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Para receber o boletim, fazer sugestões ou críticas, ou para
qualquer outro assunto relacionado com o mesmo, por favor
contacte-nos pelo telefone 271 829 120, ou pelo e-mail geral@
trancosoeventos.pt

Editorial
Caras e caros trancosenses,
O dia 29 de Setembro de 2013 marcou o início de um novo ciclo em Trancoso.
Os resultados das eleições autárquicas ditaram, de forma clara, expressiva e inequívoca,
a vontade dos trancosenses em romper com as prioridades políticas e as práticas do passado.
Deste modo, o município vai ser agente de notórias mudanças, tanto ao nível das
práticas políticas como ao nível das estratégias de desenvolvimento.
Passaremos a gerir o Município alicerçando as nossas práticas em valores como a transparência,
o rigor e o diálogo. Os eleitos têm o dever de prestar contas a quem os elegeu, de gerir bem o
que lhes foi confiado e de escutar e integrar todos os cidadãos no processo de desenvolvimento
das suas terras.
Este boletim municipal, que agora editamos e pretendemos manter com periodicidade
semestral, constituirá, certamente, um importante elo de comunicação entre o Município e os
munícipes.
Do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento, para além da aposta no
comércio, nos serviços e no turismo entendemos ser absolutamente necessário apoiar,
também, os esquecidos e desprezados setores primário e secundário. Só com atividades como
a agropecuária, a floresta, ou a indústria de transformação dos produtos da terra renovadas e
fortalecidas será possível criar dinamismo sustentável no concelho.
O cenário que encontrámos no Município de Trancoso é francamente desolador. Ao
caos financeiro já conhecido e contabilizado - por si só assustador e comprometedor – juntamse ainda compromissos ocultos e não documentados e uma série de outras situações que roçam
os limites da legalidade, se não os ultrapassam mesmo.
Atendendo a esta grave situação financeira do Município, considerando a urgência
na reabilitação de infraestruturas fundamentais (Praça Municipal, Paços do Concelho, Parques
Industriais, …) e tendo em conta a incerteza que paira sobre o futuro da empresa municipal
TEGEC E.M., Trancoso vive hoje tempos muito difíceis.
Mesmo assim, no início deste mandato autárquico quero expressar a todos os
trancosenses a minha determinação, a minha solidariedade, a minha convicção e a minha
esperança num futuro melhor para este concelho.
Ultrapassar as dificuldades que nos afetam exigirá muito trabalho, muito sacrifício e
uma disponibilidade total. É necessária a colaboração e o contributo de todos os trancosenses.
Só assim conseguiremos um concelho melhor, mais justo e mais democrático.
Um concelho de todos e para todos!
Votos de um bom ano de 2014.
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Notícias
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS
A Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos para o
quadriénio 2013|2017 em Trancoso realizou-se no dia 19 de
Outubro de 2013, pelas 21h00, no Convento de São FranciscoTeatro Municipal.
A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo
Presidente da Assembleia Municipal cessante Dr. António
Fonseca Leal que, após a assinatura dos termos de posse de
todos os membros eleitos para a Câmara Municipal Assembleia
Municipal passou a presidência da sessão para o primeiro eleito
da lista vencedora Dr. José Amaral Veiga, realizando-se em
seguida, a eleição da mesa deste orgão.

EXECUTIVO MUNICIPAL 2013|2017
Presidente

Amílcar José Nunes Salvador - PS

Vereadores

Eduardo António Rebelo Pinto - PS
Ivone dos Santos Mouco - PS
João Paulo Rodrigues Matias - PS
João António Figueiredo Rodrigues - PSD
Augusto José de Sousa Rente - PSD
Maria Cristina de Matos Sampaio e Melo Inocêncio - PSD

MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 2013|2017
Partido Socialista

José Amaral Veiga
António Fonseca Ferreira
Maria Luísa Gil dos Santos
António Carlos Camejo Martins
Leonel Matias Alves
Maria Amélia Gomes dos Santos
Paulo Sérgio Leocádio Bernardo
António Manuel Gomes do Nascimento
Isabel Ferreira dos Santos Lobão
Nuno Filipe Monteiro Rodrigues
Daniel José Salvador Joana
Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes
Artur Rodrigues

