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Caras e caros trancosenses,
O começo de um novo ano traz sempre consigo um renovado sentido de esperança. Em janeiro, projetam-se doze meses de
projetos pessoais e profissionais, avaliam-se os desafios e traçam-se metas.
Tal como em anos anteriores, são grandes os desafios do concelho de Trancoso neste ano que agora se inicia.
Continuar a reequilibrar as contas do Município foi o principal compromisso assumido com o eleitorado, em 2013, e continuará
a ser a grande prioridade deste executivo.
Se em 2014 a Câmara Municipal havia conseguido abater mais de 2.200.000 € (dois milhões e duzentos mil) na divida do
Município, também em 2015 conseguiu reduzir mais de 1.750.000 (um milhão setecentos e cinquenta mil) na dívida e, para 2016,
os objetivos são igualmente ambiciosos.
O ano de 2015 foi também um ano de grandes eventos no nosso concelho como poderemos constatar nas páginas deste
boletim, sempre poucas face ao grande número de realizações quer do Município, quer das nossas associações culturais,
recreativas, sociais, e mesmo empresariais.
Mas para além da preocupação com a gestão responsável dos dinheiros públicos, a Câmara Municipal de Trancoso pretende
reafirmar a sua aposta em setores criadores de riqueza e capazes de gerar emprego, como a agropecuária, a indústria associada
aos produtos da terra, o comercio e o turismo.
Fruto do empenho e da colaboração de todos, estão hoje no terreno e em fase de conclusão importantes obras para Trancoso e
para o seu concelho (Novo Quartel dos Bombeiros, Recuperação de Igrejas, Pavimentação de Estradas, Arruamentos, Requalificação
do Palácio Ducal...)
A regeneração urbana será foco de ação em 2016, com o Município a assumir o esforço de requalificar vários espaços da
cidade e do concelho.
Também não esquecemos os nossos jovens e os nossos idosos. No que diz respeito às funções sociais, a Câmara Municipal
de Trancoso continuará a apoiar a rede de escolas e as IPSS que tão meritosos serviços prestam à nossa comunidade. Em 2016, o
Município tudo fará para implementar um conjunto de medidas de apoio às famílias, sobretudo às mais numerosas e carenciadas,
aos jovens e aos idosos.
As parcerias para dinamização da atividade associativa, cultural, desportiva e o apoio às juntas de freguesias, imagem de marca
deste executivo, continuará a ser uma prioridade para 2016 e a merecer o apoio por parte da Câmara Municipal.
Não será, com certeza, um ano fácil, este que agora começa. Todavia, com responsabilidade, união e espírito de iniciativa de
todos, estou certo de que 2016 será um ano em que o concelho de Trancoso caminhará em direção ao progresso e ao bem-estar
de todos quantos aqui vivem e de quantos nos visitam.
Trancoso caminhará na direção certa.
A todas e a todos os trancosenses que residem no concelho ou dispersos pelo país, pela europa ou pelo mundo fora, o meu
desejo sincero de um ano de 2016 repleto de paz, saúde, alegria e muita felicidade.

Presidente da Câmara Municipal
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Notícias

Artigo de Opinião

Colóquio da CONFAGRI

O despovoamento do interior
De ano para ano, vimos sentindo o drama do despovoamento e da morte lenta dos nossos territórios do interior, onde, sem
opção, nascemos mas onde, por opção, acabámos vivendo! Todos temos consciência dessa implacável tragédia que se abate sobre
nós. Contudo, limitamo-nos, impotentes, a lamentar a nossa sorte, na esperança de que um qualquer D. Sebastião, numa manhã
de nevoeiro, nos venha salvar. Porém, o louco e efeminado monarca não regressou de Marrocos, apesar de, através das trovas
proféticas do nosso visionário, sapateiro Bandarra, essa crença florescesse e se espalhasse por todo o reino, sedento de justiça, de
paz e de independência.
Os sucessivos governos enchem de dourados propósitos as campanhas eleitorais, anunciando discriminações positivas,
incentivos á fixação, à deslocalização de empresas. Porém, como diz o nosso povo, "de boas intenções..." e nós vamos ficando, de
dia para dia, mais isolados, cada vez mais envelhecidos e descrentes!
A política é luta! Ouvia, há dias, dizer a um amigo! É um combate permanente, digo eu, por uma ideia, uma causa, uma crença,
uma utopia! Todos reconhecemos que, em democracia, para fazer vingar as nossas ideias, causas ou crenças temos, quase sempre,
de lutar, de persuadir, de convencer! Durante anos e anos, vimos os nossos líderes locais, os nossos presidentes de câmara defender
a sua capela, reivindicar uma acessibilidade, exigir uma escola, um pavilhão multiusos, um estádio de futebol, esquecendo a falta
de escala, a falta de jovens, a necessidade de seleccionar, de priorizar e de consensualizar projectos colectivos, intermunicipais.
Há um tempo para assumir a divergência, para acentuar a crítica, para o combate, para convencer! Decorrido esse tempo, há
um outro tempo para dialogar, unir, congregar e convergir!
Se não soubermos, muito rapidamente, agarrar naquilo que nos une, e é muito mais do que aquilo que nos divide, se não
canalizarmos, no mesmo sentido, todas as nossas energias, se não lutarmos estrategicamente unidos com a força indomável do
crer, o nosso futuro colectivo terá inevitavelmente os dias contados!
É com os pequenos contributos de cada um, com a atitude e a determinação de todos, com a participação cívica, num combate
sem tréguas à indiferença, ao desânimo, ao conformismo, à inevitabilidade da sucumbência, que podemos inverter a vertiginosa
descida para o abismo!
O nosso Distrito e toda a região onde vivemos e trabalhamos necessitam de lideranças fortes capazes de encetar uma justa
luta pela nossa sobrevivência!
Temos todos o dever de dar um pouco mais de nós próprios em defesa do interior! Não basta apontar os males! É forçoso lutar
numa busca incessante de remédios para os debelar! Às instituições democráticas, aos líderes distritais, aos deputados eleitos
pelos círculos do interior, ao Conselho Intermunicipal da CIM BSE é primordialmente exigível um maior empenhamento, uma
maior convergência, uma visão menos capelista! Não é de franco atiradores que precisamos! É de um exército organizado que
cerre fileiras diante do inimigo! Se assim não for, muito em breve, o interior do país acabará, inevitavelmente, por se transformar
num imenso cemitério, onde os povoados, outrora pejados de vida, se vão, irremediavelmente, transformando em gigantescos
aglomerados de vetustas ruínas!
Alguém, com saber e inteligência, dizia a um paciente vítima de um mal sem remédio: se já não tens força para continuar a
lutar, se não consegues reverter a situação, então, aceita-a!
Esta não é, penso eu, a melhor forma de enfrentar o nosso mal! Porque esta nossa doença ainda tem que ser curável! Eu creio,
firmemente, que ninguém vai desistir de lutar para salvar este interior! Que ninguém vai, resignado, aceitar, carpindo, a morte lenta
dos nossos territórios! É preciso lutar com a força do nosso querer! É preciso erguer a voz firme da esperança! O interior tem que
ter futuro! O nosso concelho, tão rico em passado, tem, necessariamente, que ter futuro! A sobrevivência do interior é um desafio
às capacidades dos nossos governantes, mas também à nossa luta contra o conformismo e a resignação !
Para vencer só é preciso acreditar!
José Amaral Veiga
Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso
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No dia 8 de janeiro, realizou-se no Pavilhão Multiusos de
Trancoso um colóquio subordinado ao tema: A Política Agrícola
Comum 2015/2020 – Implicações para a região.
Os temas abordados neste colóquio foram: Evolução e
Perspetivas da Nova PAC; Programa de Desenvolvimento Rural
2015/2020; Importância e Impacto dos Apoios da Nova Política
Agrícola para os Agricultores e organização do concelho de
Trancoso.
A iniciativa contou com a participação de diversos
oradores técnicos da CONFAGRI (confederação Nacional das
Cooperativas Agrícolas), tendo estado presente o Eurodeputado
Dr. Capolas Santos, atual Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural.

Município de Trancoso na BTL em Lisboa
Decorreu no dia de 25 de fevereiro a 1 de março a (BTL) Feira
de Turismo de Lisboa.
O Município de Trancoso esteve representado no “stand”
das Aldeias e Históricas de Portugal.
No evento foi divulgado Trancoso enquanto Aldeia Histórica
e apresentada a Grande Rota 22, que liga as 12 Aldeias
Históricas de Portugal e cuja a inauguração decorreu no fim de
semana de 21 e 22 de março.

Inauguração da Rota GR 22 das Aldeias Históricas de Portugal

O Município de Trancoso em parceria com a Associação das
Aldeias Históricas de Portugal realizou, no dia 22 de março de
2015, uma caminhada entre a histórica aldeia de Moreira de Rei
e a Aldeia Histórica de Trancoso.
Esta iniciativa transversal aos 19 Municípios que integram
a renovada Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal,
pretendeu dar a conhecer o projeto da remarcação da GR22 e
fomentando a actividade desportiva, promover o património

natural, histórico e cultural ao longo dos quase 600km do
percurso. Esta iniciativa que decorreu durante o fim de semana
de 21 e 22 de março, pretendeu envolver todos os parceiros do
projeto, que escolheram um dos dias para realizar a caminhada
num troço do percurso, que realizaram caminhadas em
simultâneo, numa iniciativa sem precedentes, envolvendo no
total, cerca de 1000 caminhantes.
Trancoso, associando-se à iniciativa enquanto Aldeia
Histórica, e inaugurando sinbolicamente o percurso da PR
Caminhos Históricos de Trancoso “Os Guardiões do Planalto”,
cujo traçado é, em parte, coincidente com o percurso da GR22
no concelho, iniciou a caminhada em Moreira de Rei, para onde
disponibilizou transporte aos participantes.
Chegados a Moreira de Rei dada a adversidade atmosférica,
apenas os caminhantes mais audazes decidiram realizar a
caminhada que desafiando a chuva e vento percorreram os
cerca de 10,6km até Trancoso, onde os esperava um almoço
convívio e o registo do momento, com uma fotografia junto
ao castelo.

