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EDITORIAL

Dois mil e dezoito, um ano de conﬁança.

No passado dia 1 de outubro, aquando das eleições autárquicas 2017, o
povo do concelho de Trancoso voltou a ser chamado para decidir acerca de
quem iria governar o seu concelho nos próximos 4 anos.
Em termos globais, os Trancosenses deram ao Partido Socialista uma
expressiva vitória, aumentando ainda a percentagem de votação relativa aos
resultados veriﬁcados há 4 anos e conﬁando nesta equipa para o mandato
de 2017-2021.
Com esta votação, o povo de Trancoso legitimou uma forma de fazer
política: legitimou as contas certas; o realismo; a verdade; o rigor; a clareza; a
honestidade; a transparência; o investimento criterioso; mas também a
proximidade para com os cidadãos e a igualdade de oportunidades e de
tratamento entre todos.
Ainda que não se tenham dissipado totalmente todas as nuvens negras que ensombraram e ensombram as
contas públicas do Município, pois todos sabemos das avultadas responsabilidades ﬁnanceiras, quer com
empréstimos vindos dos executivos até 2013 quer das que poderão advir das obras da PPP (Parceria Publico
Privada) e de muitas outras ações judiciais intentadas contra o município, o certo é que a situação económica
da Câmara Municipal de Trancoso melhorou substancialmente e um novo ciclo começa, de facto, a ganhar
forma.
O Município começa, agora, a estar em condições bem diferentes para implementar políticas de
desenvolvimento económico, social e cultural no concelho.
Ao longo do mandato autárquico que agora começa, e já no corrente ano de 2018, apostaremos na
economia e no empreendedorismo; a criação de mais espaços e serviços de apoio ao empreendedorismo será
uma realidade neste mandato; a Área de Acolhimento Empresarial (nova zona industrial) de Trancoso será, em
breve, uma realidade; a zona industrial de Vila Franca das Naves e a zona industrial da Ribeirinha, no Reboleiro,
que aguarda, a sua viabilização no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, não serão esquecidas.
Continuaremos a promover o comércio, o turismo e a recuperação do património. A política de recuperação
patrimonial iniciada no último mandato será prosseguida, com os projetos de construção e requaliﬁcação de
importantes edifícios localizados no centro histórico, tais como um Centro de Desenvolvimento Social/ Centro
de Dia na antiga cantina escolar, em frente das antigas escolas primárias, o antigo quartel da GNR, os Paços do
concelho e o Palácio Ducal.
Continuaremos a apostar nas feiras, nos mercados, nos eventos, na agricultura e na agropecuária.
Apostaremos ainda mais na educação, na acção social, no desporto, na cultura, no associativismo e numa
maior colaboração com as juntas de freguesia.
Daremos atenção ao ambiente e à mobilidade. Promoveremos uma verdadeira politica de prevenção e
combate aos incêndios ﬂorestais. Continuaremos a requaliﬁcar Estações de Tratamento de Águas Residuais, a
investir no melhoramento e requaliﬁcação das nossas estradas municipais, bem como na melhoria dos
transportes públicos de ligação entre as diferentes freguesias e a sede do concelho.
Queremos melhorar ainda mais o serviço que prestamos às nossas populações, quer a nível da limpeza das
ruas e dos bairros, quer a nível do atendimento dos serviços administrativos, melhorar as politicas de apoio aos
empresários, aos jovens e à população sénior.
Por isso, é chegado o tempo de arregaçar as mangas e de continuar a trabalhar. É tempo de baixar as
bandeiras partidárias e de erguer apenas a bandeira do concelho de Trancoso e das nossas freguesias.
Trabalharemos com rigor, com honestidade, com clareza, com transparência, com muita garra e determinação
ao lado de todos e para todos.
A Câmara Municipal continuará a ser um importante parceiro das associações empresariais e culturais,
escolas, cooperativas, empresas ou grupos de cidadãos que, com a sua vontade, energia e criatividade, são o
verdadeiro motor de desenvolvimento económico, cultural, social e humano do nosso querido concelho de
Trancoso.
Dois mil e dezoito, será um ano de grande conﬁança.

Presidente da Câmara Municipal
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ARTIGO DE OPINIÃO
O executivo municipal, liderado pelo Sr. Presidente Amílcar Salvador,
cumpriu o seu primeiro mandato de quatro anos, à frente dos destinos do
nosso concelho de Trancoso. Que o balanço desse mandato é positivo, já o
disse o eleitorado quando, em 1 de outubro passado, se pronunciou
inequivocamente, conferindo ao P.S. uma legitimidade acrescida para
continuar a governar o concelho.
Também já, anteriormente, o aﬁrmámos, se o bom desempenho do
executivo e dos demais órgãos autárquicos é o responsável pelo sucesso
eleitoral, a forma próxima do exercício do poder, marca muito pessoal do
Presidente Amílcar Salvador, transformou-se em poção mágica e
impulsionou uma onda gigantesca de apoio à candidatura por si
protagonizada. Esta nova forma de governar, esta política de proximidade, o
contacto permanente com as pessoas e com os seus reais problemas constitui, e cremos, ﬁrmemente, que
continuará a constituir, um factor de mobilização dos munícipes, um sério e decisivo contributo para a inversão
da situação que se vive neste interior profundo e nos levará, de novo, a acreditar nas nossa terras e no nosso
futuro colectivo.
As eleições autárquicas passadas deram corpo, também, a uma nova Assembleia Municipal,
signiﬁcativamente renovada, contando no seu seio com mais de um terço de novos membros que, estamos
certos, também pela sua juventude, lhe conferirão mais participação, mais ousadia, mais ideias e, até, uma
saudável rebeldia.
Saudamos o regresso do C.D.S. à Assembleia depois de uma longa ausência de 20 anos. Contamos com os
seus contributos que, necessariamente, virão enriquecer o debate e o salutar confronto de ideias.
O Presidente da Assembleia, depois de ver renovada a conﬁança em si depositada com a reeleição para o
exercício do cargo, tudo fará para a digniﬁcar, procurando conferir-lhe o prestígio que merece como órgão
representativo, por excelência, dos munícipes e das freguesias. Também, no sentido de dar a conhecer a
actividade da assembleia, as suas deliberações, as posições assumidas pelos grupos municipais e pelos
senhores deputados individualmente, continuaremos a melhorar a transmissão, on line, das sessões, tornando,
deste modo, mais transparente o exercício do poder autárquico. Embora as condições técnicas não fossem,
nem sejam ainda, aquelas que os munícipes merecem, orgulhamo-nos de ter sido pioneiros neste particular.
Trancoso tem um passado que nos orgulha! Porem, não podemos ﬁcar, eternamente, a viver do seu passado!
Impende sobre nós a obrigação de o honrar no presente, preparando, acautelando e alicerçando o futuro.
A hora não é de pessimismos nem de resignação perante as nuvens negras que teimam em pairar sobre as
nossas cabeças.
O nosso presente tem de ser de aﬁrmação, de decisão, ﬁrmeza, audácia e persistência!
Aos eleitos cabe a responsabilidade e o dever de ser a vanguarda dessa atitude colectiva.

Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso
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NOTÍCIAS
INAUGURAÇÃO DA CASA DO BANDARRA

Reforça a oferta turística e cultural no concelho

No dia 12 de março foi inaugurada a “Casa do Bandarra”, espaço dedicado ao sapateiro, poeta e profeta
Gonçalo Anes Bandarra, ﬁgura ímpar da história e cultura trancosense, que une os portugueses e extravasa
fronteiras. Um novo espaço museológico, enriquecido com conteúdos multimédia através de componentes
lúdicas e educativas, sem nunca esquecer a parte cientíﬁca, que o torna num projeto credível sendo uma maisvalia para o turismo, aliado a outras apresentações do património cultural de Trancoso já implementadas. É um
centro interpretativo para os vários públicos, há muito desejado por toda a comunidade e visitantes. Há mais de
20 anos (setembro de 1996), no âmbito das Comemorações dos 500 anos do nascimento de Bandarra,
profetizou-se a fundação de um núcleo museológico, acabando assim por se tornar uma realidade.
A inauguração preencheu o ﬁm-de-semana com várias atividades, como as visitas ao Património Judaico, um
passeio de bicicleta BTT, conferências, exposições, peças de teatro de marionetas e declamação de trovas. O
descerrar da placa inaugural contou com a presença do senhor Presidente da Câmara, Amílcar Salvador, da
senhora Conselheira da Embaixada da Noruega, Gunvor Alida Endreson, do senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Amaral Veiga, da senhora Diretora Regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro, estando também
presente um representante da Rede de Judiarias de Portugal. A Casa do Bandarra faz parte do Projeto Rotas de
Sefarad – Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, que resultou numa
candidatura ao Programa EEA Grants 2009-2014 da Associação Rede de Judiarias de Portugal, da qual Trancoso
foi cofundador.
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QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TRANCOSO
Novas instalações inauguradas

No 85º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso foi inaugurado o novo
quartel. Estrutura há muito almejada por esta corporação permitindo o desenvolvimento de um trabalho mais
qualiﬁcado e uma maior capacidade operacional. O novo quartel encontra-se localizado na entrada sul da
cidade de Trancoso, junto à estrada nacional nº 226, com boas acessibilidades, permitindo uma resposta mais
rápida no auxílio à população.
A inauguração desta estrutura operacional contou com a presença do senhor Presidente da Liga dos
Bombeiros Portugueses, o senhor Presidente da Câmara Municipal, o senhor Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, operacionais de várias corporações, forças de segurança,
proteção civil, vários representantes institucionais da sociedade civil e um grande número de trancosenses que
quiseram estar presentes na celebração deste acontecimento tão importante.
Esta obra foi ﬁnanciada pelo Programa Operacional de Valorização do Território (POVT) com um investimento
aproximado de 1,1 milhão de euros, sendo comparticipado em cerca de 85%. O Município de Trancoso
assegurou os outros 15% do valor, assim como a aquisição do terreno.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O COMANDO DISTRITAL DA
GNR E A CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Serviço de teleassistência para munícipes em situação de dependência e isolamento
O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso
assinou no dia 23 de junho, um protocolo de
cooperação entre o Comando Territorial da GNR da
Guarda e os treze municípios que compõem o distrito
da Guarda, com vista à introdução de um serviço de
teleassistência para munícipes em situação de
dependência, isolamento ou sem suporte familiar.
Trata-se de um projeto pioneiro, inovador e ﬁável que
irá combater o isolamento da população sénior
através da criação de respostas integradas, sobretudo
nas componentes fundamentais da saúde, segurança
e autoestima desses cidadãos.
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VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE A TRANCOSO
Reunião de trabalho e visita às ETAR’s

A convite da Câmara Municipal, o senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, visitou
Trancoso em 30 de agosto. O governante que tutela, entre outras áreas, as pastas relativas às águas e resíduos,
pôde inteirar-se do andamento das obras na Estação de Tratamentos de Águas Residuais (ETAR) da Quinta do
Seixo e na das Courelas e também, veriﬁcar os problemas de funcionamento existentes na ETAR de Vila Franca
das Naves.
As obras de remodelação e requaliﬁcação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das Courelas, lançadas pela
Câmara Municipal de Trancoso, representam um investimento global de mais de 1 milhão de euros, apoiadas
ﬁnanceiramente por duas candidaturas ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eﬁciência no Uso de
Recursos (POSEUR).
O senhor Secretário de Estado teve assim a oportunidade de se deslocar às duas obras, ver o bom andamento
das mesmas e a possibilidade de conclusão a curto prazo. Aproveitou ainda para fazer uma visita à ETAR de Vila
Franca das Naves, onde pode veriﬁcar as deﬁciências de funcionamento que a estrutura apresenta. Em
consequência, disponibilizou-se, no âmbito do quadro de referência do Portugal 2020, para auxiliar a Câmara
Municipal na resolução deste problema.

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
Com a presença do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel
Esta obra insere-se num conjunto de medidas
impulsionadoras do mercado de sexta-feira, um dos
mais antigos mercados semanais do país. Esta
intervenção era há muito desejada. O espaço conta
agora com uma nova imagem mais atrativa e
confortável.
As obras realizadas tiveram um custo total de
443.435 mil euros, com uma comparticipação de 85%
pelo FEDER (Portugal 2020) e visaram dotar a praça
municipal com melhores condições de higiene e
co n fo r to, t a n to p a r a o s co m e rc i a n te s q u e
habitualmente aí exercem a sua atividade, como para
o público consumidor. Este era um dos investimentos
p r i o r i t á r i o s, i n s e r i n d o - s e n a e s t raté gi a d e
regeneração do Centro Histórico da cidade,
enquadrando este projeto no PARU – Planos de Ação
de Regeneração Urbana, já aprovado.

Foi também inaugurado no dia 21 de Julho, o
Mercado Municipal requaliﬁcado. Concluídas as
obras, este voltou a abrir portas ao público e
comerciantes.
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Na inauguração esteve também presente o senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos
Miguel, que destacou a importância deste tipo de comércio para a economia local, principalmente para o setor
primário.

ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO
Indicadores de sucesso escolar acima da média nacional

Ao longo dos últimos anos, o Ensino Proﬁssional tem vindo a aﬁrmar-se como uma opção cada vez mais
aliciante para os alunos, uma vez que confere simultaneamente certiﬁcação ao nível do 12º ano (permitindo o
prosseguimento de estudos no Ensino Superior) e prepara os alunos para o exercício de uma proﬁssão.
Neste contexto, a Escola Proﬁssional de Trancoso (EPT) tem vindo a reaﬁrmar-se como uma escola de
referência no contexto regional, conseguindo atrair alunos de 27 concelhos diferentes do país. Nos últimos dois
anos a escola tem aumentado consecutivamente o número de turmas, numa dinâmica de importância elevada
para o tecido económico e social do concelho. Neste ano letivo, a EPT conta com 11 turmas e 235 alunos, sendo
que cerca de 60 estão alojados em Trancoso durante a semana.
9

O Projeto Educativo da escola, assente nos pilares da qualidade técnico-pedagógica e da humanização dos
alunos, tem resultado em indicadores que se cifram bem acima das médias veriﬁcadas a nível nacional. No ano
letivo 2016/2017 a EPT conseguiu taxas de conclusão de curso de 79%, um desempenho médio em Formação
em Contexto de Trabalho (estágio) de 17,8 valores e uma taxa de abandono escolar precoce de 3,6%, abaixo da
média de países referência como a Suíça ou o Luxemburgo. Já este ano letivo, a escola viu reconhecido o seu
mérito ao ser contemplada com prémios relativos a três projetos apresentados no âmbito do concurso
nacional, Ciência na Escola. Estes resultados são fruto do trabalho dos alunos e de uma conjugação de esforços
de todos os proﬁssionais da EPT, das famílias dos alunos e das entidades promotoras da escola: Câmara
Municipal de Trancoso, Encanta e AENEBEIRA.