Partido Social Democrata

Júlio José Saraiva Sarmento
Joaquim Figueiredo Ribeiro
Maria da Conceição Trabulo Fernandes Alexandre
António Manuel Santiago Oliveira da Silva
João José Batista de Sousa
Nadine Dias Domingues Ambrósio
Tomás Manuel Trigo Martins
José dos Santos do Nascimento
Celina Tabosa Ramos Pinto
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FREGUESIAS
Aldeia Nova - José Maximiano Cardoso Rodrigues
Castanheira - Francisco José Máximo Barreiros
Cogula - Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado
Cótimos - Eugénio Manuel Xavier Ferreira
Fiães - Manuel Francisco Costa Lopes de Andrade
Granja - Joaquim Monteiro Gamboa
Guilheiro - Maria Luísa Duarte da Fonseca da Silva
Momentinha - José Carlos Andrade Pinto
Moreira de Rei - Carlos António Varelas Pena
Palhais - Hélio José Meireles Martins
Póvoa do Concelho - Francisco Miguel Condesso Quelhas
Custódio
Reboleiro - José Dinis Pinto Mateus
Rio de Mel - Hugo David da Silva Neves
Tamanhos - Ana Sofia dos Santos Paulos
Valdujo - Ausenda Abade Chaves Frias
União das Freguesias de Freches e Torres - António José Pires
Fonseca
União das Freguesias de Torre do Terrenho - Joaquim Gomes
Bernardo
União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e
Souto Maior - André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto
União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia - António
Paulo Inácio Albino
União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital António Joaquim da Fonseca Ramalho Pina
União das Freguesias de Vilares e Carnicães - José Bernardo
Caetano Rodrigues

REABILITAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL E DOS PAÇOS DO
CONCELHO CONTEMPLADA EM ORÇAMENTO
Estando claramente condicionadas as opções de
investimento do município, e sem perder a consciência que,
após o cumprimento das obrigações, a “margem de manobra”
é mesmo muito estreita, o atual executivo quer iniciar, já
neste primeiro ano de mandato, um novo caminho que possa
reorientar as opções do concelho de Trancoso no sentido do
desenvolvimento.
A atual maioria pretende direcionar as poupanças
obtidas para ações que dinamizem o tecido empresarial local, o
comércio e os pequenos produtores do concelho.
O executivo municipal apresenta, por isso, um orçamento
credível, elaborado com dados objetivos e apropriados, assente
em medidas concretas perfeitamente quantificadas, tendo como
base o rigor, a eficiência e a eficácia.
Face ao estado em que se encontram a Praça Municipal
e os Paços do Concelho, edifícios que a todos nos envergonham
pela sua total degradação, sem igual no Distrito e mesmo no País,
o orçamento para 2014 e anos seguintes terá de contemplar,
obrigatoriamente, intervenções naquelas duas infraestruturas.
Estão também inscritas, neste orçamento, a reabilitação
do Mercado do Gado, a reabilitação das zonas industriais, a
construção de algumas ETAR’s, a aquisição de terrenos para o
cemitério de Trancoso, a revisão do Plano Diretor Municipal
(PDM), o reforço do Programa de Apoio ao Investimento, o
apoio às Juntas de Freguesia, o apoio à educação, à cultura, ao
desporto e à Rede Social.

PAÇOS DO CONCELHO
PRAÇA MUNICIPAL
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CÂMARA DE TRANCOSO ENFRENTA GRAVÍSSIMA
O caminho que o município seguiu no passado, com
uma estratégia de desenvolvimento centrada na construção
de equipamentos, sem uma clara definição de prioridades,
sem uma análise cuidada dos projetos, sem um efetivo
acompanhamento dos custos, e sem uma fiscalização
rigorosa aquando da realização dos mesmos, conduziu a um
endividamento galopante que consome grande parte dos
recursos financeiros disponíveis, e isto sem que equipamentos
municipais imprescindíveis (como a Praça Municipal, os Paços do
Concelho, …) tenham merecido qualquer atenção que pudesse
adaptá-los a novas funcionalidades, ou sequer, que evitasse a
sua degradação extrema.
A situação financeira do município apresenta-se, assim,
muito difícil e muito problemática, particularmente devido ao
nível de endividamento atingido.
No momento atual, os empréstimos na banca (de
médio e longo prazo) contraídos até 2005 totalizam 4.100.786 €
(quatro milhões, cem mil, setecentos e oitenta e seis euros)
Em 2012, um novo empréstimo foi contraído no âmbito
do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), no valor de
3.583.676 € (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil,
seicentos e setenta e seis euros).
Só o serviço da dívida destes empréstimos consome
cerca de 75.000 € (setenta e cinco mil euros) mensais.
Acresce a estes encargos a elevada dívida a fornecedores,
que totaliza 2.749.104 € (dois milhões, setecentos e quarenta e
nove mil, cento e quatro euros)
Há ainda a ter em conta as alegadas obrigações
contraídas pelos executivos anteriores sem que exista qualquer
título que as fundamente. Ou seja, tratam-se de obras realizadas
por empreiteiros, alegadamente encomendadas pela Câmara
Municipal de Trancoso, sem que, nos serviços municipais conste
a existência de qualquer deliberação ou despacho que as
ordene, qualquer concurso ou procedimento que as contrate, ou
qualquer contrato que as titule.
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Está neste momento identificado e quantificado, tanto
quanto a natureza das obras e a inexistência de documentos o
permite, um montante provavelmente superior a 2 500 000€
(dois milhões e meio de euros) de obras realizadas nestas
condições, isto é, sem qualquer tipo de procedimento concursal
nem qualquer acompanhamento/fiscalização por parte do
serviço da Câmara Municipal e que não tiveram, ainda, qualquer
pagamento. Entre outras, a saber:
• Rede de abastecimento de águas e drenagem de
esgotos em Castaíde;
• Rede de abastecimento de águas e drenagem de
esgotos nos Esporões;
• Rede de abastecimento de águas e drenagem de
esgotos em Vale de Mouro;
• Rede de abastecimento de água e adução no Sintrão;
• Ampliação da rede de abastecimento de águas e
drenagem de esgotos na Póvoa do Concelho;
• Arruamentos em Castaíde;
• Arruamentos na Póvoa do Concelho;
• Parque de Caravanismo em Trancoso;
• Largo e arruamentos na envolvente da Caixa Geral de
Depósitos em Trancoso;
• Arranjo Urbanístico no Largo da Alminha em Trancoso;
• Arruamentos em Trancoso (Zona Industrial – Quinta
da Cabana);
• Arruamentos em Benvende;
• Arruamentos em Vila Novinha.
Acrescem, ainda, as obrigações decorrentes da chamada
Parceria Público-Privada, resultantes das rendas pagas à empresa
PACETEG, S.A. pela TEGEC-Trancoso Eventos, E.M., mas que,
no fundo, terão de ser assumidas também pelo orçamento
municipal.
Em causa estão três obras, inauguradas em 2009 (a
Central de Camionagem, o Centro Cultural de Vila Franca das
Naves e o Campo da Feira de Trancoso), que tiveram um custo