Município de Trancoso na FIT na Guarda
Trancoso marcou presença na Feira Ibérica de Turismo
(FIT) 2015, que decorreu de 30 de abril a 3 de maio, no Parque
Urbano do Rio Diz.
O evento teve como objetivos fomentar o intercâmbio
transfronteiriço, estimular o relacionamento comercial e o
progresso dos vários setores e segmentos da economia e,
consequentemente, o desenvolvimento da região.
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Visita da Missão Empresarial de Moçambique

Feira da Castanha e Paladares de Outono 2015

No período da tarde, a comitiva visitou algumas instituições
e empresas do concelho de Trancoso, nomeadamente a Adega
Cooperativa de Vila Franca das Naves, Lactovil - lacticínios de
Trancoso e Casa da Prisca - Fumeiros, Presuntos, Enchidos e
Compotas de Trancoso.
A assinatura do Livro de Honra no Salão Nobre dos Paços do
Concelho pelo senhor Governador da Província de Maputo Dr.
Raimundo Diomba, foi outro dos momentos que marcaram a
1ª visita da Missão Empresarial de Moçambique ao concelho de
Trancoso.

No âmbito da visita da Missão Empresarial de Moçambique
ao concelho de Trancoso, organizado pela Casa de Moçambique
em Portugal, realizou-se no dia 29 de outubro de 2015, no
auditório do Pavilhão Multiusos de Trancoso, uma palestra sobre
áreas de investimento para 2016 em Moçambique, isenções
fiscais e outros incentivos, aberta ao público em geral e a todos
os empresários do concelho e da região.

Workshop "Desafios da Administração Local do Portugal 2020"
O Programa Capacitar é uma iniciativa que pretende dotar
a Administração Local de mais e melhores ferramentas para o
desenvolvimento económico e social dos Municípios.
Este Programa destina-se aos autarcas, aos executivos,
dirigentes e trabalhadores municipais e intermunicipais que,
através de processos como a “aprendizagem entre pares” ou
programas avançados que envolvem conceituadas escolas de
gestão, vão ter contacto com as inovadoras metodologias de
trabalho e de planeamento estratégico.

Trancoso realizou nos dias 6, 7 e 8 de novembro mais uma
edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono.
Numa organização conjunta da Câmara e da Empresa
Municipal - Trancoso Eventos E.M., a edição deste ano realizouse no Pavilhão Multiusos da cidade de Trancoso. Após o
enorme sucesso da edição de 2014, este ano a aposta foi ainda
maior com a duplicação do espaço destinado aos expositores.
A Feira da Castanha e Paladares de Outono 2015 contou
com a participação de produtores de castanha, 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 instituições ligadas a este sector
produtivo de enorme importância na região.
No decorrer desta atividade realizou-se a III Mostra
Gastronómica “Paladares de Outono” e o III Concurso de
“Montras de Outono”, tendo estes como objetivo a promoção
e a divulgação do comércio local, sendo a castanha o tema
central.

Diversos eventos integraram a programação da feira,
envolvendo os produtores e o público potencial consumidor,
como “showcookings”, conferências, exibição de jogos
tradicionais e espetáculos musicais.
A produção de castanha em Portugal é de cerca de 33
mil toneladas, das quais 70% são exportadas. Trancoso é
responsável por 5% da produção nacional que gera para os
produtores do concelho um rendimento de cerca de 3 milhões
de euros anuais.
A área de castanheiro evoluiu em Trancoso de 855ha em
1999 para 1348ha em 2009, o que representa um aumento de
57%.

O Workshop "Desafios da Administração Local do Portugal
2020” decorreu no dia 12 de novembro, no auditório do
Convento de São Francisco - Teatro Municipal de Trancoso com
um workshop subordinado ao tema: “Desafios da Administração
Local no Portugal 2020”.
Esta sessão destinou-se a dirigentes e colaboradores das
autarquias, das comunidades intermunicipais e associações de
Municípios, e serviu para abordar temas relativos aos desafios
da Administração Local no Portugal 2020, em particular no
Centro 2020.
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No sábado dia 7 de novembro decorreram as jornadas
técnicas sobre o reforço da cultura do castanheiro,
comercialização e transformação da castanha.
O principal objetivo destas jornadas, entre produtores e a
equipa da UTAD, é melhorar a produtividade do castanheiro no
concelho de Trancoso, mediante a realização de um conjunto
de ações de experimentação em soutos disponibilizados para
o efeito, bem como através da transferência de conhecimentos
quer para o Gabinete Técnico do Município, quer diretamente
para os produtores.
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.
Trancoso integra uma das quatro regiões demarcadas de
produção de castanha, a DOP “Soutos da Lapa”, detendo o
maior número de explorações e área plantada nesta região.
As variedades protegidas por esta denominação de origem
são a “Longal” e a “Martaínha”. Ambas podem ser utilizadas
para o mercado de fresco ou para a indústria, têm bom sabor
e poder de conservação. Sendo a variedade Martaínha mais
precoce e de maior calibre que a Longal e, por isso mais
valorizada no mercado, tem merecido maior preferência dos
produtores.
A variedade de castanha “Martaínha” é verdadeiramente a
imagem de marca da castanha de Trancoso e da DOP “Soutos
da Lapa”.

Reunião e Assembleia Intermunicipal da CIM em Trancoso

Inauguração Museu do Azeite em Freches

O Museu do Azeite em Freches foi inaugurado no dia 13 de
setembro pelo Sr. Presidente da Câmara de Trancoso, Professor
Amílcar Salvador.
Foi um investimento que rondou os duzentos mil euros, com
uma participação de 60% do PRODER- RAIA Histórica, sendo o
restante responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio
da Câmara Municipal.
Aquando da inauguração o presidente da CMT referiu tratarse de uma mais-valia para o concelho que importa divulgar e
promover. Salientou, ainda, que apesar da situação financeira
difícil em que se encontra, a Câmara Municipal não deixou de
comparticipar esta obra e que o atual executivo atribuiu já
os seguintes subsídios: 10.000 € em 2013, 10.000€ em 2014 e
12.500€ em 2015 num total 32.500,00€.
Para além disso, a Câmara Municipal colaborou também nos
arranjos exteriores, nomeadamente no arruamento envolvente.
Na sua intervenção referiu ainda que Freches é uma terra de
grandes olivais e de azeite de grande qualidade.
As pessoas do concelho de Trancoso e de outros concelhos,
como Mêda, Pinhel ou Celorico da Beira, desde sempre se
deslocaram a Freches com o intuito de fazer azeite ou de
adquirir ali esse produto.
Concluiu dizendo que este Museu era também uma
homenagem a todos os nossos antepassados que tanto
trabalharam, que tantos olivais plantaram, que tantos sacrifícios
passaram e tantos obstáculos venceram para darem uma vida
melhor aos seus filhos e às gerações vindouras.

As visitas ao Museu do azeite são gratuitas e estão a ser
articuladas entre a Junta de Freguesia e o posto de turismo de
Trancoso. O Museu encontra-se aberto todas as quartas feiras
de tarde e no segundo e quarto sábados de cada mês, podendo,
ser visitado por alunos e excursões mediante marcação prévia
no Posto de Turismo.
Importa agora dinamizar este espaço museológico e
integrá-lo num roteiro turístico que enriqueça o concelho e
possa colocar Freches no lugar de destaque que merece.

Inauguração Sala/Museu - Escola Primária em Trancoso

Trancoso acolheu, no dia 9 de dezembro, uma reunião da
Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal
Beiras e Serra da Estrela.
A sessão, que decorreu no Teatro Municipal Convento de
São Francisco, teve como ponto de ordem principal a aprovação
do orçamento e plano de atividades para 2016.
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Foi inaugurado um novo espaço museológico na cidade
de Trancoso. A Sala/Museu - Escola Primária que a autarquia
concretiza com a colaboração do Prof. Inspetor Alberto Augusto
Ramos. No fundo pretende-se dar vida a uma sala que outrora
teve muita vida e deixou muitas memórias.
O Presidente do Município de Trancoso diz ser um espaço
museológico que vai agradar aos visitantes, já que se trata de
uma reconstituição de uma sala de aula dos tempos antigos.
As antigas Escolas Primárias de Trancoso estão
agora novamente abertas para, em vertente de museu,
proporcionarem recordações e mostrarem às novas gerações
como se aprendeu no século XX.
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Ambiente
Escola Profissional de Trancoso (EPT)

Prestigiar o passado, projetar o futuro

Trata-se de uma evidência: as vias profissionalizantes do
ensino fortalecem a economia e dinamizam o emprego.
Talvez por isso as metas inscritas no programa Portugal
2020, acordado com a Comissão Europeia, apontem para o
objetivo estratégico de conseguir, daqui a 5 anos, que 50% dos
jovens portugueses concluam o ensino secundário por via de
um curso profissional.
O Ensino Profissional tem-se afirmado, nos últimos anos,
como a oferta formativa mais adequada às apetências de
um enorme número de jovens e às necessidades reais das
economias nacional e europeia.
Neste contexto, a Escola Profissional de Trancoso tem
prosseguido na sua missão de formar profissionais de
excelência. Vocacionada essencialmente para as tecnologias e
os serviços, e assumindo um forte pendor para valores como o
empreendedorismo, a EPT é uma instituição que dá garantias de
um ensino prático, capaz de motivar os alunos e de os preparar
para a vida. A formação é ministrada em diferentes contextos:
em sala de aula, oficinas e laboratórios, e nas empresas, facto
que resulta numa formação sólida e diversificada.
Em setembro de 2015 a EPT iniciou mais um ano letivo com
cerca de duas centenas de alunos distribuídos por seis cursos
técnicos – Energias Renováveis; Mecatrónica Automóvel; Gestão
de Equipamentos Informáticos; Instalações Elétricas; Comércio;
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade.
Para além das condições únicas das infraestruturas, das várias
rotas de transportes diários ou das confortáveis residências
disponibilizadas aos estudantes deslocados, a EPT conta com
um corpo docente e não docente experiente, especializado,
inovador e que dá garantias a todos os que procuram a escola.

Assim, de Lamego à Guarda, de Mogadouro a Pinhel, de
S. João da Pesqueira a Vila Nova de Foz Côa, de Figueira de
Castelo Rodrigo a Penalva do Castelo, entre outros concelhos
mais ou menos vizinhos de Trancoso, dezenas de alunos e
encarregados de educação têm feito da EPT a sua primeira
escolha, fazendo dela uma escola de referência a nível regional.
A estreita colaboração e o apoio a vários níveis das entidades
que compõem os órgãos sociais da escola - como a Aenebeira,
a Encanta e, acima de tudo, a Câmara Municipal de Trancoso
- tem sido um fator-chave na ação da Escola Profissional de
Trancoso e na sua missão de continuar a contribuir para o
sucesso individual e coletivo de centenas de jovens.