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.)
Câmara Municipal de Trancoso Mantém Taxa Mínima do I.M.I. (0,3%)

À semelhança dos últimos quatro anos, o Município de Trancoso, reconhecendo o esforço das famílias
portuguesas face à atual carga ﬁscal num contexto de constrangimentos ﬁnanceiros de diversa natureza,
aplicará, também em 2018, a taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis, no valor de 0,3% (varia entre
0,3% e 0,45%).

Redução da Taxa do IMI em função do número de
dependentes
Do mesmo modo, a Câmara Municipal deliberou manter a
redução da respetiva taxa em função do número de
dependentes a cargo do agregado familiar, de acordo com a
seguinte tabela:

Redução de 2,5% na participação variável de IRS
A Câmara Municipal resolveu também manter para 2018, a
redução de 2,5% na participação variável de IRS, devolvendo
assim 2,5% deste imposto aos munícipes.
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Número de
Dependentes
D
a Cargo

Redução
Fixa (em €)

1

20€

2

40€

3 ou mais

70€

INTEGRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA T.E.G.E.C.

Postos de Trabalho Foram Todos Salvaguardados

No dia 17 de agosto, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram assinados os contratos referentes ao
procedimento concursal para a ocupação dos postos de trabalho em funções públicas, respeitantes aos
funcionários da empresa municipal TEGEC.
Cerca de 52 trabalhadores puderam ver a sua situação proﬁssional resolvida com este novo vínculo
proﬁssional, que assegurará, aos próprios, a estabilidade laboral e ao Município, a garantia da qualidade na
execução de um conjunto de funções e a realização da sua longa e diversiﬁcada lista de eventos.

REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DOS BOMBEIROS DE V. F. DAS NAVES

Inauguração pelo senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares Neves

No dia 12 de novembro, foi oﬁcialmente inaugurada a requaliﬁcação da "Rotunda dos Bombeiros" de Vila
Franca das Naves. O descerrar da placa evocativa da escultura que homenageia os bombeiros voluntários
contou com a presença do senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares Neves, do
senhor Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador, e demais convidados.
Tempo houve, também, para uma visita guiada ao quartel dos Bombeiros de Vila Franca das Naves, à qual se
seguiu um Porto de Honra com todos aqueles que quiseram marcar presença na cerimónia de inauguração.
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NOVO MANDATO AUTÁRQUICO

Os resultados das eleições foram os seguintes:

Na sequência das eleições autárquicas realizadas
no passado dia 1 de outubro, teve lugar o ato de
instalação dos novos órgãos autárquicos do
Município para o mandato 2017/2021.
A sessão de instalação realizou-se no Convento de
São Francisco no dia 13 de outubro, na presença dos
eleitos e de muitas dezenas de trancosenses.
A sessão foi presidida pelo Presidente da
Assembleia cessante, Amaral Veiga, que, após a
instalação dos novos eleitos, procedeu à eleição da
nova Mesa da Assembleia Municipal. Para este efeito
foi apresentada uma lista única proposta por todos os
grupos municipais.
Após a instalação, usaram da palavra o senhor
Presidente da Câmara, Amílcar Salvador e o senhor
Presidente da Assembleia Municipal, Amaral Veiga.

Câmara Municipal
Presidente da Câmara Municipal
Amílcar José Nunes Salvador

Mapa de resultados eleitorais para a
Câmara Municipal por mesa de voto
56,21%

31,19%

5,16% 2,46%
2,28% 2,69%
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Assembleia Municipal

Assembleia de Freguesia
Por força da Lei, os eleitos para presidentes das juntas
de freguesia, integram também a Assembleia Municipal.
Com as eleições de 1 de outubro, foram eleitos os
seguintes Presidentes de Junta:

Os Membros eleitos para a Assembleia Municipal
ﬁcaram assim distribuídos:

Partido Socialista PS
Freguesias

Presidente da Assembleia

José Amaral Veiga

Aldeia Nova
Luís Carlos Diogo Natal
Castanheira
Francisco José Máximo Barreiros
Cogula
Pedro Manuel Lourenço Monteiro
Cótimos
Verónica Simão Rebelo
Fiães
Manuel Francisco Costa Lopes Andrade
Granja
Pedro Miguel Santos
Guilheiro
Manuel Henriques Lameiras
Moimentinha
José Carlos Andrade Pinto
Moreira de Rei
Américo Carvalho Mendes
Palhais
João Alfredo Nascimento Santos
Póvoa do Concelho
Pedro António C. Quelhas
Reboleiro
José Dinis Pinto Mateus
Rio de Mel
Hugo David da Silva Neves
Tamanhos
Cláudia Alexandra Romão Santos
Valdujo
Ausenda Abade Chaves Frias
U. das Freg. de Freches e Torres
António José Pires Fonseca
U. das Freg. de Torre do Terrenho,
Sebadelhe da Serra e Terrenho
Joaquim Gomes Bernardo
U. das Freg. de Trancoso
(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior
André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto
U. das Freg. de Vale do Seixo e Vila Garcia
António Paulo Inácio Albino
U. das Freg. de Vila F. das Naves e Feital
António Joaquim da Fonseca Ramalho Pina
U. das Freg. de Vilares e Carnicães
José Bernardo Caetano Rodrigues

João Paulo Rodrigues Matias
Maria Luísa Gil dos Santos – 1ª Secretária
Leonel Matias Alves
Daniel José Salvador Joana
Patrícia Isabel Fernandes Ramos
Nuno Filipe Monteiro Rodrigues
Paulo Sérgio Leocádio Bernardo
Vera Lúcia Tomé Soares Martins
Daniel dos Santos Almeida
Carlos Humberto Gaspar Saldanha
Marta Soﬁa Neves de Almeida
António Pedro Ribeiro

Partido Social Democrata PSD
Jorge Morgado Ferreira
Ana Soﬁa Santos Paulos – 2ª Secretária
Tomás Manuel Trigo Martins
José Santos Nascimento
Maria José Guedes da Silva Botelho
António Cristóvão Ribeiro dos Santos
João Rafael Oliva de Figueiredo
Clementina Augusto Batista Lopes

Partido Popular CDS
Joaquim José de Campos Cavaca
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PSD
PSD
PS
Ind.
PS
PSD
PS
PS
PS
Ind.
Ind.
PSD
PSD
PSD
PS
PSD
PS
PS
Ind.
PSD
Ind.

SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE SIM
Ligação Diária Entre as Freguesias e a Sede do Concelho

Em dezembro de 2016, o Município de Trancoso
consciente da lacuna existente no concelho no que
respeita à oferta de transportes que garantam a
mobilidade em todo o concelho a preços acessíveis,
implementou o Projeto SIM.
Decorrido um ano, este projeto revelou-se um
grande sucesso. Vários milhares de passageiros já
viajaram neste sistema integrado de mobilidade.
De forma a ir ao encontro das necessidades dos
utilizadores, tornando este sistema de transportes
mais eﬁcaz, ajustaram-se os horários, e alguns pontos
de paragem dos autocarros.
O sistema combina um circuito diferente, por dia
(útil), de locais periféricos à cidade, com um circuito
urbano e ainda um sistema de transporte a pedido,
adaptado às necessidades da população, a um preço
simbólico.

CIRCUITO ENTRE FREGUESIAS
E A SEDE DE CONCELHO

CIRCUITO URBANO

Às sextas-feiras e domingos existe também uma ligação direta ao comboio intercidades em Vila Franca das Naves.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
DÍVIDA CONTINUA A BAIXAR
No ano de 2017 o executivo municipal procurou dar continuidade ao esforço empenhado no reequilíbrio
ﬁnanceiro da Câmara Municipal de Trancoso de forma a controlar o forte endividamento do município,
consolidar umas ﬁnanças mais saudáveis, obter recursos para projetar melhor o futuro e ir ao encontro das
principais necessidades dos munícipes.
Porém, pese embora todo o esforço já realizado, a situação ﬁnanceira não é ainda a que todos desejávamos,
pois continuam a pender sobre o município problemas que muito condicionam a gestão corrente e as opções
quanto ao futuro imediato.
A Câmara Municipal continua a viver uma situação particularmente difícil. É certo que a gravíssima situação
ﬁnanceira de há quatro anos atrás começou a ser revertida, mas a dívida continua ainda a ser muito elevada.

A - Dívida registada

10 883 474 €
8 584 017 €
6 984 183 €
5 614 710 €
5 264 204 €

Nota: O valor do total de dívidas a fornecedores
referente ao exercício de 2017 é ainda provisório.

B - Ações Judiciais já resolvidas da responsabilidade dos executivos anteriores a 2013
Apesar de se ter já conseguido resolver um conjunto de problemas, acompanhando, contestando e mesmo
ganhando um conjunto de ações judiciais. Existem ainda um conjunto de decisões judiciais pendentes,
estando a Câmara Municipal empenhada em resolver ao longo dos próximos anos.
Autor da Ação

Valor Reclamado

Pago

Poupança

(c/ acordo e s/ juros)

1. Civifran Construções Lda

95.000,00€

12.500,00 €

82.500,00 €

441.000,00 €

440.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

9.387,68 €

9.387,68 €

129.000,00 €

104.415,59€

(Quartel dos Bombeiros de V.F das Naves)

2. Biosfera Construções Unipessoal Lda
(Obras não concursadas antes de 2013)

3. ArqueHoje, Lda
(Conteúdos do Museu Isaac Cardoso)

4. Transdev Interior S.A
(Falta de Atualização do Preço do Transporte
Ano letivo de 2011/12 )

5. Ação Intentada pelo Município contra

24.584,51 €

(Expropriação de terreno / Mercado Grossista propriedade
de Fernando Luís Cabral e Herança de Álvaro Garcês)

6. Fernando Andrade Santos *

8.000,00 €

8.000,00 €

6.945,68 €

2.000,00 €

4.945,68 €

694.333,36€

581.303,27€

113.030,19€

(Ação Principal de Desobstrução de Caminho)

7. Jorge António Pereira Reis *
(Indemnização em acidente de viação)

TOTAL
*Acções com responsabilidade do executivo 2013-2017
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C - Ação com pagamento a decorrer
Autor da Ação

Valor Reclamado

Acordo

Pago

Poupança

(Referente a 2017)
8. Aurélio Lopes, Lda

1.825.666,04€

1.009.000€

300.000 € *

816.666,04€

(Valor acordado em várias obras
não concursadas antes de 2013)
Nota:

Este acordo, prevê o pagamento de 25.000/mensais nos anos de 2017,2018,2019 e 5 meses de 2020.
Desta ação resulta uma dívida a registar de 709.000,00 € para os próximos dois anos e meio.

Poupança: 929.696,23 €

D - Ações Judiciais da responsabilidade do executivo anterior a 2013: ainda por resolver

Autor da Ação

Valor Acordado (Com IVA)

9. Aurélio Lopes Lda
(“Zona Industrial” do Reboleiro)

10. Calvestlar Centro
Comercial Grossista Lda
(Mercado grossista de Trancoso
Ano 2005/2006)

466.423,69€

517.579,87€

11. Lopes & irmão Lda
(Sintrão, Póvoa do Concelho e
Castaíde, Ano 2010/2011)

12. Herdeiros do Dr.
Sampaio e Melo
(Terrenos inundados pela
Barragem da Teja)

13. Resur Gestão de
Resíduos Lda
(Recolha de RSU e aluguer de
viatura Ano 2009/2010)

14. Ascop, Construção Civil
das Obras Públicas Lda

(iluminações Correia
Iluminações de Natal Ano 2008)

15. Ascop, Construção Civil
e Obras Publicas, Lda
(Pavimentação em Vila Novinha,
Ano de 2009)

Obras não concursadas pelo
executivo anterior a 2013

199.990,82€

Ocupação dos terrenos sem
prévio pagamento pelo
executivo anterior a 2013

112.451,74€

Serviço não concursado
pelo executivo anterior a
2013

150.001,13€

Obras não concursadas pelo
executivo anterior a 2013

25.163,70€

Serviço Faturado à Agência
de promoção de Trancoso

54.149,00€

Obras não concursadas pelo
executivo anterior a 2013

50.845,53€

Obra não concursada pelo
executivo anterior a 2013

202.106,66€

Obras não concursadas pelo
executivo anterior a 2013

16. Cipriano Pereira de
Carvalho & Filhos Lda
(Iluminação exterior do Quartel
de Bombeiros de Vila Franca das
Naves Ano de 2010)

17. Eliseu e Filhos
(Obras não concursadas antes de
2013)

TOTAL

Obras não concursadas pelo
anterior executivo. Valor
Acordado a 22/07/2013
Indemnização por falta de
propriedade do terreno, da
responsabilidade do
anterior executivo

592.603,63€

(Obras no Convento dos Frades)

António de Almeida Correia

Observações

2.371.315,50€
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E - Ações Judiciais da Responsabilidade do Executivo até 2013: Ainda por Resolver e
Resultantes da Parceria Público Privada (PPP)
18. Caixa geral de
Depósitos

9.145.750,23€

Ação Contestada

(Falta de Pagamento das
Prestações Resultantes do
Contrato de
Financiamento referente às
obras da PPP – ano
2008/2009)

19. Grupo MRG e
PACETEG contra o
Município

30.467.969,08€

Ação contestada. Valor reclamado à
Câmara Municipal pelo Grupo MRG e
PACETEG

(Ação de declaração de
nulidade da Parceria
Pública Privada e
respetivos contratos de
empreitada,
arrendamentos e
financiamentos)

Resumo da Dívida Registada e Ações Judiciais
Os compromissos ﬁnanceiros já assumidos e os que poderão resultar das ações judiciais do passado
acabarão por condicionar, senão mesmo inviabilizar a concretização de importantes investimentos no
concelho.
Os equipamentos construídos no âmbito da PPP (Central de Camionagem, antigo Campo da Feira, Centro
Cultural de Vila Franca das Naves) com custos manifestamente inﬂacionados, terão de ser pagos pelas gerações
futuras, comprometendo decisivamente o desenvolvimento do concelho.