SITUAÇÃO FINANCEIRA
final total de 8.984.167,09€, a pagar em rendas mensais até
2034, com um custo de mais de 3.000 € (três mil euros) por dia.
Esta pesada herança do passado leva a que o atual
executivo, em qualquer das suas reuniões, face à lei nº
8/2012 (Lei dos Compromissos), não possa assumir qualquer
compromisso/pagamento, por mais pequeno que seja.
O total da dívida rondará os 22 milhões de euros.
Toda esta situação financeira está a ser analisada em
auditoria externa, conforme deliberação aprovada logo na
primeira reunião da Câmara Municipal deste mandato, em 23 de
Outubro de 2013.
Para além do montante em dívida, existem outros
exemplos concretos do despesismo e desperdício de verbas. É
o caso dos montantes relativos a projetos mandados elaborar,
pagos, mas que nunca foram executadas. São eles:

Importa, agora, reequilibrar as finanças do município. A Câmara
Municipal não pode esbanjar onde não deve e depois não ter
dinheiro para o que é básico e essencial, para pagar vencimentos
e a fornecedores, para investir e para subsidiar as freguesias e as
associações.
Esta será uma prioridade absoluta para que se possa
verdadeiramente promover uma economia equilibrada e capaz
de gerar riqueza e emprego.

Projetos existentes nas Obras do Município de Trancoso
PROJETO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO
ANO

VALOR DA
ADJUDICAÇÃO

VALOR
FATURADO

VALOR
PAGO

EXECUÇÃO DA
OBRA

Centro Cultural de Freches

2005

19.635,00

19.635,00

19.635,00

Não executado

Paços do Concelho

2006

57.715,00

57.715,00

57.715,00

Não executado

Pólo Industrial II de Vila Franca Naves

2006

39.325,00

39.325,00

39.325,00

Não executado

2006

114.345,00

114.345,00

114.345,00

Não executado

Centro Inter. Batalha S. Marcos- Proj. Arquitetura/Especialidades e Proj. Execução

2010

126.803,00

126.803,00

126.803,00

Não executado

Edifício da GNR – Trancoso - diagnóstico de patologias

2011

30.258,00

30.258,00

2.500,00

Não executado

Paços do Concelho- Diagnóstico de patologias

2011

30.504,00

30.504,00

Estudo Geológico – Ampliação do Cemitério Trancoso

2011

30.565,50

30.565,50

30.565,50

Não executado

Const. EB1 Palhais c/ Pré-escolar- Centro Escolar Ribeirinha

2009

29.880,00

29.880,00

29.880,00

Não executado

Const. Museu Bandarra

2007

27.007,20

27.007,20

27.007,20

Não executado

Proj. Inter. Âmbito Aldeias Históricas

2005

28.228,75

28.228,75

28.228,75

Não executado

Proj. Estátua Magriço

2005

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Não executado

TOTAL

485.004,45

Centro Histório de Trancoso – Restauro de Fachadas – Estudo prévio
Centro Histório de Trancoso - Caderno de encargos/Memória descritiva e
justificativa
Centro Histório de Trancoso - Peças desenhadas