Recolha dos resíduos sólidos urbanos
Qualquer ato de governação só faz sentido se tiver por base
uma preocupação efetiva com o futuro. Assim, a sustentabilidade
ambiental tornou-se desde cedo nota dominante da ação
municipal. De forma estratégica e concertada, o Município
de Trancoso rege-se por medidas que visam, numa evolução
contínua em diferentes setores, privilegiar a relação com o
ambiente.
Neste contexto, desde setembro de 2014, após concurso
público e respetiva adjudicação da prestação de serviços de
recolha de resíduos sólidos urbanos, surge a empresa SUMA
que, no âmbito do contrato estabelecido, vem prestando um
importante serviço para satisfação e bem estar da população.
Procurando a melhoria contínua na qualidade de
serviço prestado aos munícipes do concelho de Trancoso,
adicionalmente à recolha de resíduos, e ao abrigo do contrato

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
MUNICÍPIO DE TRANCOSO					
CIRCUITOS

Circuito de
Recolha I

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

Trancoso: Centro Histórico, Bairro Sta Luzia, Urb. Sta Maria, Urb. Qta Conde, Bairro Sra. da Fresta, Fonte Nova, Bairro
Sr. dos Aflitos, Courelas, Bairro S. Marcos, Qta. das Caba Localidades

X

X

X

X

X

X

Tamanhos, Vale de Mouro, Vila Franca das Naves, Moimentinha, Granja, Feital, Garcia Joanes

X

X

Dominga-Chã, Broca

Carnicães, Vilares, Póvoa do Concelho, Vila Garcia, Vale do Seixo,Ribeira do Freixo, S.Martinho, Souto Maior, Valdujo,
Cótimos, Cogula, Carigas, Fiães, Aldeia Nova, Aldeia Velha
Circuito de
Recolha II

procurou acautelar a manutenção dos postos de trabalho e
assegurar a continuidade das funções e tarefas que vinham
sendo prosseguidas pela TEGEC. Assim, propôs, junto com a
dissolução, um plano de internalização, transferindo para a
esfera da Câmara Municipal as atividades daquela empresa
juntamente com os trabalhadores a elas afetas.
A generalidade dos trabalhadores da TEGEC ficou assim,
e desde o dia 1 de janeiro de 2016, afetos aos serviços
da CMT, através da celebração de acordos de cedência de
interesse público, aguardando a possibilidade de integração
no respetivo mapa de pessoal após concurso público. A
estes trabalhadores competirá essencialmente a promoção,
apoio e desenvolvimento de atividades de caráter cultural,
social, educativo, desportivo, recreativo, turístico e ambiental,
garantindo a abertura e funcionamento de diversos
equipamentos.
Chegou assim ao seu termo um demorado processo que,
ao não ter sido prontamente resolvido no prazo de seis meses,
como estipulava a lei citada, provocou um longo período
de angústia para todos os trabalhadores envolvidos e suas
famílias, pela incerteza que a indefinição da situação da TEGEC
trazia ao seu futuro profissional e pessoal.

2ª a 6ª das 5h00 às 12h00 e sábado das 5h00 às 11h00

X

X
X

X
X

Maçal da Ribeira, Ameal, Freixial, Falachos, Aldeia de Sto Inácio, Moitas, A-dos-Ferreiros, Barrocal, Qta. Seixas

Solução encontrada defende postos de trabalho e trabalhadores

X

Castaíde, Castanheira, Terrenho, Torre do Terrenho, Guilheiro, Sebadelhe da Serra, Corças, Reboleiro, Palhais,
Benvende, Vila Novinha, Rio de Mel
Avelal, Ribeira do Alcaíde, Valcovo, Pisão, Moinhos das Cebolas

HORÁRIOS

X

Zabro, Casas, Moreira de Rei, Esporões, Moreirinhas, A-do-Cavalo,Golfar, Sintrão, Rio de Moinhos, Venda do Cepo,
Miguel Choco,Chafariz do Vento, Frechão, Torres, Freches

Empresa Municipal TEGEC - Trancoso Eventos, E.M.
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DIAS

LOCALIDADES

Mendo Gordo

A Assembleia Municipal tomou, em reunião realizada no
dia 13 de novembro de 2015, a deliberação de dissolução da
Empresa Municipal TEGEC - Trancoso Eventos, E.M.
Esta decisão, que foi tomada em cumprimento do
determinado pelo art. 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto,
veio por termo a um longo processo de incertezas iniciado no
anterior mandato autárquico.
Foi uma lei cega do anterior governo que veio extinguir
praticamente todas as empresas municipais do país.
Apesar de a lei 50/2012, de 31 de Agosto, ser clara quanto
à obrigatoriedade de extinção das empresas municipais que
não cumprissem determinados rácios financeiros, situação
na qual se enquadrava a empresa municipal de Trancoso, o
anterior executivo tentou um adiamento da decisão propondo
uma fusão da TEGEC com a empresa PACETEG, S.A., na qual o
Município detém 49% do capital.
A solução não foi aceite pelo Tribunal de Contas que
rejeitou a concessão de visto a esta operação.
Restava assim proceder-se ao cumprimento do preceituado
pelo art. 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, e deliberar a
dissolução da empresa municipal, por imposição legal.
A Câmara Municipal, na proposta que fez à Assembleia,

existente, acrescem os serviços de manutenção e colocação
de contentores de deposição indiferenciada, a lavagem e
desinfeção desses mesmos contentores, bem como a procura de
alteração de comportamentos, por intermédio de campanhas
de sensibilização.
Com a consciência de que a postura cívica da nossa
comunidade terá reflexo na qualidade ambiental do concelho,
não foi descurada a abordagem à população escolar, procurando
desta forma criar hábitos e comportamentos num público que
se considera capaz de assimilar e de transmitir as ações que
assertivamente levam à preservação do ambiente.
Assim, o Município de Trancoso, num trabalho contínuo
de otimização do sistema de resíduos, procura alcançar a
satisfação da população do concelho, garantindo que Trancoso
terá um futuro mais limpo e saudável.

X

2ª a 6ª das 12h00 às 19h00 e sábado das 12h00 às 18h00

X
X
X

Comissão Municipal de defesa da floresta contra incêndios
No dia 1 de julho de 2015 a Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de Trancoso reuniu para definir
estratégias e medidas para o período crítico de incêndios que
se iniciava.
Com saída e deslocação pelo território do concelho de
Trancoso, esta reunião teve o intuito de dar a conhecer aos
comissários algumas das situações de risco existentes, bem
como medidas tomadas pelo Município em prol da defesa da
floresta contra incêndios, nomeadamente intervenções de
melhoria, sinalização e limpeza de pontos de água e ainda
a reparação conjunta com o ICNF de caminhos florestais
estratégicos.
Porque se considera de grande importância conhecer os
meios de que o concelho dispõe, esta saída de campo contou
também com a deslocação aos postos de vigia da Serra do Pisco
e da Broca, e ao dispositivo operacional das Corporações de
Bombeiros de Trancoso e Vila Franca das Naves.
Com um pensamento preventivo, procurou-se, com esta
iniciativa, avaliar no território o até então efetuado, bem
como definir novas ações e medidas de melhoria, pela partilha
de conhecimentos da parte dos diferentes comissários…
TRANCOSO SEM FOGOS DEPENDE DE TODOS.
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Auditorias e Reequilíbrio Financeiro
Auditoria Financeira

Auditoria Técnica

Em coerência com o compromisso assumido, com o objetivo de conhecer a real situação financeira da C.M.T. à data de 19 de
outubro de 2013 e por forma a poder contestar as inúmeras ações judiciais intentadas contra o Município, por irregularidades
cometidas no passado, a maioria do executivo da Câmara Municipal de Trancoso mandou realizar as auditorias seguintes:
1º Auditoria financeira às contas do Município e à Empresa Municipal - Trancoso Eventos, E.M. à data de 19 de outubro de 2013.
2º Auditoria jurídica ao processo de constituição da PPP (Parceria Público Privada). (2007-2009)
3º Auditoria técnica (avaliação) às obras da PPP. (Campo da Feira, Central de Camionagem, Centro Cultural de V.F. das Naves)
Terminadas as auditorias, as suas conclusões vieram revelar graves irregularidades/ilegalidades que constituem importantes
constrangimentos financeiros para o Município de Trancoso.
Assim a dívida da responsabilidade do Município em 19 de outubro de 2013 aquando da tomada de posse deste executivo era a seguinte:

Com o objetivo de avaliar o custo real das obras executadas no âmbito da PPP foram realizadas auditorias técnicas aos 3
equipamentos (Campo da Feira, Central de Camionagem, Centro Cultural Miguel Madeira de Vila Franca das Naves)
O procedimento concursal foi realizado com o convite às seguintes empresas:

Às contas do Município de Trancoso

Dados

Valores
11.236.000 €

Empréstimos bancários de médio e longo prazo e dívida a terceiros

Obras realizadas até outubro de 2013 sem qualquer concurso/adjudicação
Dívida reclamada já depois das auditorias realizadas

Valor total da dívida do Município em 19 de outubro de 2013

8.418.919 €
225.498 €

8.644.417 €
3.894.032 €
200.000 €
23.974.449 €

Estes fatos, só por si, vêm revelar que à data de 19 de outubro de 2013 a Câmara Municipal de Trancoso era e continua a ser das
Câmaras mais endividadas do país e do distrito da Guarda.
Na verdade, a dívida, em outubro de 2013, não era de onze milhões e duzentos e trinta e seis mil euros (11.236.000€) mas sim
de vinte e três milhões e novecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove euros (23.974.449.00€)