Câmara já paga aos seus fornecedores em menos de 30 dias
Importa referir ainda, a diminuição signiﬁcativa do prazo médio de pagamento a fornecedores de 309 dias
em 2013 para 27 dias em 2017.

309 dias
238 dias

84 dias
53 dias
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27 dias

MUNICÍPIO MANTÉM APOSTA NO SETOR PRIMÁRIO
Agropecuária como eixo prioritário de desenvolvimento
O Município de Trancoso continua a apostar em
iniciativas capazes de dar uma nova dinâmica ao setor
primário, que volta, assim, a ter um lugar de relevo na
economia do concelho. Contudo, nos dias de hoje,
para qualquer setor económico ser competitivo é
necessário um acompanhamento técnico e cientíﬁco
para que o mesmo possa ser potenciado. As diversas
sessões de esclarecimento, jornadas técnicas, feiras
da castanha, mercado e exposição de gado são
algumas das iniciativas que têm alavancado este setor
anteriormente esquecido.

Feira da Castanha
Em 2017 a castanha continuou a ser rainha. O
Município manteve a aposta na ﬁleira da castanha
promovendo várias iniciativas, como a entrega de
1200 castanheiros híbridos aos produtores, com
noções básicas de plantação e a realização de várias
sessões de esclarecimento, sendo debatidos vários
assuntos do interesse da cultura da castanha.
Assim, no dia 30 de março decorreu no auditório do
Pavilhão Multiusos uma sessão de esclarecimento
sobre a vespa das galhas do castanheiro, a enxertia e
reenxertia em castanheiros e doença da tinta.
Por sua vez, no dia 21 de abril, realizou-se uma ação
de formação/divulgação sobre a Praga e a luta
biológica.
No dia 2 de junho, decorreu uma sessão de esclarecimento que abordou entre outros temas a rega do
castanheiro e o plano de tratamento contra o cancro do castanheiro que tem vindo a dizimar esta árvore.
Também em junho no dia 29, a UTAD recebeu um grupo de produtores de castanha do concelho para uma
visita técnica, com o objetivo de promover o reforço da cultura do castanheiro no concelho de Trancoso. No dia
6 de outubro, decorreu no Auditório do Pavilhão Multiusos uma outra sessão na qual se debateu a plantação e
replantação do souto e onde foi apresentado o programa de seleção da variedade de martaínha para o
concelho de Trancoso. Fez-se o balanço do programa de tratamento experimental do cancro, referiu-se a
questão da colheita mecânica da castanha e para demostração desta, visitou-se um souto.

Combate à vespa das galhas
No âmbito do apoio à cultura da castanha, o Município de Trancoso, em conjunto com a REFCAST e a DRAPC,
iniciou a luta biológica no controlo da vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kutiphilus), através das
largadas dos insetos parasitóides (Torymus sinensis).
Nos dias 3 e 4 de maio foram efetuadas 28 largadas no concelho de Trancoso, sendo de salientar igualmente,
a criação de um local para a propagação do parasitóide (Torymus Sinensis) em colaboração com a UTAD. A
primeira largada foi efetuada no parque municipal e contou com a presença do senhor Presidente Amílcar
Salvador, do Secretário-Geral da RefCast Cândido Henriques, dos Técnicos da DRAPC e de dezenas de
produtores.
Integrada na Feira da Castanha, tiveram lugar no dia 4 de novembro, um conjunto de atividades
relacionadas com este produto, como palestras, wokshops e jornadas técnicas sobre a cultura do castanheiro.
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Apoio à Agropecuária
Ao longo de 2017, o Município de Trancoso
continuou a apostar na revitalização das atividades
agrícolas, pecuárias e silvícolas. Nesse sentido,
procedeu à realização de duas mostras/ exposições
de gado, como forma de dinamizar a exploração
pecuária, através da troca de experiências entre os
diversos criadores. Procura-se assim chamar a
atenção para a importância regional de que se reveste
a revitalização das trocas comerciais de gado,
procurando situar de novo o mercado de Trancoso no
mapa dos grandes eventos ganadeiros do país.

No dia 20 de agosto, no edifício de Mercado de
Gado, realizou-se mais uma mostra/exposição de
gado. A Feira de São Bartolomeu foi no passado, a
mais importante feira de gado da região. Nela
compareciam gentes de toda a Beira Interior e Trásos-Montes e transacionavam-se centenas de animais,
aﬁrmando-se como o principal centro regional do
comércio de gado.
No dia 13 de dezembro, Trancoso reviveu mais uma
edição da Feira Anual de Santa Luzia. Chamavam-lhe a
Feira dos Capotes ou das Samarras. Trata-se também
de um evento de grande enfoque para o Município de
Trancoso, visto assumir um papel de grande
importância para os produtores de pequenos
ruminantes.
As mostras/ exposições tiveram a adesão de várias
dezenas de produtores da região e de centenas de
visitantes.

I Festival Hípico de Trancoso
No dia 13 de agosto de 2017, realizou-se pela
primeira vez o Festival Hípico de Trancoso, integrado
nas festas de São Bartolomeu. Participaram 105
conjuntos oriundos de vários concelhos e distritos.
Foi um número muito signiﬁcativo para a primeira
vez que a cidade recebeu um evento desta natureza.
A organização coube à Câmara Municipal de
Trancoso e à Coudelaria Lusitanos Aníbal Liberal,
com a preciosa colaboração da União de Freguesias
de Vale do Seixo e Vila Garcia, bem como da
Freguesia de Trancoso e Souto Maior. A
responsabilidade de toda a logística esteve a cargo
da Escola Equestre Picadeiro Tavares Ramos do
Fundão.
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EVENTOS
XIV FEIRA DO FUMEIRO
Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira 2017

Decorreu nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro e no ﬁm-de-semana seguinte nos dias 4 e 5 de março, mais uma
edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira. Esta XIV edição, organizada em
parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Empresarial do Nordeste da Beira, contou com cerca de 100
expositores produtores de enchidos e fumados, queijos, pães, doçaria regional, vinhos, mel, azeite e ainda
artesanato regional.
A abertura contou com a presença do então Ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita.

O evento acolheu milhares de pessoas provenientes de várias regiões que puderam assistir a um programa
diversiﬁcado com bastante animação proporcionada por ranchos folclóricos, concertinas e grupos de música
tradicional.
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COMEMORAÇÕES DO 43º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
Feriado Nacional assinalado em Trancoso

A Câmara Municipal de Trancoso, com a colaboração da Freguesia de Trancoso e Souto Maior, Grupo
Desportivo de Trancoso e Associação de Atletismo da Guarda assinalou a efeméride dos 43 anos da Revolução
dos Cravos.