Não executado
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Eventos
SELEÇÃO NACIONAL FUTSAL SUB-21 PORTUGAL * FRANÇA
Trancoso recebeu no dia 5 de Novembro no Pavilhão
Multiusos um jogo amigável entre as seleções de futsal (sub-21)
de Portugal e França.
Este foi o primeiro jogo de um estágio de três dias
destas seleções pelo distrito da Guarda.
O Pavilhão Multiusos de Trancoso encheu-se de gente
com boa disposição para receber a Selecção das Quinas que
acabou por brindar a assistência com uma vitória frente à França
por 5 a 1.

DEBATE - "A OVINICULTURA DE LEITE/QUEIJO NA REGIÃO
DA SERRA DA ESTRELA"
No dia 20 de Novembro de 2013, o presidente da
Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador, participou no
Debate “A Ovinicultura de Leite/Queijo na Região da Serra da
Estrela”, inserido no ciclo de debates que a Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro desenvolveu.
Amílcar Salvador reafirmou o apoio do Município aos
agricultores e criadores de gado do concelho considerando
a agro-pecuária um sector vital para a economia e uma das
formas de travar a espiral recessiva da economia do concelho de
Trancoso e da região.
O autarca entende que a agricultura é um “sector vital
e importante” para o desenvolvimento do concelho e recordou
que o apoio ao sector por parte do Município constitui uma
das prioridades que desde sempre definiu na sua actuação
autárquica cumprindo a promessa de “apostar nos sectores
criadores de riqueza, como o sector agro-pecuária, o sector
florestal, o sector da indústria transformadora dos produtos da
terra e apoiar o empreendedorismo”.
Realçando este último vector, Amílcar Salvador entende
que a agro-pecuária “é uma actividade geradora de sinergias
que podem dar origem a novas actividades socioeconómicas,
contribuir para a fixação da população sobretudo dos jovens e
participar na dinamização e inovação económica do concelho de
Trancoso”.
Nesse sentido, o Presidente da Câmara reafirmou
a “determinação da autarquia em apoiar os agricultores e
os produtores pecuários auxiliando-os nas suas queijarias e
produções, na prestação de informação e formação, escoamento
dos produtos agrícolas e na dinamização das feiras e mercados
em Trancoso”.
“Assim se pode criar uma cultura empreendedora
e promover o espírito de iniciativa, valorizar a terra e os
nossos recursos, o melhor que ela tem e produz, promover a
cooperação e a criatividade, estimulando a participação activa e
fomentar uma nova maneira de encarar o sector agro-pecuário.
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Os agricultores e criadores de gado poderão contar com o
empenho e com o apoio da Câmara Municipal”, expressou.
No encontro em que esteve presente o Director
Regional-Adjunto de Agricultura e Pescas do Centro, Dr. Sidónio
Santos, foram abordados temas relativos a “Raça Ovina Churra
Mondegueira, sua situação actual e perspectivas futuras”,
“Processo de reconhecimento e perspectivas de apoio às
organizações de produtores de concentração e comercialização
da produção”, “Princípios gerais da Reforma da PAC” e
“Divulgação da Bolsa de Terras como instrumento da mobilidade
do factor Terra”.

Iª FEIRA DA CASTANHA E PALADARES DE OUTONO
No dia 10 de Novembro de 2013, por iniciativa da
Câmara Municipal de Trancoso em colaboração com várias
instituições e associações do concelho, realizou-se, em Trancoso,
a Iª Feira da Castanha e Paladares de Outono, com o objectivo
de promover um dos produtos mais expressivos do concelho - a
Castanha - e dinamizar desta forma o sector rural.
O Largo da Avenida no Centro Histórico encheuse de colorido, aromas e movimento numa iniciativa que,
segundo o Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Salvador
representa o cumprimento da promessa feita para este mandato
autárquico de “apostar nos sectores criadores de riqueza,
como o sector da agro-pecuária, o sector florestal, o sector
da indústria transformadora dos produtos da terra e apoiar o
empreendedorismo”.
“Prometi apoiar os nossos agricultores ajudando-os
no escoamento dos seus produtos agrícolas, prometi dinamizar
as feiras e mercados em Trancoso. Pois bem, aqui estamos a
começar a cumprir essas promessas com a realização desta Feira
e Festa da Castanha “- disse.
Amílcar Salvador afirmou também que “esta é a primeira
de muitas outras iniciativas que iremos (o Município) realizar,
para ultrapassar esta grave crise em que nos encontramos e
apostar decisivamente no desenvolvimento social e económico
do concelho de Trancoso”.
Foi um dia de festa que juntou cerca de duas dezenas
e meia de expositores que no espaço da Feira expuseram e
venderam castanha, produtos agrícolas (hortícolas, frutas), mel,
compotas, queijos, artesanato, vinhos e bebidas tradicionais,
doçaria, entre outros produtos.
Grupos de Bombos e Concertinas do concelho de
Trancoso animaram a Festa e Feira da Castanha que culminou
com um Magusto popular.