Auditoria Jurídica

Das auditorias jurídicas ao processo de constituição da Parceria Público Privada (2007/2009) da autoria da Dra. Clara Valente da
Silva e Dr. Ricardo Bexiga, destacacam-se as seguintes irregularidades/ilegalidades:
1) A falta de publicação do concurso no Jornal Oficial da Comunidade Europeia (JOCE) do procedimento público de contratação
da parceria público privada em apreço configura uma ilegalidade, por violação dos artigos 245.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 59/99, e
ainda das regras europeias diretamente aplicáveis à contratação pública;
2) A inexistência dos estudos impostos pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 53-F/2006, e dos previstos no Decreto-Lei n.º 86/2003,
configura uma ilegalidade, e torna nula a decisão de criação da PACETEG, S.A., de acordo com o disposto no artigo 9.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 53-F/2006;
3) A criação da PACETEG, S.A. na qual se verifica uma influência dominante do/s parceiro/s privado/s configura uma atuação à
margem do consentido pelo Decreto-Lei n.º 53-F/2006, ao que acresce ainda, a falta de autorização da Assembleia Municipal de
Trancoso para a criação da mesma;
4) A proposta (475 000,00€) única apresentada no procedimento público de contratação da parceria público privada violou o
preço mínimo (949 440,00€) estabelecido para a alienação do direito de superfície sobre o campo da feira;
5) A alteração do objecto do concurso de 7 empreendimentos previstos para 3 violou o princípio da concorrência;
6) De acordo com o artigo 7º do Decreto lei 86/2003, os riscos da parceria deveriam correr por conta do parceiro privado, ao
invês todos correram por conta do Município.
7) Todos os contratos resultantes da parceria, com destaque para os contratos de arrendamento e as declarações de conforto
emitidas pelo Município, deveriam ter sido submetidos ao visto do Tribunal de Contas;
8) A não integração no processo concursal dos projetos dos principais contratos de suporte da parceria, configura a violação
dos princípios da transparência e da publicidade consagrados no artº 8º nº 1 do D.L. nº 197/99, de 8-6;
9) Os elementos patenteados no procedimento da PPP eram manifestamente insuficientes para a avaliação da proposta de
construção dos equipamentos objeto da parceria, sendo omissos nos elementos essenciais que definiam as empreitadas, no que
diz respeito ao volume e valor dos trabalhos a executar;
10) A PACETEG, S.A. adjudicou as empreitadas da PPP a uma das sociedades integradas no parceiro privado (MRG, S.A.), sem
verificar e garantir a adequada qualidade e preço da proposta apresentada;
11) As empreitadas construídas ao abrigo da PPP foram executadas sem qualquer fiscalização que garantisse o exato
cumprimento dos cadernos de encargos e dos planos de trabalhos contratualizados com o empreiteiro;
12) Carece de fundamento legal a dispensa de licenciamento municipal concedido pela Câmara Municipal de Trancoso às
obras promovidas pela PACETEG, S.A., que devem agora ser objeto de processo de legalização, obtendo a necessária licença e
liquidando as correspondentes taxas de licenciamento;
13) As ilegalidades elencadas, integram a infração financeira prevista no artº 65º nº1 b) da LOPTC, e são susceptíveis de gerar
responsabilidade financeira sancionatória, imputável aos membros do executivo municipal e do conselho de administração da TEGEC.
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- FERREIRA E MOREIRA - Arquitectura e Engenharia, Lda.
- LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil
- SOPSEC - Sociedade de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, S.A.
- FUNDEC - Associação para a Formação e Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura
Tendo sido apresentadas as seguintes propostas e respectivos valores:

AUDITORIA FINANCEIRA

Empréstimo contraído à Caixa Geral de Depósitos para o pagamento da parceria Público Privada
Processos Fiscais junto da AT

(Avaliação das obras realizadas no âmbito das PPP)

- SOPSEC - Sociedade de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, S.A. 					
- FUNDEC - Associação para a Formação e Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura
- FERREIRA E MOREIRA - Arquitectura e Engenharia, Lda.

20.500,00 €
21.000,00€
28.750,00€

A proposta foi adjudicada à firma SOPSEC por ter apresentado o valor mais baixo.
Dado não existirem mapas de quantidade, a auditoria foi realizada com base nos projectos existentes e com inspeções às obras.
A) COMPARAÇÃO DE VALORES:
CONTRATOS DAS OBRAS DA PPP

AVALIAÇÃO DA SOPSEC 2015

EQUIPAMENTOS

VALORES DE CONTRATO P.P.P.

EQUIPAMENTOS

VALORES APURADOS (SOPSEC)

DIFERENÇA

%

Campo da Feira

3.752.909,98 € (c/IVA)

Campo da Feira

2.336.100,38 € (c/IVA)

-1.416.809,59 €

-38%

Central de Camionagem

3.086.816,33 € (c/IVA)

Central de Camionagem

939.589,31 € (c/IVA)

-2.147.227,02 €

-70%

Centro Cultural Miguel Madeira em V.F.N.

2.144.441,52 € (c/IVA)

Centro Cultural Miguel Madeira em V.F.N.

1.389.019,64 € (c/IVA)

-755.421,88 €

-35%

TOTAL

8.984.167,82 €

TOTAL

4.664.709,34 €

-4.319.458,49 € -48%

B) CUSTOS/M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
VALORES DOS CONTRATOS
VALORES DA AVALIAÇÃO DA SOPSEC
EQUIPAMENTOS

VALORES DE CONTRATO P.P.P.

EQUIPAMENTOS

VALORES APURADOS (SOPSEC)

DIFERENÇA

Campo da Feira

136 € (custo/m2)

Campo da Feira

85 € (custo/m2)

51 €

Central de Camionagem

3.252 € (custo/m2)

Central de Camionagem

990 € (custo/m2)

2.262 €

Centro Cultural Miguel Madeira em V.F.N.

1.504 € (custo/m2)

Centro Cultural Miguel Madeira em V.F.N.

974 € (custo/m2)

530 €

Face ao conjunto de ilegalidades detetadas, bem como a discrepância entre os valores da faturação e o valor das auditorias, o
Município comunicou já estas conclusões ao parceiro privado MRG, S.A. e também à Caixa Geral de Depósitos propondo-se apenas
assumir o valor auditado.

Reequilíbrio Financeiro

O Município de Trancoso continuou em 2015 a pautar-se por uma gestão de rigor e contenção nos gastos públicos.
Assim, sem por em causa a realização de obras permentes ou os apoios estritamente necessários às pessoas e famílias com
mais dificuldade, às associações, às IPSS, às Juntas de Freguesia, às empresas e aos empresários, o Município conseguiu reduzir
substancialmente a sua dívida no que diz respeito a empréstimos bancários de médio/longo prazo e dividas a terceiros, cujo
resultados conseguidos foram os seguintes:
DATA

DIVIDA

31 de outubro de 2013

11.236.672 € (CONHECIDA)

REDUÇÃO NA DÍVIDA
-------------

31 de dezembro de 2014

8.980.926 €

2.255.746 €

31 de dezembro de 2015

7.403.138 €

1.577.787 €

TOTAL DA REDUÇÃO DA DÍVIDA

3.833.553 €

Verifica-se, assim, que em apenas dois anos o Município conseguiu reduzir 3.833.553,00 € na dívida, apenas com recurso aos
fundos do Município e às poupanças conseguidas.
Existem agora perspetivas mais animadoras, por forma a aproveitar todas as oportunidades de investimento que o novo quadro
comunitário “Portugal 2020” nos possa proporcionar e encarar o futuro com mais esperança, mais otimismo e mais confiança.
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Eventos
Concerto Ano Novo em Vila Franca das Naves
O Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila Franca das Naves
festejou o início do Ano Novo com um concerto realizado no
dia 10 de janeiro de 2015, que contou com uma vasta plateia
de gentes de Vila Franca das Naves.
Os grupos que subiram ao palco e abrilhantaram a noite
foram: Pedrinhas da Calçada; Grupo Coral Canto D'Alma e
Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves.
O concerto foi promovido pelo Município de Trancoso e
Empresa Municipal - Trancoso Eventos, E.M..

Peças de Teatro

"Matilde", "Fúria das Galinhas" e "Pinóquio numa missão quase impossível"
A Junta de Freguesia de Trancoso e Souto Maior com o
apoio da Empresa Municipal - Trancoso Eventos, E.M. e o
Município promoveram, no Convento de São Francisco - Teatro
Municipal de Trancoso, as peças de teatro: "Matilde" com
textos baseados em Karl Valentin uma comédia representada
pelo Team - Grupo de Teatro Amador da Granja do Ulmeiro
(Coimbra), no dia 21 de fevereiro, a "Fúria das Galinhas" no dia
29 de março e "Pinóquio numa missão quase impossível" no dia
7 de junho, sendo estas últimas ensaiadas e levadas a cena pela
Edite&Ca grupo de mães do Jardim de Infância de Trancoso,
promovendo desta forma a cultura do teatro amador junto de
todos os Municipes do concelho.

Salão dos Sabores e dos Saberes dos Castelos do Côa
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O associativismo é, por excelência, uma das melhores e mais
eficazes formas de participação cívica dentro da comunidade.
Facilmente avaliamos o dinamismo de um concelho tendo por
referência o número e desempenho das suas associações.
O Município de Trancoso, não fugindo ao pressupostos
anteriormente referidos, considera as associações parceiros
estratégicos, contribuindo decisivamente para uma melhor e
mais eficaz auto capacitação da comunidade e das instituições.
Desta forma, o Município tem apoiado financeiramente as suas
associações, colocando também recursos e meios humanos ao
seu serviço.
Na cultura e desporto, na música e actividades lúdicas,
nas instituições de solidariedade social e comissões de festas,
as associações mobilizam e agitam, funcionando enquanto
elemento agregador da comunidade. Todo este trabalho não
escapa ao olhar atento do Município que assim manifesta os
seus mais sentidos e sinceros agradecimentos a todas elas.

Associação de Karate SHOTOKAN de Trancoso

12ª Feira do Fumeiro

A 12ª edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do
Artesanato do Nordeste da Beira, decorreu nos dias 27, 28 de
fevereiro e 1 de março e, no fim-de-semana seguinte, dias 7 e
8 de março.
A organização pretendeu promover e divulgar, com a
realização deste evento, a fileira dos produtos regionais
assentes nos recursos endógenos desta região, situada entre o
vale do Douro e a Serra da Estrela.
No Pavilhão Multiusos de Trancoso pudemos encontrar
os produtores regionais desta região, como por exemplo,
industriais de salsicharia, industriais de lacticínios, queijarias
artesanais, salsicharias artesanais, produtores/engarrafadores
de vinhos e azeites, produtores de pão e doçaria regional,
produtores de mel, agentes económicas representativos da
gastronomia regional e produtores de artesanato.
Com um fim de semana de bom tempo, foram muitos os
visitantes que se deslocaram à região para ver as amendoeiras
em flor, o que permitiu a sua passagem por Trancoso.
Apesar da forte adesão do último fim de semana, o
presidente da AENEBEIRA reconhece que “o certame teve mais
visitantes no primeiro fim de semana”. Ao longo dos cinco dias
a organização acredita que terão passado pela Feira do Fumeiro
cerca de 35 mil visitantes, o que agradou à generalidade dos
expositores.
A 12.ª edição ficou marcada pela apresentação dos projetos
de qualificação dos enchidos da região, que vão passar a ter
a designação de “Enchidos da Guarda”. A Feira do Fumeiro,
dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira resulta de
uma organização conjunta da Câmara Municipal de Trancoso

Movimento associativo

e a AENEBEIRA, contou com a presença de 80 expositores de
enchidos, queijos, vinhos, mel, licores, pão, bolos, doçaria e
artesanato de entre o Douro e a Serra da Estrela.

