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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2007.   

*A1*  Aos 23 dias do mês de Fevereiro do ano 2007, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo faltado o senhor 

vereador doutor António Oliveira e comparecido todos os 

restantes senhores vereadores.  --------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor António Oliveira.  ----------------------  

*A3*  Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 36 datado de 22 do corrente mês de Fevereiro e que 

apresenta os seguintes valores:  --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 33.431,79 €;  -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 452.947,28 €.-----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o  senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para se referir ao pedido de apoio 

formulado pelo senhor Carlos Travassos, empresário de Vila 

Franca das Naves e destinado a apoiar a expansão da sua 

actividade industrial, perguntando se o referido pedido tinha já 

sido formalizado junto da Autarquia, nos termos do Programa 

de Apoio ao Investimento.  -------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que existe 

um Regulamento aprovado no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento no concelho, que todos os interessados devem 

cumprir, como aliás já fez o empresário em causa, na 

candidatura entretanto aprovada pela Câmara.  --------------------  

Relativamente ao último pedido do citado empresário, 

transmitido aquando da sua presença na reunião do executivo, 

informou que o mesmo não tinha ainda dado entrada na Câmara.   

*A6*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

chamou à atenção para o facto de, na sua opinião, as 

passadeiras recentemente colocadas junto á rotunda que 

substitui o antigo cruzamento para Fiães, estarem demasiado 

próximas da rotunda, gerando perigosidade para peões e 

automobilistas.  --------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho informou a  este propósito que 

a colocação das referidas passadeiras, cumpre, segundo os 
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técnicos, as regras do Código da Estrada.  -------------------------  

*A7*  De seguida o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

referiu-se ainda às obras na zona da rotunda para Fiães, 

chamando à atenção para a questão da execução do passeio 

junto ao senhor Carlos Fidalgo, dado que o mesmo se encontra 

implantado junto à estrada.  ------------------------------------------  

*A8*  Por último o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

lembrou ainda a questão das fossas que em Rio de Mel, 

continuam a correr a céu aberto, sendo por isso resolver com 

urgência este problema ambiental.  ----------------------------------  

*A9*  Referiu-se, para concluir a sua intervenção, à necessidade de a 

Câmara Municipal apoiar a conclusão da sede da Junta de 

Freguesia de Rio de Mel.  --------------------------------------------  

*A10*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para chamar à atenção para a necessidade de se reflectir 

sobre a forma de atrair gente para Trancoso e para a região.  ----  

De facto, acrescentou, Trancoso é hoje uma ‘Aldeia Histórica’.   

Porém, as pessoas que estejam por exemplo  no litoral não se 

deslocam só para visitar Trancoso.  ---------------------------------  

Assim, é necessário na sua opinião, que o Presidente da Câmara 

de Trancoso, lance um repto aos concelhos vizinhos, para que 

se promovam iniciativas conjuntas de promoção das diferentes 

Aldeias Históricas, tirando daí, naturalmente, potenciados os 
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efeitos dessa divulgação comum.  -----------------------------------  

Concluiu, afirmando que está provado que a manutenção das 

atitudes individuais e isoladas não permitem captar visitantes 

em número suficiente, capaz de dinamizar toda a região.  --------  

O senhor Presidente da Câmara tomou de seguida a palavra para 

começar por subscrever integralmente todas as considerações 

feitas pelo senhor vereador doutor Amaral Veiga, sendo por 

isso importante promover a reflexão séria destas questões.  -----  

Assim, referiu algumas iniciativas que estão a ser tomadas no 

sentido de promover futuramente as Aldeias Históricas, como é 

o caso da criação recentemente da Associação de Municípios 

com Aldeias Históricas.  ----------------------------------------------  

Referiu ainda o estudo que está a ser preparado pela Associaçã o 

das Aldeias do Côa, bem como o papel da Região Turismo da 

Serra da Estrela, na promoção da serra e do seu património.  ----  

O senhor Presidente da Câmara referiu ainda o papel que o 

próximo QREN pode ter nesta matéria, definindo orientações 

estratégicas em termos de animação e promoção turística de 

toda a região.  ----------------------------------------------------------  

Por último sugeriu, ser importante para este trabalho de 

afirmação e promoção da região, a visita a outros locais, quer 

nacionais quer estrangeiros, a fim de conhecer a sua 

experiência, dado que tiveram e ainda têm um desafio 
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semelhante ao nosso.  -------------------------------------------------  

*A11*  No seguimento desta reflexão, o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga aproveitou para perguntar o que se passava com o 

Palácio Ducal em Trancoso e com o Solar dos Brasis no 

Terrenho, depois da sua aquisição, dado que estes edifícios, 

apesar de pertencerem a particulares, são dois edifícios 

emblemáticos a nível do Património Histórico do concelho e da 

região. ------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para responder, 

afirmando que relativamente ao Solar dos Brasis, sabe-se que 

os seus proprietários pretendem apresentar um projecto de 

Animação Turística para aquele espaço.  ---------------------------  

Quanto ao Palácio Ducal, o senhor Presidente da Câmara, 

lembrou que o senhor Manuel Pinto não vai avançar com o 

projecto hoteleiro, por razões também conhecidas de todos.  ----  

Assim, acrescentou, era importante reflectir sobre a estratégia a 

adoptar pela Câmara face a este cenário, devendo na sua 

opinião, ser adoptada uma atitude pró-activa, que passa pela 

questão da importância da realização das obras de conservação 

do edifício, bem como pela resolução da questão dos 

financiamentos concedidos ao projecto, para além da questão de 

a Autarquia poder vir a condicionar o tipo de utilização que o 

senhor Manuel Pinto pretende vir a dar ao citado edifíc io. ------  
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Atendendo à necessidade urgente de proceder as obras de 

conservação do edifício do Palácio Ducal, a Câmara 

Municipal deliberou nos termos dos artigos 89º e 90º do 

Decreto-Lei número 555/91 de 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei número 177/2001 de 4 de Junho, mandar proceder 