Entretanto, durante a manhã, decorreu, no auditório do
Pavilhão Multiusos, um colóquio/palestra sobre “A Importância
da Castanha e do Castanheiro” com intervenções do Presidente
da Câmara de Trancoso, Prof. Amílcar Salvador, de Frederico
Lucas da Infoex.pt-Novos Povoadores, do Eng. José Martino, da
empresa Espaço Visual-Consultores de Engenharia Agronómica,
e da Prof. Dr.ª Ana Monteiro, do Instituto Superior de Agronomia
da Universidade de Lisboa.
As doenças que afectam os soutos, o tratamento
adequado dos soutos, problemas da produção e comercialização,
a assistência e apoio aos produtores, o empreendedorismo
e formas de ser implementado, foram algumas das questões
abordadas.
No Centro Cultural de Trancoso foi inaugurada a
exposição “SÃO MARTINHO” com trabalhos elaborados pelas
crianças, composições decorativas com motivos desta época
e trabalhos artísticos da artesã de bordados com casca de
castanha da artesã Adelaide Martins.
Colaboraram nesta realização a Associação de
Desenvolvimento Local Raia Histórica, a Cooperativa Agrícola
Bandarra de Trancoso, a AENEBEIRA - Associação Empresarial do
Nordeste da Beira e empresa municipal Trancoso Eventos, E.E.M.
Paralelamente decorreu o 1º Concurso de Montras de
Outono, com 35 estabelecimentos aderentes, e a 1ª Mostra
Gastronómica de Paladares de Outono, com a adesão de cerca
de dezena e meia de restaurantes do concelho de Trancoso, que
apresentaram ementas à base de castanha.
“Assim estamos a apoiar e divulgar a gastronomia
local e promover a Castanha como um produto que faz parte
integrante da nossa identidade”, expressou o Presidente do
Município Trancosense.
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O NATAL E FIM DE ANO EM TRANCOSO
Trancoso foi, nesta quadra de Natal e Ano Novo, palco
de um conjunto de eventos e realizações que encheram esta
época do ano com uma dinâmica envolvente e transformaram
esta cidade histórica num grande palco onde aconteceu cultura,
lazer, promoção dos produtos da terra e artesanato, animação,
música e cor.
Diversas actividades animaram Trancoso e promoveram
uma maior atractibilidade para visitantes e potenciais
consumidores do comércio tradicional.
As crianças e jovens tiveram aqui um lugar especial e
a estes escalões etários foram dedicados momentos e espaços
onde o espírito do Natal foi vivido com mais intensidade por
entre actividades participadas também pelos adultos.
Assim, o Centro Cultural de Trancoso recebeu a Feira do
Livro entre 9 e 15 de Dezembro e a Exposição iniciada em 5 de
Dezembro e que se prolonga até 6 de Janeiro. Simultaneamente
decorreram uma Oficina de Decoração de Natal e foi apresentado
o livro “A Batalha de Trancoso” de Pedro Barbosa e Alexandre
Gouveia e o digital “Vale do Côa, uma região que inspira”
produzido pela Associação de Desenvolvimento “Territórios do
Côa”.
Antes, porém, a 14 de Dezembro, crianças celebraram,
no Centro Cultural de Trancoso, a chegada do Pai Natal a quem
dirigiram as suas cartas com os pedidos de Natal.
Os visitantes adquiriram também algumas prendas na
Feira do Livro, conheceram os trabalhos da Exposição de Natal e
participaram na oficina de decoração dirigida a todas as crianças.
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Inserindo o Mundo Rural nestas festividades, aliás
sector que o Presidente do Município de Trancoso, Amílcar
Salvador, definiu como uma das prioridades da acção autárquica,
realizou-se em 22 de Dezembro o 1º Mercado Tradicional de
Produtos Locais.
O evento foi uma iniciativa do município e da empresa
municipal Trancoso Eventos, E.M.
O Mercado Tradicional privilegiou os produtos locais
de base agrícola e artesanal e visou incentivar os produtores e
consumidores ao estabelecimento de circuitos de venda directa
que dinamizem o escoamento destes bens.
Trancoso pretende ver reforçada a sua tradição
comercial, ancorada no mercado semanal, na Feira do Fumeiro e
na Feira Anual de São Bartolomeu, abrindo-se a novas iniciativas
que potenciem e diversifiquem a oferta a visitantes e naturais.
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
preenchida 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.
Não faltou animação e ainda momentos musicais de
grande qualidade. No dia 20 de Dezembro realizou-se no Teatro
Municipal/Convento de São Francisco o Concerto de Natal com
a participação dos Grupos Corais “Canto D’Alma”, Igreja da
Misericórdia de Trancoso, Universidade Sénior do Rotary Clube
de Trancoso, Igreja de Santa Maria, Grupo de Jovens “Sempre
em ti”, “Pedrinhas da Calçada”, Agrupamento de Escuteiros de