Esta associação participou, no dia
23 maio, no 17.º Campeonato Nacional
de Infantis/Juvenis em Carnaxide,
organizado pela Federação Nacional
de Karate – Portugal, conjuntamente
com a liga Portuguesa de Karate, onde
marcaram presença os melhores atletas
de Portugal Continental e Ilhas, nos
escalões Infantil/Juvenil, na vertente de Kata (técnica) e Kumite
(combate).
A Associação Karate Shotokan Trancoso fez-se representar
por dois atletas: David Pinto e Rita Rafael. Rita perdeu com
a atleta que ficou em 2.º (vice-campeão Nacional), não
conseguindo, na repescagem, ultrapassar as suas adversárias.
O atleta David Pinto sagrou-se Campeão Nacional – Infantil,
tendo que passar 5 eliminatórias, o que perfaz um total de 25
bandeiras, tendo sido das quais 22 a favor e somente 3 contra.

Karate em Trancoso

Há uns anos a esta parte, também a modalidade do Karate
tem tido uma séria adesão no nosso concelho. Para esse fator,
em muito têm contribuído as duas associações de Karate em
Trancoso.
O Núcleo de Karate SHUKOKAI tem como instrutor
responsável Pedro Pires Instrutor Nível II da F.N.K.-P, tendo
também Centros de instrução em Trancoso, Vila Franca das
Naves e Alverca da Beira.
O Núcleo de Karate Shotokan de Trancoso é liderado pelo
instrutor Eduardo Rafael.

Núcleo de Karate SHUKOKAI das Beiras
O Núcleo de Karate SHUKOKAI das
Beiras organizou, de forma eficiente,
nos dias 9 e 10 de maio, no Pavilhão
Multiusos em Trancoso o campeonato
regional de Karate.
A experiência foi muito gratificante,
tanto para os participantes como para
todo o staff, tendo até os profissionais de
saúde do Hospital Sousa Martins da Guarda que acompanharam
o evento manifestado total disponibilidade para colaborarem
em atividades futuras.
A organização deste Campeonato foi, por todos, considerada
um sucesso.
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Comemorações do 41ª Aniversário do 25 de abril

Comemorações do Feriado Municipal
onde se deu a Batalha em 1385, foi distribuído pão e laranjas às
crianças como é tradição nesse dia.
As comemorações do feriado municipal encerraram com um
arraial popular e lanche convívio abertos a toda a população e
visitantes.

A revolução dos cravos, que em 1974 trouxe a liberdade a
Portugal, foi uma vez mais assinalada pela Câmara e Assembleia
Municipal de Trancoso.
As celebrações tiveram início na sexta-feira, dia 24 de abril,
pelas 21h30, no Convento de São Francisco – Teatro Municipal
de Trancoso, com um concerto comemorativo do 25 de Abril,
que assinalou os primeiros momentos da liberdade.
No sábado, logo pela manhã, houve o habitual Hastear

da Bandeira Nacional nos Paços do Concelho, seguindo-se a
II Corrida da Liberdade, uma tradição antiga recuperada pelo
atual Executivo Municipal.
A Sessão Evocativa decorreu por volta das 10h30 no salão
nobre dos Paços do Concelho, aberta a toda a população.
Às 12h00, no Largo D. Dinis, foi feita a entrega de prémios
a todos os participantes da II Edição da Corrida da Liberdade.
A Câmara Municipal ofereceu cerca de 30 equipamentos para
a prática do BTT aos regulares praticantes desta modalidade.
As comemorações encerraram com um Café Concerto às
21h00 na sede da A.C.R.T, com o grupo “3 LOUCOS E UM SÃO
(QUE NÃO VEIO)”.

No dia 29 de maio de 2015, Trancoso comemorou o seu
feriado municipal, data que relembra a Batalha de Trancoso,
travada entre Portugueses e Castelhanos no ano de 1385.
As comemorações tiveram início às 09h30, com o hastear
da Bandeira Nacional nos Paços do Concelho.

Às 10h30 houve uma homenagem pública aos funcionários
aposentados da Câmara Municipal de Trancoso que foi feita no
Salão Nobre dos Paços do Concelho.

I Feira de Automóveis Usados
A feira decorreu no largo da feira, junto à entrada principal
da cidade, e reuniu uma vasta gama de automóveis seminovos
e usados das mais diferentes marcas, modelos e cores.
O certame, que reuniu empresários do setor automóvel da
região, apresentou uma oferta “muito diversificada”.

O Município de Trancoso promoveu nos dias 8, 9 e 10 de
maio a I Feira de Automóveis Usados, a qual apresentou “as
melhores oportunidades do mercado automóvel em todos os
segmentos”.
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Por volta das 11h30, procedeu-se à assinatura do protocolo
de colaboração entre a C.M.T e o Exército Português, seguindose uma visita à instalação promocional do Exército Português
no Largo D. Dinis.
À tarde, por volta das 15h00, teve lugar o tradicional
Cortejo Cívico dos Trancosenses ao Planalto de São Marcos
que englobou uma Caminhada Solidária, promovida pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
A homenagem aos Combatentes da Batalha de São Marcos,
prestada por uma força do Exército, decorreu às 15h30, sendo
seguida por uma Sessão Evocativa da Batalha de Trancoso.
Após a representação de uma Recriação Histórica no espaço
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Comemoração do Dia da Criança

Trancoso comemorou o Dia Mundial da Criança no dia 7 de
junho de 2015 com inumeras atividades para os mais pequenos
sob o tema "O Teatro".
O programa foi extenso e decorreu no Parque Municipal de
Trancoso. Entre as várias atividades são de salientar: peças de
teatro de rua com fantoches, zumba kids, insufláveis, atelier
pinturas, artes plásticas onde fizeram as placas identificatórias
das árvores do Parque Municipal, que foram colocadas nas
árvores do parque e pinturas faciais.
Este dia contou com a participação de várias associações tais
como: Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, Escuteiros
de Trancoso, GDT, Roda Minis, Escola Profissional de Trancoso,
Body Mind, Cavaleiros D’El Rey de Trancoso, Associação de
Karate Shutokan de Trancoso.
União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior com o
apoio da Câmara Municipal de Trancoso, Empresa Municipal

Trancoso Eventos, E.M. proporcionou um dia diferente, talvez
como há muito Trancoso não vivia.

Festa da História - Bodas Reais
Dezenas de figurantes recriaram em Trancoso no fim de
semana de 27 e 28 de junho as bodas reais de Dom Dinis e
Isabel de Aragão.
Durante dois dias, a cidade de Trancoso, regressou ao
passado.
Este ano , para além da recriação das bodas de Dom Dinis
com Dona Isabel de Aragão, o evento contou ainda com
atividades alusivas à figura do padre Costa, personagem do
imaginário trancosense que terá alegadamente vivido no
século XV e muito terá contribuído para o povoamento do
território com os seus 299 filhos.
O casamento do rei Dom Dinis ("O Lavrador”) com Isabel de
Aragão (a Rainha Santa) ocorreu em Trancoso, em 26 de junho
de 1282, e é recordado anualmente no último fim de semana
do mês de junho.
Tal como antigamente, pelas ruas da cidade medieval
voltaram a cruzar-se poetas, profetas, almocreves, físicos,
sapateiros, ferreiros, nobres, cavaleiros, mas também mouros
e judeus.
Durante o evento cultural houve igualmente tendas onde
se vendeu pão, doces, arte e artesanato, adornos, licores e
frutas, à mistura com tabernas, acampamentos militares e
mesteirais medievais.

E, como é de uma festa que se trata, não faltaram bailias,
trovas e trovadores, folguedos, desafios e torneios de armas,
saltimbancos e bobos para divertimento do povo e dos
visitantes.
A Festa da História envolve dezenas de figurantes, alunos da
Escola Profissional de Trancoso e de coletividades do concelho.
O evento foi organizado pela Câmara Municipal, pela União
de Freguesias de Trancoso e Souto Maior e pela Empresa
Municipal Trancoso Eventos, E.M. em parceria com o grupo de
recriação histórica Cavaleiros e Damas D'El Rey.

Dia Municipal do Idoso
Com o objetivo de promover uma velhice ativa e
participativa, de modo a evitar a solidão e o isolamento, a
Câmara Municipal de Trancoso assume um papel importante
no que se refere à promoção de uma cidadania sénior saudável.
No dia 29 de julho, foi assinalado mais uma vez o Dia
Municipal do Idoso em Trancoso.
O Município associou-se à celebração desta data,
proporcionando um momento de encontro entre toda a
população sénior do concelho.
Foi em 1999, por recomendação da Organização das Nações
Unidas, que se começou a comemorar o Dia Internacional do
Idoso, como forma de reconhecimento do envelhecimento da
população mundial, facto que pode significar também uma
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Corredoura Viva

A rua da corredoura é a principal artéria comercial da cidade
de Trancoso, estendendo-se das Portas d’El Rei ao Largo D.
Dinis.
Procurando incentivar e revitalizar o comércio tradicional,
a Câmara Municipal de Trancoso no dia 7 de agosto de 2015,
lançou o repto aos comerciantes para nessa noite manterem
os estabelecimentos abertos entre as 21h00 e as 24h00,
promovendo uma noite de animação na principal via comercial
da cidade.
A animação contou com diversos espetáculos musicais,
em especial o fado, que decorreram nessa rua e no adjacente
Largo D. Dinis, visando atrair a população local e visitantes aos
locais onde se desenvolve muito do comércio de Trancoso. A
adesão dos comerciantes a esta iniciativa foi, como é óbvio,
fundamental.
Atendendo ao sucesso desta iniciativa é intenção do Município
continuar a realizar este tipo de eventos no próximo ano.

Feira de São Bartolomeu
Os cantores António Zambujo, Mickael Carreira e Herman
José foram alguns dos destaques do cartaz da Feira de São
Bartolomeu realizada entre os dias 13 e 23 de agosto de 2015.
O evento, promovido pela Câmara Municipal de Trancoso
e pela AENEBEIRA (Associação Empresarial do Nordeste da
Beira), incluiu espetáculos musicais, diversões, artesanato,
gastronomia, tenda eletrónica e atividades económicas.
No dia 13 de agosto, dia da inauguração, o programa “Verão
Total” da RTP foi transmitido em direto do Largo das Portas D´El
Rei em Trancoso para todo o mundo das 14h00 às 18h00.
O ato inaugural da Feira de São Bartolomeu 2015 contou
com a presença do Presidente da Comunidade Intermunicipal
das Beiras e Serra da Estrela, Dr. Vitor Pereira, tendo estado
presentes muitas outras entidades, autarcas do concelho e
vários presidentes de Câmara de outros concelhos.
As exposições de atividades económicas, artesanato,
maquinaria agrícola, maquinaria industrial, diversões,
tasquinhas típicas representativas das tradições regionais e a
praça de espetáculos, por onde passaram os maiores vultos
da música nacional e internacional, são hoje o reflexo de uma
dinâmica em crescendo de um certame que conseguiu resistir
e superar o peso de séculos de história e tradição.
A Feira de São Bartolomeu é a mais antiga Feira Franca do
País, tendo sido criada pelo Rei D. Afonso III em 1273.