Exposição“Despertar“

As comemorações iniciaram-se no dia 24 de abril com a inauguração da exposição “Despertar para a
Liberdade”, integrando os trabalhos realizados pelos alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de
Trancoso. À noite, teve lugar a atuação do grupo “Trivenção” que interpretou vários temas musicais da época
que ainda hoje permanecem na memória das pessoas.

Concerto Comemorativo do 25 de abril - Noite de 24 de abril de 2017
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Sessão Solene Evocativa

O dia da Liberdade despertou com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho, onde teve lugar a Sessão
Solene Evocativa. Este dia, foi também assinalado com atividades desportivas como o “Open da Liberdade”,
com a participação de um bom número de desportistas da modalidade de ténis, e a 4ª edição da “Corrida da
Liberdade” que contou com um número signiﬁcativo de atletas de vários escalões etários percorrendo as
artérias da cidade.

IV Corrida da Liberdade em Trancoso - 25 de abril de 2017

II Open da Liberdade
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FERIADO MUNICIPAL - 29 DE MAIO
Comemorações da Batalha de Trancoso

No dia 29 de maio, Trancoso comemorou o seu feriado municipal. Uma data importante que, todos os anos o
Município de Trancoso tem procurado assinalar com a devida elevação, envolvendo toda a comunidade na
celebração. O programa das comemorações desenvolveu-se nos dias 26, 28 e 29 de maio. Esses dias contaram
com diversas atividades, como o hastear da bandeira, uma visita dos alunos do Agrupamento de Escolas ao
Campo Militar de São Marcos, recriações históricas, caminhada de Moreira de Rei até ao planalto de São Marcos
e momentos de música com trovas, bailias e folguedos. A comemoração da efeméride contou com a presença
da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.
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Como já é tradição, na tarde do dia 29 de maio houve um cortejo cívico e uma marcha solidária organizado
pelo núcleo de Trancoso da Liga Portuguesa contra o Cancro, até ao Campo da Batalha de São Marcos, onde se
pode assistir a uma recriação histórica sobre a batalha e à sessão evocativa. Por ﬁm, um lanche, acompanhado
pela habitual distribuição de pão e laranjas às crianças.
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FESTA DA HISTÓRIA E “BODAS REAIS“
Bodas Reais D. Dinis e Rainha Santa Isabel

Trancoso reviveu parte da sua história no último
ﬁm-de-semana de junho. A Festa da História e Bodas
Reais é já um evento de grande destaque no contexto
regional e foi, mais uma vez de grande sucesso,
registando uma enorme aﬂuência de visitantes.
Ao longo de dois dias, o Centro Histórico viveu um
ambiente repleto de animação com a recriação das
Bodas de D. Dinis e D. Isabel, cortejos, torneios, teatros,
música, dança, tabernas, espetáculos de fogo,
animação de rua e uma forte componente cénica
baseada em referências históricas de Trancoso.
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FESTIVAL DE MÚSICA NO CASTELO E CERVEJA ARTESANAL
2ª Edição - 21, 22 e 23 de julho

Nos dias 21, 22 e 23 de julho, Trancoso acolheu, no
seu imponente castelo, mais uma edição do "Festival
Música no Castelo". Durante três dias não faltou
música e cerveja artesanal no magníﬁco castelo
medieval. O festival contou com um car taz
aprimorado com cerca de oito concertos, havendo
também mais vendedores de cerveja, relativamente à
primeira edição, tornando o festival mais aberto e
atrativo.

Quadrilha
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Dead Combo

Enquanto que na primeira edição o festival se centrou essencialmente na música medieval e de tradição oral,
no ano de 2017, procurou-se um registo musical mais abrangente, incidindo no word music, saindo mesmo
fora de portas no universo de bandas convidadas. No dia 21 o público pode assistir aos concertos dos
Macadame, Quadrilha e Jon Luz. Dia 22 estiveram em palco os Alba Maria, Dead Combo e Marafona. No
domingo a música foi dedicada à percussão com os Ai! e o Grupo de Percussão de Valhelhas e o Roncos do
Diabo.

Marafona

Jon Luz

Alba Maria

Ai!
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FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU
11 a 20 de Agosto

Decorridos 744 anos da primeira edição da Feira de São Bartolomeu, a mais antiga feira franca do país contou
com um arrojado cartaz que conseguiu cativar dezenas de milhar de espetadores. Ao longo de 10 dias, subiram
ao palco artistas como: Ana Moura, Xutos & Pontapés, Ana Malhoa, Anselmo Ralph, Mickael Carreira e D.A.M.A,
entre outros.

Ana Moura

Anselmo Ralph
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D.A.M.A.

Mickael Carreira

Chave D’Ouro

Ana Malhoa
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Xutos & Pontapés
A este evento de grande valor comercial, organizado pela Câmara Municipal e AENEBEIRA – Associação
Empresarial, juntaram-se as componentes culturais, gastronómicas, etnográﬁcas e de animação.
O certame destacou-se também pela elevada qualidade dos expositores, pela diversidade das atividades,
tasquinhas, exposição automóvel, de maquinaria agrícola e industrial e pelas diversões que ﬁzeram as delícias
dos mais novos.
A inauguração teve lugar no dia 11 de agosto e contou com a presença do senhor Secretário de Estado da
Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
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CARTOLAS E ESPARTILHOS
A feira e outras histórias do séc. XIX (Aldeias Históricas)

No âmbito de um ciclo de eventos oﬁciais das Aldeias Históricas de Portugal, Trancoso reviveu o tema
"Cartolas e Espartilhos - A Feira e outras estórias do séc. XIX". Um evento repleto de experiências genuínas com
um programa cheio de emoção que percorreu o centro da Aldeia Histórica de Trancoso. A feira e o mercado
tradicional, lojas e cenários à época, ateliers e mostras etnográﬁcas, estórias teatralizadas de Trancoso,
constante animação, jogos tradicionais, música e bailes populares, desﬁle etnográﬁco, prova de vinhos e
cinematógrafo, animaram Trancoso no ﬁm-de-semana de 19 e 20 de agosto. Durante todo o evento, também
houve oportunidade de provar os pratos típicos nas tabernas e casas de pasto.

O ciclo de eventos ‘’12 EM REDE – ALDEIAS EM FESTA’’ surgiu da necessidade de se constituir um calendário
permanente de animação nas Aldeias Históricas de Portugal (AHP) que promova atratividade e notoriedade ao
território ao longo de todo o ano. O 12 EM REDE – ALDEIAS EM FESTA com programação única e exclusiva,
sugere um percurso e experiência imersiva na vida das Aldeias, na sua História, estórias, património físico e
simbólico.
Esta iniciativa foi ﬁnanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através,
designadamente, dos programas Centro 2020 (Programa Operacional Regional do Centro), via Portugal 2020, e
através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).
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FEIRA DA CASTANHA
E Paladares de Outono

Nos dias 3,4 e 5 de novembro realizou-se a V edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono em Trancoso.
O Município de Trancoso pretendeu com esta iniciativa, preservar, valorizar e divulgar os produtos endógenos
da terra e de quem a trabalha. A abertura oﬁcial da feira contou com a presença do senhor Secretário de
Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas. A castanha reveste-se de grande
importância na economia do concelho sendo um produto amplamente apreciado, em vários pontos do país e
do mundo, principalmente no outono.
Ao longo desse ﬁm-de-semana foi possível conhecer e degustar alguns dos produtos que podem ser
confeccionados tendo como base o sabor da castanha.
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O balanço desta edição foi bastante positivo, com um programa com grande diversidade onde a castanha
foi a rainha, incluindo workshops, jornadas técnicas, passeios, atividades de showcookings, concursos,
espetáculos musicais com a presença dos Sons do Minho e José Malhoa, entre outros.