Trancoso e Rancho Folclórico e Etnográfico de Trancoso.
A Orquestra de Sopros /Sinfónica da ADRC de Aguiar da
Beira apresentou no dia 29 de Dezembro no Convento de São
Francisco um Concerto, encerrando-se o ano com a festa de
“Fim de Ano” no Largo D. Dinis (Centro Histórico) com a
participação dos DJ´S: FUZY, BANDARRA, HIDYA e dos bares de
Trancoso: PDF, MODULOS, ÁGUA BENTA, TRAVESSA CAFÉ
O programa encerrou no dia 4 de Janeiro (21h00) com
a realização do Concerto de Ano Novo no Centro Cultural Miguel
Madeira de Vila Franca das Naves pela Orquestra do Centro

Cultural e Recreativo de Ferreirim.
É de salientar o empenho da equipa de colaboradores
da empresa municipal TRANCOSO EVENTOS E.E.M. na realização
desta programação, apesar das situações de más condições
atmosféricas que ocorreram em alguns dias, e ainda o
envolvimento da população, instituições, dos jovens e adultos,
autarcas e agentes económicos, artesãos, agricultores e comércio
que com a Câmara Municipal de Trancoso fizeram desta quadra a
vivência de um tempo de paz, alegria, partilha e alegria.

MERCADO TRADICIONAL DE PRODUTOS LOCAIS
No passado dia 22 de dezembro de 2013 decorreu na
Praça D. Dinis, em Trancoso, o 1º Mercado dos Produtos Locais.
A iniciativa pretendeu valorizar as potencialidades
naturais do concelho de Trancoso, promover os produtos da
terra e incentivar a produção e comercialização de produtos
agrícolas endógenos.
Durante todo o dia, cerca de três dezenas de pequenos
produtores do concelho de Trancoso puderam comercializar
variados produtos.
Já os consumidores puderam encontrar produtos
tradicionais, genuínos, de qualidade e a bons preços, para
rechear a sua mesa em toda esta quadra festiva.
Com esta iniciativa, o centro histórico de Trancoso
recebeu muitos visitantes que tiveram oportunidade para visitar
o património da cidade e encher muitos dos estabelecimentos
comerciais da cidade.
A animação de rua esteve a cargo do grupo de bombos
“Os Caldeireiros”, de Rio de Mel, e dos grupos de concertinas da
Cogula e do Reboleiro.
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Destaque
MANIFESTAÇÃO CONTRA A SAÍDA DA AMBULÂNCIA DO
INEM DE TRANCOSO
No dia 15 de Novembro de 2013, a Câmara Municipal
de Trancoso promoveu uma manifestação, junto ao Centro de
Saúde de Trancoso, em defesa da manutenção da ambulância do
INEM em Trancoso, que aquele Instituto mandou retirar.
O Presidente do Município, Amílcar Salvador,
acompanhado pela Vereação, explicou aos populares que se
juntaram nesta acção em dia de Mercado Semanal que a
autarquia “repudia veementemente a decisão que se baseia
apenas em critérios economicistas quando são reconhecidos e
sabidos os bons serviços que a ambulância INEM e as equipas
que nela prestam serviço têm realizado”.
O autarca disse ter já contactado os Secretários de
Estado da Administração Local e da Saúde mas não obteve ainda

qualquer resposta sobre o assunto.
Amílcar Salvador recordou que a ambulância do INEM
está em Trancoso desde 2008 e que, “apesar de existirem no
concelho excelentes corporações de Bombeiros em Trancoso e
Vila Franca das Naves, os serviços prestados pelo INEM são de
grande importância sobretudo tendo em conta que a área do
concelho é grande além de que a população, sobretudo a idosa,
tem grandes dificuldades em se deslocar e ainda tendo em conta
a distância relativamente ao Hospital Sousa Martins, na Guarda”
“É uma machadada no interior. O Município de Trancoso
não vai baixar os braços em defesa dos interesses reais dos
cidadãos, e estará sempre na linha da frente na defesa dos
serviços públicos de qualidade”, disse.