à vistoria prévia ao citado edifício, designando para o efeito, 

o engenheiros Vítor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, José 

Carlos Fantasia e António Manuel Mendes, devendo ser 

cumpridos os demais formalismos.  ---------------------------------  

*A12*  De seguida tomou de novo a palavra o senhor vereador doutor 

Amaral Veiga para lembrar que estando em Orçamento e Plano 

a execução do saneamento de Moreira de Rei, encontra -se 

preocupado com as complicações que tal obra acarreta em 

termos de defesa e salvaguarda do patrimóni o, devendo existir  

naturalmente um grande cuidado ao mexer em determinados 

lugares mais sensíveis do ponto de vista patrimonial, como é o 

caso da Praça de Moreira de Rei.  -----------------------------------  

Por último, o senhor vereador doutor Amaral Veiga referiu, que 

em complemento à execução da referida obra de saneamento, 

dever proceder-se à iluminação do castelo.  ------------------------  

*A13*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para se referir igualmente à necessidade de apoiar a 

construção da sede da Junta de Freguesia de Rio de Mel,  



 

 
Acta  n . º    4  /  2 0 07 .    Reuniã o  de    2 3 -0 2 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

realçando o facto de este equipamento permitir a realização de 

outras actividades, sendo por isso um equipamento polivalente.   

*A14*  Por último o senhor vereador doutor Paulo Matias chamou à 

atenção para algumas situações que estão pendentes e que 

prendem com um pedido de organograma actualizado da Câmara 

Municipal, da necessidade de agendar para uma reunião, a 

questão dos financiamentos à reconversão do palácio Ducal, 

para além de ter lembrado que continuam em falta as cópias do 

processo relativo à Piscina de Vila Franca das Naves.  

ORDEM DO DIA 

*A15*  Requalificação do Largo Padre Francisco Ferreira  - Auto de 

Medição número 3: Em seguida, foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar 

conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo e mpreiteiro 

Transbicho, Limitada , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 20.957,27 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A16*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento  - Auto de Medição número 4: 

Em seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 
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epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Chupas & Morrão, 

Construtores de Obras Públicas, S.A. , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 21.884,80 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A17*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 726, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês de 

Fevereiro, da Junta de Freguesia de Rio de Mel a solicitar um 

subsídio de 50.000 euros para a conclusão da 2ª fase da nova 

sede da junta de freguesia . -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 1 0.000 

euros, mediante protocolo.  ------------------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi ainda presente o ofício 3673, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês de 

Outubro, da Associação Cultural, Recreativa e de 

Melhoramentos de Miguel Choco a solicitar um subsídio de 

2.826,41 euros para diversos trabalhos eléctricos junto à Casa 

do Povo. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio pretendido 

no montante de 2.800 euros, mediante protocolo.  ---------------  

*A19*  E de seguida, foi presente o ofíc io 503, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de Fevereiro, da 
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Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria  a 

solicitar um subsídio de 7.000 euros para a realização de obras 

de restauro e conservação da capela de Rio de  Moinhos. --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no 

montante de 7.000 euros, mediante protocolo.  -------------------  

*A20*  Licenciamento de Publicidade:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 164, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 13 do corrente mês de Fevereiro, da AENEBEIRA –  

Associação Empresarial do Nordeste da Beira, com sede no 

Pavilhão Multiusos de Trancoso, a solicitar autorização para a 

colocação de dois painéis publicitários , com as dimensões de 

3x8, pelo período de um ano, de acordo com a planta d e 

localização.  ------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  dado não 

existir um regulamento sobre publicidade, não vê 

inconveniente, chamando contudo a atenção para um eventual 

impacto visual negativo que pode ser ocasionado pela 

proliferação exaustiva deste tipo de painéis publicitários.  -------  

A Câmara Municipal deliberou não ver inconveniente . ---------  

*A21*  Cedência dos Pavilhões Gimnodesportivos de Trancoso e 

Vila Franca das Naves:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em conformidade com o 

espírito da Lei de Bases da Actividade Física e o Desporto, Lei 
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número 5/2007 de 11 de Janeiro, outorgar contrato programa 

com os Agrupamentos de Escolas de Trancoso e de Vila 

Franca das Naves e a Escola Secundária Gonçalo Anes 

Bandarra, em parceria com a Associação Cultural e 

Recreativa de Trancoso, visando a contratualização da 

cedência dos pavilhões gimnodesportivos pertencentes aos 

agrupamentos e Escola Secundária acima referida, permitindo 

assim a realização de treinos e prática desportiva de diversas 

modalidades abertas à comunidade do concelho de Trancoso.  -  

A Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves 

garantirá a vigilância e manutenção nas horas de utilização 

extra-escolar do pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de 

Vila Franca das Naves, mediante a atribuição de um sub sídio 

no valor de 350 euros a transferir mensalmente pela 

Autarquia.  -------------------------------------------------------------  

A Associação Cultural e Recreativa de Trancoso garantirá a 

vigilância e manutenção nas horas de utilização extra -escolar 

dos pavilhões pertencentes ao Agrupamento de Trancoso e 

Escola Secundária, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de 900 euros, a transferir mensalmente pela Autarquia.   

Mas foi deliberado considerar que os citados contratos 

programas devem produzir efeitos desde o início do presente 

ano lectivo.  ------------------------------------------------------------  
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Não participou na votação e discussão o senhor vereador João 

Carvalho.  --------------------------------------------------------------  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata.  --------------------  

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação.  ----------------------------------------------  

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