O Município de Trancoso procura, de igual forma,
promover o comércio, atrair mais visitantes, potenciar
o escoamento dos produtos, aﬁrmar-se como um
concelho produtor de castanha de excelência,
enriquecedor do património gastronómico e cultural
das nossas comunidades.
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NATAL EM TRANCOSO
Praça D. Dinis

Foram mais de vinte os dias em que a Magia de
Natal contagiou tanto trancosenses como os milhares
de turistas que visitaram Trancoso durante o mês de
dezembro. Com um programa arrojado, diversiﬁcado
e inclusivo, procurando criar e captar públicos
diversos, a Câmara Municipal de Trancoso voltou a
apostar na tenda de Natal em pleno Centro Histórico
trancosano. Este espaço multiusos foi pensado e
dotado de infraestruturas por forma a, com uma
programação diária e multicultural, responder eﬁcaz
e personalizadamente às solicitações das várias
gerações que frequentaram a Praça D' Dinis nesta
época natalícia.
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Teatro Hansel e Gretel

Pensada em primeira instância para os mais jovens, pois é graças a eles que a verdadeira magia acontece, a
chegada do Pai Natal foi, com alguma naturalidade, o ponto mais alto da animação infantil, onde também se
destacaram o espaço duende, pinturas, workshops…

Concerto de Natal

A animação musical noturna, que aqueceu as gélidas noites trancosenses, compondo as atividades
previstas para a quadra festiva, procurou, à imagem da restante programação, explorar diversos registos
musicais, tocando várias sensibilidades. Do fado à tradição oral, da academia (escola) de música à participação
abnegada das associações locais através do canto coral, rábulas teatrais e/ou restantes artes performativas, da
música alternativa às inﬂuências celtas, folk (e outras), foi notório o envolvimento da população nas atividades
promovidas pelo Município para a quadra festiva.
Assim, no dia 19 de dezembro, a cidade de Trancoso deu as boas-vindas a esta quadra festiva com um
magníﬁco Concerto de Natal, que contou com a participação de vários grupos locais.
A Tenda de Natal situada na Praça Dom Dinis foi pequena para acolher a população local e visitantes no
tradicional Concerto de Natal. Como em anos anteriores, a abrilhantar a noite estiveram presentes os seguintes
grupos: comTATo (Teatro Amador de Trancoso jovem/adulto) Pedrinhas da Calçada; Rancho Folclórico e
Etnográﬁco de Trancoso; Coro da Igreja de Santa Maria; Universidade Sénior do Rotary Club Trancoso; Grupo de
Jovens “Sempre em Ti”; Grupo Coral Canto D´Alma e o Agrupamento de Escuteiros 505 - Trancoso.
Este espaço de grande dimensão encheu de calor humano os inúmeros trancosenses que não quiseram
deixar de assistir ao concerto, o que ilustra bem a adesão e o entusiasmo que este evento colhe na população. O
reportório apresentado pelos diversos grupos reuniu vários temas de música sacra, bem como, cânticos
alusivos ao Natal. No decorrer do evento ainda foram entregues os prémios aos melhores alunos da Freguesia
de Trancoso e Souto Maior.
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Os Mercadinhos de Natal permitiram mostrar o
melhor dos produtos autóctones, conferindo
visibilidade aos participantes/produtores, dando
também vida ao espaço e respetiva Praça D. Dinis.
Foi também possível destacar devidamente a
vertente social através dos projetos “Sem Limites” e
“Visões para a Igualdade”. Se o primeiro tem a
pretensão de incluir através da eliminação de
barreiras, sejam elas etárias, limitações físicas ou
cognitivas, inatas ou adquiridas, o segundo pretende
essencialmente integrar, trabalhando o preconceito,
racista ou xenófobo, procurando compreender a
realidade multiculturalista do concelho.

Atividades na Tenda de Nalal

A 7ª arte deixou a sua marca indelével na Magia de
Natal 2017 através do trabalho de cooperação entre o
Festival Internacional de Cinema “Curtas de Vila do
Conde”, Município de Trancoso e a Freguesia de
Trancoso e Souto Maior, celebrando “O dia mais curto”
do ano com a exibição de curtas metragens de
animação, pensadas para os mais novos, e “Novas
Curtas Portuguesas” vocacionadas para públicos não
infantis.

Concerto "Do Natal aos Reis"
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Concerto Academia de Música
Dirigida sob a batuta do Maestro Cláudio Ferreira, a Academia de Música de Trancoso, com a participação
dos alunos do Centro de Formação Musical de Mêda, Academia de Música Fundação Rodrigues Silveira de
Moimenta da Beira e Escola de Música da ADRC de Aguiar da Beira, interpretaram as mais belas canções de
Natal e grandes obras do variado reportório clássico.
Ao longo do serão passaram pelo palco da “Tenda de Natal” pequenos grandes talentos que, com as suas
vozes e interpretações brilhantes deslumbraram as centenas de pessoas presentes.
A abrir o espetáculo esteve presente o Orfeão de Mêda, sob a direção de Sérgio Mady, com muito ritmo,
beleza e alegria.

Infadus
Um espetáculo de fados animou a noite de sábado de 30 de dezembro. A Tenda de Natal teve casa cheia para
assistir à atuação do Grupo Infadus.
A animação neste espaço, dedicado à música e aos projetos locais, foi uma constante, com os residentes e
visitantes a apreciarem os espetáculos e atividades apresentadas pela autarquia. Do Grupo Infadus ﬁcou o
registo de mais uma noite memorável, animada e cheia de emoções.
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ATREVE-TE! FIM DE ANO EM TRANCOSO

100 Ensaios
O ATREVE-TE! – Fim de ano de rua tem sabido impor-se na comunidade trancosense, procurando sempre ir
de encontro às pretenções de todos aqueles que, ano após ano optam por celebrar a passagem de ano na Praça
D. Dinis.
O programa deste ano contou com a energia e vitalidade dos egitanienses “100 Ensaios” que marcaram o
arranque do ‘‘réveillon’’ às 23h da véspera de ano novo, interrompendo a atuação para dar espaço à contagem
decrescente de 2018, fazendo cumprir o ritual das 12 passas. O fogo de artifício, para além da ambiência, da cor
e luz que confere ao coração do Centro Histórico trancosense, serviu também para que os mais relutantes,
aqueles que não queriam deixar o conforto das suas casas, se sentissem tentados a celebrar a transição do ano
em comunidade.