SECRETÁRIO DE ESTADO VISITA TRANCOSO
A convite do Município, o Senhor Secretário de Estado
da Administração Local, Dr. António Leitão Amaro, deslocou-se a
Trancoso no dia 22 de Novembro de 2013.
O governante foi recebido pelo Presidente da Câmara
Municipal, Amílcar Salvador, nos Paços do Concelho, seguindo-se
uma breve reunião de trabalho com todo o executivo municipal,
tendo sido abordados vários assuntos prementes que afectam a
autarquia e o concelho.
Antes, porém, o governante visitou o edifício dos Paços
do Concelho tendo constatado o elevado estado de decadência
do edifício e do qual o Presidente da Câmara disse “não haver
situação assim no país”.
Durante a reunião, Amílcar Salvador deu conta de
problemas que afectam a autarquia realçando:
- Estado de degradação do edifício dos Paços do Concelho;
- Estado de total degradação da Praça Municipal;
- Grave situação financeira do Município de Trancoso face
à Lei n.º8/2012 de 21 de Fevereiro (a chamada ‘Lei dos
Compromissos’);
- Elevadas rendas resultantes da Parceria Público-Privada;
- Obras realizadas sem procedimento concursal;
- Situação da Escola Profissional de Trancoso.
O Presidente da Câmara de Trancoso manifestou ao
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Secretário de Estado “profunda preocupação” relativamente aos
temas expostos.
Por fim, o Secretário de Estado recebeu a Direcção dos
Bombeiros Voluntários de Trancoso.

TRANSMISSÃO “ON-LINE” DA PRIMEIRA SESSÃO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Pela primeira vez, na história da Assembleia Municipal
de Trancoso, foi transmitida "on-line" uma sessão deste
órgão autárquico. A mesa da Assembleia, constituída pelo seu
presidente, José Amaral Veiga, e secretários, Maria Luísa Gil
e Nuno Monteiro Rodrigues, deu corpo à ideia que, há algum
tempo, vinha sendo defendida. Com recurso exclusivo ao
serviço de informática da Câmara Municipal, a sessão, em modo
experimental, foi para o ar permitindo a todos os internautas
o acompanhamento dos trabalhos da sessão do dia 12 de
Dezembro passado.

Pelas mensagens recebidas e pelas opiniões publicadas,
a iniciativa teve grande acolhimento e mereceu o aplauso
generalizado daqueles que vêm nela uma forma de tornar
mais transparente e acessível, ao cidadão comum, a política
autárquica.
Pretende-se, então, tornar definitiva a experiência,
dando, a todos os que pretendem estar informados sobre o
que se passa na vida do município, a possibilidade de assistir,
na comodidade e conforto das suas casas, à transmissão das
sessões da Assembleia Municipal cada vez com mais qualidade.

Visualização em "modo experimental" a Sessão da Assembleia Municipal através
da plataforma externa "livestream".

GUIAS TURÍSTICOS ISRAELITAS CONHECEM PATRIMÓNIO
JUDAICO DE TRANCOSO
Cerca de dezena e meia de guias turísticos de Israel
conheceram no dia 12 de Novembro de 2013, o Património e a
Herança Judaica em Trancoso numa iniciativa do também guia,
técnico de Turismo e escritor Guira Barak que dirigiu o grupo de
visitantes.
Os visitantes foram recebidos no Centro de
Interpretação da Cultura Judaica “Isaac Cardoso” por Carlos
Martins, Presidente da empresa municipal “TRANCOSO EVENTOS
E.E.M.” em representação do Presidente do Município, Amílcar
Salvador onde afirmou que “Trancoso esta interessado em
potenciar e divulgar o seu Património Judaico como forma de
desenvolvimento cultural mas também como atractivo turístico”.
Carlos Martins referiu que “é importante que estes
visitantes possam comunicar a imagem e a riqueza deste
património para Israel por forma a que seja mais conhecido e
divulgado” salientando a importância que a presença dos judeus
tiveram no passado em Trancoso e sua região.
Salientou o empenho do Município em desenvolver
este sector como forma de desenvolvimento.
Os guias contactaram com as marcas cruciformes e
outras atribuídas aos Judeus e cristãos-novos e, guiados pelo
jornalista e investigador José Levy Domingos, percorreram as

ruas do antigo Bairro Judeu e escutaram relatos sobre costumes,
tradições, orações e usos que subsistem nesta região mas
também em Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior mais
de 500 anos após a expulsão dos Judeus decretada em 1496
por D. Manuel I e posterior conversão forçada ao cristianismo
e perseguições da Inquisição apesar de não existirem livros ou
instrumentos litúrgicos hebraicos permitidos ou, se existissem,
seriam certamente recolhidos em segredo.
Foi na ocasião salientado o papel que o Centro
de Interpretação da Cultura Judaica “Isaac Cardoso” pode
desempenhar no estudo, conhecimento e divulgação da Herança
Judaica em Trancoso além de integrar a Sinagoga Bet Mayim
Hayim (Casa das Águas Vivas) que desde Julho possui o Sefer
Torah ou Rolo da Lei que há mais de cinco seculos não existia em
Trancoso.
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Breves
NOITE DE HALLOWEN