Mercados Tradicionais

possibilidade de amadurecimento dos atos e das relações
sociais, económicas, culturais e espirituais da humanidade em
geral.
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A Câmara Municipal de Trancoso e a Empresa Municipal
Trancoso Eventos, E.M. promoveram, ao longo deste ano,
algumas edições do “Mercado Tradicional de Produtos Locais”.
Com estas iniciativas, o Município pretende estimular a
população para o consumo dos produtos locais e contribuir
ativamente para dinamizar o escoamento dos bens, os
produtos da terra e seus derivados, cuja produção constitui
uma das principais atividades sócio-económicas do concelho
de Trancoso.
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Magia de Natal

Agropecuária

No centro da estratégia de desenvolvimento

MERCADO
de G
ADO
TRANCOSO

A Câmara Municipal de Trancoso tem apostado em iniciativas
que visam dar um novo fôlego ao setor da agropecuária,
de forma a que se possa transformar num dos ramos mais
importantes da nossa economia. O setor primário tem vindo a
ser prioritário para o executivo, que pretende que recupere a
importância que tinha no passado.

Concerto de Natal
No dia de Santa Luzia, a feira agropecuária foi dedicada aos
pequenos ruminantes, tendo como principal destaque, um
espaço destinado à venda contando este com mais de 100
animais para comercialização.
Os eventos contaram com centenas de visitantes e mais de
meia centena de expositores.
A Autarquia de Trancoso estará, no futuro, na linha da frente
para continuar a promover iniciativas para desenvolver o setor.

Nesse âmbito destacam-se os dias de São Bartolomeu, 24
de agosto e Santa Luzia, 13 de dezembro, que tradicionalmente
traziam a Trancoso milhares de pessoas para transacionar
animais. No dia 24 de agosto de 2015, a 1ª Feira Agropecuária
de Trancoso teve como aposta a mostra de gado que juntou
uma grande diversidade de animais. Estando presentes
criadores de ovinos, caprinos, bovinos, galinhas, suínos,
cavalos, burros e póneis. Teve igualmente lugar uma feira de
produtos relacionados com a agropecuária e uma exposição de
fotografia de anteriores mostras de gado.
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A Magia de Natal foi o título genérico da feira que se
realizou de 21 a 24 de dezembro no Largo D. Dinis em
Trancoso, preenchido com barraquinhas de artesanato urbano,
casa do Pai Natal, Atelier de Natal, Fogueira de Natal e, claro, a
presença do Pai Natal que animou crianças e adultos.

O Concerto de Natal, que assinala na cidade de Trancoso a
quadra natalícia, realizou-se no dia 22 de dezembro de 2015,
pelas 21h00, no Convento de São Francisco – Teatro Municipal
em Trancoso.
Com o apoio da Câmara Municipal e organizado pela
Trancoso Eventos, E.M., o evento contou com a atuação dos
grupos: Pedrinhas da Calçada; Rancho Folclórico e Etnográfico
de Trancoso; Grupo Coral da Igreja de Santa Maria; Grupo Coral
Universidade Sénior do Rotary Club Trancoso; Grupo de jovens
“Sempre em Ti”; Grupo Coral Canto D´Alma.
No fim do concerto foram entregues os prémios aos
melhores estudantes da União de Freguesias de Trancoso e
Souto Maior.

ATREVE-TE! Fim de Ano em Trancoso
Pelo terceiro ano consecutivo a Câmara Municipal de
Trancoso, com a colaboração da Trancoso Eventos, E.M. e
com a participação de alguns bares da cidade de Trancoso,
proporcionou animação aos trancosenses e visitantes na noite
de passagem de ano.
Numa tenda instalada no Largo D. Dinis realizou-se um
espetáculo musical com o grupo Contra Peso e o DJ Rafael
Gomes, proporcionando muita animação àqueles que por ali
passaram.
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Destaque
Assinatura do Protocolo entre o Município de Trancoso e a UTAD

A Câmara Municipal de Trancoso (CMT) e a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) assinaram no dia 29
de julho, um protocolo de colaboração que tem por objetivo
promover o reforço da cultura do castanheiro no concelho de
Trancoso.
O evento decorreu, pelas 10h30m, no Pavilhão Multiusos
de Trancoso e contou com a presença do Presidente da
CMT, Professor Amílcar José Nunes Salvador, e do Vice-Reitor
da UTAD, Professor Doutor Artur Fernando Arede Correia
Cristóvão, em representação das duas instituições.
Este protocolo pretende fomentar a implementação de
práticas de cultivo conducentes à melhoria da produtividade

do castanheiro no concelho de Trancoso, mediante a
realização de um conjunto de ações de experimentação em
soutos disponibilizados para o efeito, bem como através da
transferência de conhecimentos quer para o Gabinete Técnico
do Município, quer diretamente para os produtores.
O protocolo tem a duração de 36 meses e tem como eixos
principais de intervenção a instalação de uma unidade de
demonstração num souto adulto, pertença de um produtor do
concelho, e atividades de extensão com grupos de produtores,
visando sensibilizar para a adoção das práticas culturais mais
adequadas às variedades de castanheiro e às especificidades
climáticas e de solo da região. Proporcionará ainda a realização
de uma tese de mestrado tendo como objeto de estudo a
produção de castanha no concelho e sua melhoria, a conceção
e edição de um livro sobre melhores práticas de cultivo e a
efetivação de jornadas técnicas anuais sobre as problemáticas
da fileira da castanha.
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.
A castanha representa no concelho de Trancoso um produto
agrícola de importância económica fundamental.
O concelho é responsável por cerca de 5% da produção
nacional de castanha, gerando um rendimento para os
produtores de cerca de 3 milhões de euros anuais.

Visita da Nossa Senhora de Fátima a Trancoso
O Adeus à imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima
foi impressionante e emotivo, de intensa espiritualidade, com
muitos lenços brancos a acenar, ao mesmo tempo que a
multidão se acotovelava para acompanhar a imagem até à
viatura que a transporta nas suas visitas aos vários Arciprestados.

A imagem de Nossa Srª de Fátima andou em peregrinação
pelas dioceses portuguesas. No dia 2 de outubro, chegou à
cidade de Trancoso tendo sido aguardada pela população
trancosense junto à Capela de São Bartolomeu, onde se realizou
uma cerimónia de receção, seguindo depois em procissão até
ao pavilhão multiusos, tendo aí permanecido até à celebração
da Eucaristia e procissão das velas que se realizou a partir das
21h00.

No final, multiplicavam-se as expressões de satisfação pela
experiência vivida, quer da parte de quem apenas participou,
quer, sobretudo, da parte de quem desencadeou os necessários
dinamismos.

Jornadas Europeias do Património

Património Industrial e Técnico | Antigos Caminhos da Água
As Jornadas Europeias do Património, subordinadas ao
tema Património Industrial e Técnico, tiveram lugar nos dias
26 e 27 de setembro. No caso específico, foi abordado o tema
relacionado com o património da água e, particularmente, o
antigo sistema de captação de água para as fontes de Trancoso
(Fonte da Vide e a Fonte Nova), o qual deverá remontar ao
período entre o séc. XVI e XIX. A captação de água para as fontes
de Trancoso era efetuada através de uma rede de galerias
subterrâneas e conta com uma extensão ainda considerável.
Neste sentido, com o objetivo de divulgar este património,
importante obra de engenharia do período moderno/
contemporâneo, o Gabinete de Arqueologia organizou uma

Academia de Música de Trancoso

exposição sobre o tema, com a descrição e características do
sistema de captação da água de cada fonte, ilustrada com
fotografias e mapas alusivos. A par da exposição, foi ainda
proporcionado ao público uma visita guiada a alguns troços
subterrâneos do antigo sistema de captação de água de
Trancoso. Esta atividade, algo “radical” pela descida de cerca
de 7m de profundidade, contou com uma elevada participação
do público, nomeadamente da comunidade local, motivada
particularmente pela curiosidade e admiração do património
existente no subsolo de Trancoso.
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A Academia de Música de Trancoso é um projeto criado em
setembro de 2014.
A associação tem como fim a promoção da educação e
cultura musical, apoio ao ensino da música e à sua divulgação
através de concertos, conferências e atividades conexas.
O projeto 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.
Este ano foram vários os concertos realizados pela Escola
de Música de Trancoso dos quais se destacam: Concerto de
Acordeão em vila Franca das Naves; Concerto de Sinfónico/
Sopros em Trancoso; Concerto de Primavera (Cordas + sopros)
em Trancoso, entre outros.
Foram também realizados várias estágios musicais ao
longo do ano em Trancoso, havendo um intercâmbio entre os
alunos das várias escolas de música (Aguiar da Beira, Trancoso,
Moimenta da Beira, e Mêda).
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Obras
EXECUTADAS

Requalificação da Igreja de Santa Maria de
Guimarães

Requalificação da Estrada Municipal 595 - Freixial
– Limite do Concelho

Durante os meses de outubro e novembro decorreram
os trabalhos de requalificação da Estrada Municipal 595 –
Freixial – Limite do Concelho. A obra contemplou trabalhos
de repavimentação, regularização de bermas e valetas numa
extensão de 2.800 metros.
A empreitada foi adjudicada pelo valor de 126.475,75€ + iva,
totalmente suportado pelo Município de Trancoso.
Esta é uma obra de "extrema importância" para a população
e utilizadores deste troço, visto ser uma das principais vias de
ligação entre o concelho de Trancoso e o de Pinhel.
A obra foi concluída dentro do prazo previsto.

Trabalhos de sinalização horizontal

Durante o período de inverno o cuidado de refletir sobre
as necessidades para a segurança rodoviária é redobrado por
parte do Município de Trancoso.
Avivar as marcas desgastadas pela utilização da via e prover
delas as vias que as não têm é outra das prioridades deste
Município, face às condições meteorológicas adversas.
Assim foram efetuados trabalhos de sinalização horizontal
- Estrada Nacional 102-4 (Cruzamento da Cruz da Galega - São
Martinho a Trancoso), na Estrada 226 – Chafariz do Vento até
Vila Franca das Naves, e na Estrada Municipal 586 – Trancoso
até Aldeia Nova.

No âmbito do programa "Equipamentos Urbanos de
Utilização Coletiva" da DGAL (Direção Geral das Autarquias
Locais), a Igreja de Santa Maria de Guimarães em Trancoso,
sofre obras de requalificação.
Como é do conhecimento geral, a igreja de Santa Maria é um
edifício emblemático de Trancoso quer pela sua antiguidade,
quer pela importância que tem para nele o povo cristão
celebrar o culto divino.
Cumpre assim este edifício uma tarefa social de primeira
importância para esta comunidade.
O preço contratual desta requalificação é de 96.573,90€ +
iva, tendo sido comparticipada pela DGAL (Direção Geral da
Administração Local) com 50.000 € e 20.000 € pelo Município
de Trancoso, mediante a celebração de um protocolo de
financiamento.
O valor restante fica a cargo da Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia de Santa Maria.

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso

Ultrapassados que foram os problemas iniciais, relativos à
localização e aquisição do terreno para a obra do Novo Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, a empreitada decorreu
em bom ritmo.
A Câmara Municipal tem apoiado de forma inequívoca e
clara esta obra disponibilizando a verba de 120.000,00 € para
a aquisição do terreno, atribuindo um subsídio de 20.000 €
euros para elaboração do projeto e tendo pago já 162.021,00 €
referente à componente nacional (15% do valor da adjudicação
obra).

Início das obras de calcetamento nos Esporões

As obras de calcetamento das ruas dos Esporões, na
freguesia de Moreira de Rei, decorreram no final do ano
de 2015. O Município de Trancoso valoriza os trabalhos de
requalificação desta área, do ponto de vista urbanístico e
funcional. O principal objetivo destes novos arruamentos
é criar condições de modo a facilitar a circulação viária e,
simultaneamente, garantir a segurança e comodidade dos
peões. A empreitada foi adjudicada pelo valor de 31.464,70 €,
totalmente suportado pelo Município de Trancoso.
A obra foi concluída dentro do prazo previsto.

A REALIZAR
ETARs (Courelas e Quinta do Seixo)

A DECORRER
Requalificação do Palácio Ducal - 1ª Fase

As obras de requalificação do Palácio Ducal em Trancoso
arrancaram no início do mês de novembro.
Pretende-se com esta primeira intervenção demolir o
telhado e toda a estrutura de madeira das paredes em tabique,
tetos e pisos em madeira do edifício, consolidação de algumas
paredes, tal como a limpeza do espaço, incluindo a remoção
de entulho.
A empreitada foi adjudicada pelo valor de 22.000€ + iva,
totalmente suportado pelo Município de Trancoso.
A obra foi concluída dentro do prazo previsto.
O Município propõe-se agora mandar elaborar o projeto
por forma a, eventualmente, ali poderem vir a ser instalados os
futuros “Paços do Concelho”.
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O Município de Trancoso mantém nas suas opções
de gestão um conjunto de medidas que demonstram
o alinhamento desta autarquia com os compromissos do
governo, de cumprimento dos objetivos assumidos perante a
União Europeia, designadamente na área do ambiente, tendo
em vista a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos.
Nesse sentido, inscreveu no orçamento de 2016 alguns
projetos que visam permitir que o Município possa resolver
questões ambientais, beneficiando das oportunidades que o
novo quadro de financiamento comunitário – Portugal 2020 –
vai proporcionar na área do ambiente.
Em consequência o executivo apresentou, ainda em 2015,
no âmbito do Programa Operacional da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), duas candidaturas
que visam:
1 – Remodelação da ETAR de Courelas;
2 – Requalificação da ETAR da Quinta do Seixo.
As referidas candidaturas obtiveram já decisão de aprovação
por parte da Comissão Diretiva do POSEUR, tendo sido atribuída
uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total do
investimento.
Para os projetos em causa estão previstos os seguintes
custos:

- Remodelação da ETAR de Courelas – Investimento total:
716.619 €
- Requalificação da ETAR da Quinta do Seixo – Investimento
total: 615.864 €
A realização destes investimentos é uma intervenção
que reveste caráter prioritário, põe fim a duas situações de
incumprimento e de contencioso no âmbito da Diretiva de
Águas Residuais Urbanas (DARU) – Diretiva 91/271/CEE de
21-05-1991, que fazem parte de um processo de infração
comunitário imposto a Portugal, e visa a resolução de dois
problemas ambientais graves, reduzindo o nível de poluição
das massas de água, em concreto, da Bacia Hidrográfica do rio
Douro.
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Breves
Atividades do Centro Cultural de Trancoso com Lares e Escolas, Jardins de Infância

Loteamento/Bairro de Nossa Senhora da Fresta

Encontra-se já concluído o projeto de loteamento no Bairro
de Nossa Senhora de Fresta, confinante com a residência
paroquial e que contempla ainda um parque de estacionamento,
e pequenas zonas verdes.
O terreno, com uma área aproximada de 10.000 m2 foi
adquirido em haste pública à massa insolvente da firma Chupas
e Morrão, pelo valor de 122.500€ (totalmente liquidada), tendo
sido realizada escritura em 31 de janeiro de 2015.
Estão previstos 9 lotes que, após realização por parte do
Município de arruamentos e infraestruturas, serão alienados
em haste pública.
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Requalificação da Praça Municipal

Em termos de dinamização da economia local é reconhecida
a importância da Praça Municipal, bem como dos mercados
semanais à sexta-feira e restantes dias de feiras e mercados que
se realizam em Trancoso.
Por isso, uma das grandes apostas do Município a realizar na
primavera/verão 2016 será a requalificação da praça municipal.
O projeto de requalificação foi elaborado pelos serviços
técnicos da Câmara Municipal, tem um custo previsto de
796.481 € e visa porpocionar maior comodidade e condições de
trabalho a todos os que frequentam o espaço.
O concurso público será lançado já no mês de janeiro
prevendo-se um prazo de 150 dias (5 meses) para execução
das obras.

No ano de 2015, o Centro Cultural Trancoso diversificou
as suas atividades colaborando em vários locais e para vários
públicos. O Programa de Animação da Biblioteca Infantil
permaneceu com a troca de baús de leitura em todos os
estabelecimentos de ensino do Pré-escolar e 1º C.E.B; o projeto
Leitura Sénior continua a visitar lares, centros de dia e algumas
aldeias do concelho, alegrando o público idoso com histórias
antigas, provérbios, adivinhas e outros elementos do nosso
riquíssimo património, dinamizando o tempo livre desta
população, reavivando os tempo de leitura à lareira e em família;
o projeto Leitura Aberta com a Universidade Sénior do Rotary
Club de Trancoso foi uma realidade ao longo de meio ano e que
no início de 2016 iniciará efetivamente as suas atividades para
os alunos desta instituição tão importante.
Também gostaríamos de destacar outras iniciativas que
ao longo do ano pontificaram neste espaço, como várias as
exposições que estiveram patentes ao público, como foi: “Um
ovo por inventar” (Janeiro) – promoção de saúde oral; e a Mostra
de Arte “Interpretações sobre os direitos da Criança” (março e
abril), da responsabilidade do CLDS+ Trancoso Empreendedor,
inserido no projecto de empreendedorismo “Não parece, mas
estou a aprender”.
Em 2015 foi possível desenvolver workshops / oficinas
que promoveram a criação artística e o desenvolvimento de
atividades na biblioteca infantil, nomeadamente a “Pintura de
Máscaras” (16 de fevereiro) e “Arranjo para dia da mãe” (2 de
maio).

Também ocorreram apresentações de livros neste espaço,
como foi “No tempo das cerejas maduras” da escritora Maria
Rodrigues a 22 de fevereiro; e o escritor de livros infantis Carlos

Alberto Silva que apresentou a sua obra aos alunos do 1º Ciclo
do Agrupamento de Escolas de Trancoso, no dia 9 de março em
Vila Franca das Naves e no dia 10 de março em Trancoso.
A Feira do Livro decorreu entre os dias 10 e 13 de dezembro
no Centro Cultural de Trancoso e contou com a presença de
livros dos principais grupos editoriais. Para além da venda dos
livros foi possível às crianças de Trancoso, entre os 3 e os 10
anos, participarem em atividades durante o decorrer da mesma.
Durante o evento foram apresentados os livros “O Ensino
Primário em Portugal” do professor Augusto Alberto Ramos,
e o livro infantil “As lengalengas de aprender a ler” do escritor
Carlos Paixão. Decorreu ainda, uma exposição de trabalhos
de Natal que juntou mais uma vez crianças, famílias, escolas,
idosos, lares, comunidades, associações e juntas de freguesia.

Leitura Sénior / Leitura Juvenil

Com o aproximar do final do ano letivo, em maio, encerrouse também mais um capítulo dos projetos de leitura da
Biblioteca Municipal. A leitura sénior e a leitura juvenil (com
o “Lobo Livrinhos”), uniram-se mais uma vez, e assinalaram o
fim de mais uma etapa com uma festa convívio entre as duas
gerações.
Foi um momento de partilha de experiências e vivências
entre ambas as gerações, em que os mais experientes
apresentaram um pouco dos seus saberes aos mais novos, e as
crianças, do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia
de Trancoso dramatizaram algumas das histórias que o “Lobo
Livrinhos” levou ao Jardim de Infância durante o decorrer do
ano letivo 2014/2015.
A festa terminou com um maravilhoso lanche convívio.

dd'
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Atividades de Férias 2015 - Páscoa/Verão/Natal

Simulacro de Acidente Ferroviário

As atividades de férias são um programa de atividades
promovido anualmente pela Câmara Municipal de Trancoso.
O programa da Páscoa e Natal é dirigido a crianças do 1º
CEB, e o de Verão é dirigido às crianças e jovens do 1º e 2º CEB.
As atividades contaram com a participação de várias
entidades locais e Juntas de Freguesia, e foram bastantes
diversificadas, de modo a preencher os períodos de férias
das crianças com momentos de caracter lúdico, educativo e
solidário.
As atividades contaram com: cinema, artes plásticas,
workshops, costura, culinária, piscinas, ginástica, caminhadas,
BTT, acantonamento, dança, música, jogos, Karate, visitas
dentro e fora do concelho (parques de diversões, aquáticos,
zoológicos, praia), visitas às freguesias do nosso concelho para
experienciarem costumes e tradições locais e convívio com a
geração da 3ª idade.
Nas férias de Verão 2015 foi iniciado o programa dos
monitores juniores, para os jovens do 3º CEB, com o intuito de
os ocupar e responsabilizar na organização de atividades para
os mais pequenos.
No decorrer das férias foram abordados temas como
proteção do ambiente e reflorestação, práticas de vida e
alimentação saudável, a problemática do bullying e ajuda
ao próximo, sendo destacada a campanha solidária de Natal,
com a venda dos postais de Natal, feitos pelas crianças, foram
conseguidos 200 euros que serviram para comprar livros que
foram oferecidos às crianças internadas no serviço de pediatria
do hospital da Guarda.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Trancoso,
promoveu, no dia 28 de março, junto da Estação Ferroviária de
Vila Franca das Naves, na Linha da Beira Alta, um simulacro de
acidente ferroviário que envolveu cerca de 150 operacionais
de várias entidades. O exercício Livex - Vila Franca I – 2015, que
constou de um choque entre dois comboios, um de passageiros
e outro de mercadorias, começou pelas 14h55m, com o alerta
para o CCO – Centro de Coordenação Operacional da REFER,
em Lisboa, e terminou cerca das 17h30m.
Os meios envolvidos atuaram num cenário de acidente que
originou dois mortos e 21 feridos e inclui o derrame de uma
substância perigosa (peróxido de hidrogénio), que implicou
a atuação dos bombeiros de Ciudad Rodrigo, Espanha, que
possui uma viatura que foi adquirida com fundos comunitários
para operar em ambos os lados da fronteira. O exercício
também previa a evacuação das casas localizadas junto da
estação ferroviária de Vila Franca das Naves. Pelo que as
pessoas foram transportadas para o Centro Cultural Miguel
Madeira. Posteriormente, houve necessidade de realojar 8
pessoas. Para além dos bombeiros de várias corporações