O espirito do Hallowen invadiu o Centro Cultural de
Trancoso. Na noite de 1 de Novembro de 2013 as crianças entre
os 6 e os 12 anos, vestidos com a sua fantasia mais assustadora,
porpocionaram uma divertida Noite de Hallowen.
O espaço devidamente decorado ao tema Hallowen,
recheado de surpresas de meter medo, entre muitas outras
actividades como o conto de histórias, animação e música à
mistura!!!
Uma noite que irá ficar marcada nas crianças e adultos
que a viveram.

NOITE DO PIJAMA

Centro Cultural de Trancoso recebeu na noite de 22
de Novembro crianças entre os 3 e os 12 anos vestidas com os
seus pijamas e com a sua família fizeram atividades divertidas e
solidárias, num ambiente de convívio com outras famílias, até
regressarem a casa.
Nesta noite as famílias, para além de terem andado em
torno de histórias, também construíram a “casa dos pijamas”
que serviu de mealheiro para recolher moedas, pequenos
donativos que fizeram um total de 217€, que depois foram
enviados para a instituição de solidariadade “Mundos de Vida”.

LEITURA SÉNIOR
O Projecto Leitura Sénior consistiu na realização de
actividades mensais de animação e leitura em lares e centros de
dia. Propõs o prazer e a magia da leitura aos idosos, estimulando
a sua imaginação e ocupação com histórias antigas, provérbios,
adivinhas e outros elementos do nosso riquíssimo património,
dinamizando o tempo livre desta população, despertando
saberes e memórias de outrora.
A vida não termina num lar, a idade traz sabedoria e
nada melhor do que explorá-la através da interação com nossos
os idodos.

LOBO LIVRINHOS VISITA ESCOLAS

"O Lobo Livrinhos vai ao Jardim de Infância" é um
projeto para ser desenvolvido com as crianças do Pré-escolar do
Concelho de Trancoso.
Todos os meses o Livrinhos vai passar cerca de 1 hora
em cada sala de Jardim de Infância e leva para as crianças muitas
surpresas.
O “Livrinhos” visita as instituições a fim de contar uma
história e lançar um desafio às crianças e educadoras, eles terão
sempre um trabalho para fazer a pedido do “Lobo Livrinhos”.
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LANCHE CONVÍVIO DE NATAL
Municipio de Trancoso em conjunto com a Trancoso
Eventos E.E.M. proporcionou no dia 19 de Dezembro de 2013 um
lanche convívio de Natal a todos os colaboradores destas entidades.
O evento, que num contexto de limitações financeiras
substituiu o tradicional jantar de Natal, foi realizado nas instalações da
Escola Profissional de Trancoso e servido pela empresa Encanta, Lda.
Na ocasião, o Presidente da Câmara proferiu uma breve
alocução desejando a todos umas boas festas natalícias e transmitindo
a sua confiança num futuro melhor para o concelho.

MERCADO À MODA ANTIGA

Continua a realizar-se, no último domingo de cada mês,
o Mercado à Moda Antiga em Vila Franca das Naves.
Numa iniciativa de algumas associações locais e da
junta de Freguesia, o Mercado à Moda Antiga decorre no Largo
do Mercado da localidade, tradicionamente o local de transacção
de produtos da terra e de outros artigos, e porporciona um
momento de animação comercial e social em Vila Franca das
Naves.

FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS
No período pré-natalício o Convento de São Francisco
- Teatro Municipal foi pequeno para acolher as várias festas de
Natal que as escolas do concelho de Trancoso porpocionaram.
As crianças foram os principais artistas, representaram
cantaram, divertiram-se e divertiram o público que assistia,
contribuindo assim, para alargar o espírito natalício a todos os
trancosenses.

FÉRIAS DE NATAL

A Trancoso Eventos E.E.M. em parceria com as Escolas
do concelho promovem as actividades das Férias de Natal 2013.
As Férias de Natal decorrem no período de férias das
crianças a fim de desenvolver actividades lúdicas referentes
ao Natal e interativas com as crianças, desde pinturas, leituras,
desporto e a visita e passeio no comboio do Pai Natal.
As actividades decorreram simultaneamente em dois
locais, no Pavilhão Multiusos em Trancoso e no Centro Cultural
Miguel Madeira em Vila Franca das Naves.
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