Colóquio "Pequena Produção Local" - Cogula

Decorreu, no dia 15 de março de 2015, no Centro de
Interpretação da Cogula, o Colóquio “Pequena Produção Local,
que Futuro?”, que contou com as intervenções da Dra. Eugénia
Lemos, directora de Serviços de Alimentação e Veterinária da
Região do Centro e que abordou o tema do licenciamento para
a pequena produção do setor agro-alimentar.
O Dr. António Silva, presidente da direção da Coceba –
Cooperativa Agro-pecuária de Celorico da Beira interveio com
o tema, "Futuro do Olival".
A Junta de Freguesia da Cogula fez igualmente a apresentação
de um pequeno guia de comercialização do azeite. O colóquio
contou com a presença de várias dezenas de pessoas que no
período de debate questionaram os intervenientes sobre vários
assuntos relacionados com os temas.

Parlamento Jovem
A Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do Distrito da
Guarda realizou-se no dia 9 de março no auditório do Convento
de São Francisco, Teatro Municipal de Trancoso. O programa
Parlamento dos Jovens foi organizado pela AR, em colaboração
com outras entidades, com o objetivo de promover a educação
para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de
temas da atualidade. "Combate ao Insucesso Escolar" foi o
tema em foco na ordem de trabalhos do dia, contando com a
intervenção de André Figueiredo e Paulo Campos, deputados
da bancada Socialista na Assembleia da República e Prof.
Amílcar Salvador, Presidente do Município de Trancoso.

Seminário Segurança Ferroviária
No dia 14 de março, o Centro Cultural Miguel Madeira, em
Vila Franca das Naves, no concelho de Trancoso, acolheu um
seminário sobre segurança ferroviária.
O evento começou com a sessão de abertura, presidida pelo
Presidente do Município de Trancoso, Amílcar Salvador. Seguise a intervenção do responsável do Núcleo de Emergência
da REFER, Pedro Miguel António, que falou da “organização
e gestão da emergência” e de “riscos associados à circulação
ferroviária”e de Manuel Nunes Batista (da Direção de Segurança
e coordenação da CP) que abordou os temas “organização
e resposta à emergência” e “apontamentos técnicos sobre
tráfegos e material circulante”.
O Seminário culminou com um pequeno debate.
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do distrito da Guarda e de Ciudad Rodrigo, participaram no
exercício elementos do INEM, da GNR, da REFER, da CP, da CP
Carga, da Unidade Local de Saúde da Guarda, da Santa Casa
da Misericórdia de Trancoso e da União de Freguesias de Vila
Franca das Naves e Feital, entre outras entidades. No final do
simulacro, João Paulo Matias, vereador da Câmara Municipal
de Trancoso, fez um balanço positivo do exercício, por ter
permitido testar a capacidade de reação dos vários meios
envolvidos.

Desfile de Carnaval das Escolas

O tradicional corso carnavalesco alegrou mais um ano a
cidade de Trancoso.
Trancoso assistiu, no dia 13 de fevereiro de 2015, ao
desfile de carnaval dos alunos do Agrupamento de Escolas do
concelho e da Escola Profissional de Trancoso.
Alunos e professores desfilaram para a comunidade
mostrando a sua criatividade e imaginação dentro do espírito
carnavalesco.

Queima do Judas

Trancoso reviveu, no dia 5 de abril, no Largo da Feira, a
“Queima do Judas”, tradição que perdura há vários séculos
e que a comunidade trancosense não quer deixar perder no
esquecimento.
Um espetáculo com matriz pirotécnica em que o boneco
é julgado e enforcado, explodindo depois no Largo da Feira,
onde está suspenso numa árvore perante a multidão que teima
em manter esta tradição, de pendor judaico-cristão.
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Manhã Desportiva

Inauguração do Circuito de Manutenção do Parque Municipal de Trancoso
Em paralelo, e porque se julga ser um lugar de excelência
para a prática de exercício físico em contacto com a natureza,
foi implementado um circuito de manutenção, constituído por
treze estações de exercícios dispostas ao longo de um trilho.
Cinco estações iniciais, com exercícios físicos simples, dedicadas
ao aquecimento, sete equipadas com aparelhos de exercícios e
uma última de alongamento e relaxamento.
Sensibilizar a população para a prática de atividade física
como promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida num
espaço com características singulares no concelho foi o mote
para a implementação destas medidas.
Com o intuito de conferir ao Parque Municipal de Trancoso
maior dinamismo e atratividade, no dia 9 de agosto de 2015, foi
inaugurado o novo circuito de manutenção e a nova sinalética
de identificação das principais espécies existentes neste espaço.
Classificado como Arvoredo de Interesse Público desde maio
de 2004, nesta iniciativa, o Município de Trancoso em parceria
com a União de Freguesia de Trancoso e Souto Maior, chamou à
personalização da nova sinalética crianças e jovens, procurando
envolver os mais novos na valorização e preservação de um
espaço que se considera ser um dos principais patrimónios
ambientais do concelho.

I Festival das Vindimas
A Cooperativa Agrícola Beira Serra, em parceria com o
Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves e com a colaboração
da Câmara Municipal de Trancoso organizou o seu primeiro
Festival das Vindimas. Do programa fez parte uma palestra para
a apresentação dos vinhos, a sustentabilidade do Mercado dos
Vinhos, visita guiada às instalações da adega e almoço convívio
seguindo-se as atuações de vários Ranchos Folclóricos.
A segunda edição do Festival das Vindimas, irá realizar-se no
mês de setembro de 2016.

Município de Trancoso na promoção da floresta autóctone
Na sequência aprovação da candidatura do Município de
Trancoso ao projeto Floresta Comum, cujo princípio se prende
com o fomento e incentivo à criação de uma floresta autóctone,
no dia 17 de dezembro, numa ação conjunta que envolveu o
Município de Trancoso e as crianças da sala número 2 do Jardim
de Infância de Trancoso, realizou-se, num espaço verde a
necessitar de alguma ocupação florestal, a plantação simbólica
de espécies autóctones, nomeadamente loureiros, pilriteiros,
azevinhos e carvalhos.
Consciente de que cada vez mais a floresta natural e
autóctone dá lugar a modelos silvícolas baseados na
simplificação dos ecossistemas florestais, reduzindo-os a meros
conjuntos de árvores alinhadas da mesma espécie, o Município
de Trancoso, pretende com a presente ação, dar a conhecer aos
mais novos a importância das espécies indígenas numa floresta
diversificada e passível de albergar uma série de espécies de
flora e fauna, responsabilizando-os em certa medida, por um
bem que passará a ser comum.

Município apoia Juntas de Freguesias do Concelho
Município apoia todas as Freguesias com verba de 111.500,00€

Em 2015 o Município não esqueceu as freguesias, apoiandoas na recuperação das suas sedes e casas do povo, arruamentos
e outras comparticipações, num total de 111.500,00 €.
Para além dos valores monetários referidos, o Município
colaborou em pequenos arranjos e melhoramentos, apoiou
comissões de festas, cedeu e ajudou na montagem de palcos e
festas do concelho e prestou todo o apoio logístico necessário
para que as atividades pudessem decorrer de acordo com o
esperado.
Pretende-se, para 2016, um reforço de cooperação entre
o Município e as freguesias. É fundamental manter a forte
política de proximidade que caracteriza a ação deste executivo
municipal.
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VALE DO SEIXO
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TAMANHOS

PÓVOA DO
CONCELHO
MOIMENTINHA

ALDEIA NOVA
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VILARES E CARNICÃES

GRANJA

VILA FRANCA
DAS NAVES E
FEITAL

PINHEL
FORNOS DE
ALGODRES

CELORICO DA BEIRA

Dia Nacional do Pijama
Mais
uma
vez
desenvolveu-se a “Missão
do Pijama” em Trancoso,
que decorreu no dia 20 de
novembro. Esta iniciativa
tem como objetivo unir
esforços para que todas
as crianças tenham direito
a uma família. Foram
envolvidas
as escolas
do ensino pré-escolar,
1ºCEB de Trancoso e Vila Franca das Naves. Durante o serão, o
Centro Cultural de Trancoso contou com cerca de meia centena
de pessoas e com a colaboração do grupo de jovens SET de
Trancoso. Todos juntos por uma grande causa o que permitiu
recolher 660,88 € que foram enviados para o Mundos de Vida
para ajudarem famílias de acolhimento.
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2016

EVENTOS

TRANCOSO
FEIRA DO FUMEIRO
26, 27, 28 FEVEREIRO | 5, 6 MARÇO
IIIª CORRIDA DA LIBERDADE
25 ABRIL
FEIRA DOS AUTOMÓVEIS USADOS
6,7 E 8 MAIO
COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL
29 MAIO
FESTA DA HISTÓRIA | BODAS REAIS
25, 26 JUNHO
FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU
12 A 21 AGOSTO
FEIRA DA CASTANHA
5 E 6 NOVEMBRO
FEIRA DE SANTA LUZIA
13 DEZEMBRO
MAGIA DE NATAL
16,17 E 18 DEZEMBRO
"ATREVE-TE" ! FIM DE ANO EM TRANCOSO
31 DEZEMBRO

VILA FRANCA DAS NAVES
FEIRA DE SÃO JOSÉ
19 MARÇO
FEIRA DE SÃO PEDRO
29 JUNHO
FESTIVAL DAS VINDIMAS
17 E 18 SETEMBRO
FEIRA DE SÃO MARTINHO
11 NOVEMBRO