Medley 2

Dj Santoro

Dos ‘’100 Ensaios’’ apenas restaram dois, formando o dueto “Medley 2”, que com o seu estilo enérgico,
souberam entreter, correspondendo aos caprichos das centenas de pessoas que teimavam em não regressar a
casa. A mais árdua tarefa, ou seja, a incumbência do encerramento da noite (ou manhã) do ano novo ﬁcou ao
cargo de “Dj Santoro” que cumpriu plenamente com as expectativas dos mais resistentes.
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OBRAS MUNICIPAIS
EXECUTADAS
Arranjos urbanísticos e beneﬁciação dos acessos em várias freguesias
Em 2017, a Câmara Municipal de Trancoso, para além do apoio ﬁnanceiro que atribuiu às juntas de freguesia,
realizou também um conjunto de obras consideradas prioritárias em algumas freguesias, tentando ir ao
encontro das necessidades dos munícipes. Em 2017 foram pavimentados e repavimentados mais de 17 km de
estradas municipais.

Pavimentação de arruamentos em Vila Franca das Naves

Arranjo paisagístico da rotunda de Vila Franca das Naves

Requaliﬁcação do Mercado Municipal
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Área comercial e requaliﬁcação do estacionamento envolvente ao Mercado Municipal
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Remodelação do Palácio da Justiça
Obra da responsabilidade do IGFEJ com o apoio do Município

Remodelação da ETAR das Courelas

Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo
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ETAR's de Vila Franca das Naves e Rio de Mel
Encontrando-se também em fase de projeto, as Estações de Tratamento de Águas Residuais de Vila Franca
das Naves e de Rio de Mel.
Estas estruturas darão resposta aos problemas relacionados com o tratamento das águas de saneamento
destas freguesias.

Município de Trancoso investe na rede de distribuição de água destinado ao consumo humano
Atendendo aos graves problemas de abastecimento de água que regularmente se veriﬁcavam na povoação
de Falachos - freguesia de Tamanhos e, por forma a satisfazer as necessidades básicas da população, o
Município de Trancoso executou a obra de construção de condutas e distribuição de água à povoação dos
Falachos.
Um investimento totalmente suportado pela Câmara Municipal de Trancoso.

A DECORRER
Substituição da cobertura e requaliﬁcação da Arranjo urbanístico de acesso às
fachada principal dos Armazéns Municipais
Piscinas Municipais de Trancoso (lado sul)

A EXECUTAR
Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de Trancoso
Prevê-se que em breve se iniciem as obras do novo
Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de
Trancoso na antiga escola/cantina em frente às
antigas escolas primárias de Trancoso.
Um equipamento de intervenção social dedicado
à população sénior promovendo a melhoria do seu
bem-estar e qualidade de vida.
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Centro Escolar da Ribeirinha
De forma a suprimir uma lacuna no ensino primário na zona das freguesias de Reboleiro, Rio de Mel, Palhais,
Torre de Terrenho e Guilheiro, o município de Trancoso lançou a adjudicação do Centro Escolar da Ribeirinha,
sendo este adjudicado por 583.896,77€ (Comparticipado por fundos comunitários no âmbito do programa
Operacional do Centro, no valor de 312.000,00€, podendo esta vir a ser aumentada). Para a implantação do
complexo escolar foi possível contar com a preciosa colaboração do senhor Coronel Orlando Amaral que,
generosamente, doou o terreno para a construção.
Estima-se que as obras tenham início no mês de fevereiro de 2018.

Posto de Turismo de Moreira de Rei
Moreira de Rei é uma das povoações do concelho de Trancoso com maior património histórico. O seu
castelo, o pelourinho, a igreja de Santa Marinha, os lagares, cruzeiros, alminhas, e as sepulturas
antropomórﬁcas localizadas em redor da igreja formando uma importante necrópole de origem proto-cristã,
dos primeiros tempos do cristianismo peninsular, são parte importante do património que a vila oferece aos
seus visitantes.
Moreira de Rei é também em lugar de passagem da Grande Rota (GR22-Aldeias Históricas), da etapa
Trancoso-Marialva.
O Município pretende criar um Posto de Turismo, que possa funcionar como um Centro Interpretativo, com a
capacidade para informar e receber os seus visitantes, indo de encontro à dignidade da sua história e do seu
património. Uma obra que, embora se encontre em fase de projeto, deverá ser lançado já em 2018.
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Beneﬁciação da Estrada (E.N. 226) Chafariz do Vento-Trancoso e Trancoso-Quinta das Pousadas

Reconhecendo o mau estado de conservação nos principais acessos à cidade de Trancoso, (E.N. 226) a
Câmara Municipal procederá à repavimentação entre o nó do IP2 no Chafariz do Vento e Trancoso, estimandose o investimento em cerca de 264.200,00€. A Câmara Municipal pretende também repavimentar a curto
prazo, na mesma estrada, o troço que liga Trancoso e a Quinta das Pousadas (Lactovil).

Ampliação da Zona Industrial e nova área de acolhimento empresarial
Consciente da importância da existência de
condições atrativas à captação e instalação de novas
empresas em Trancoso e, sendo estas, fundamentais
para alavancar da economia concelhia e regional,
gerando riqueza e contribuindo para o aumento de
postos de trabalho, a Câmara Municipal de Trancoso
avançou para a expansão da sua zona industrial,
permitindo a ampliação das atuais e a instalação de
novas empresas.
O projeto encontra-se já aprovado e ﬁnanciado,
prevendo-se o lançamento do concurso público nos
primeiros meses do ano.
De salientar que esta foi das poucas, senão a única
área de acolhimento industrial (expansão em zona
industrial) na área geográﬁca da CIM a ver aprovado o
seu ﬁnanciamento.

Financiamento (85%): 780.565,45€
Total da Obra: 918.312,30€

Posto de Turismo de Trancoso
Encontra-se já concluído a fase de projeto de requaliﬁcação do atual Posto de Turismo de Trancoso.
Prevendo-se o lançamento do concurso no decorrer de 2018.
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BREVES
CONCERTO DE ANO NOVO
Vila Franca das Naves

No dia 28 de janeiro, o Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila Franca das Naves, foi palco de mais um
Concerto de Ano Novo. A IV edição do evento, nos moldes apresentados, contou com a participação do Rancho
Folclórico de Vila Franca das Naves, Patrícia Figueiredo, Infadus, Universidade Sénior e Canto d' Alma.

CARNAVAL
Trancoso
No dia 24 de fevereiro, o Município de Trancoso em
colaboração com Agrupamento de Escolas, Escola
Proﬁssional e Jardim de Infância da Santa Casa da
Misericórdia de Trancoso, organizou, uma vez mais, o
Desﬁle de Carnaval. Este ano contou com um novo
formato e percurso diferente para o corso, por forma a
tornar o desﬁle ainda mais apelativo.
O Largo das Portas D'El Rei foi palco do grande ﬁnal
“Passeio dos Foliões”.

Vila Franca das Naves
Também em Vila Franca das Naves no dia 26 de
fevereiro o Carnaval saiu à rua. Uma festa de Carnaval
que se tem aﬁrmado no panorama regional
mobilizando público de uma vasta região para assistir
ao cortejo alegórico cheio de alegria, diversão,
criatividade e alguma crítica social.
O dia começou com um mercado à moda antiga
com uma arruada de bombos pelas ruas da vila. De
tarde saiu o corso carnavalesco composto por foliões,
carros alegóricos, bombos, pifaradas, concertinas e
gigantones. No ﬁnal houve lugar ao enterro do
entrudo, baile e supressas.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE

No âmbito do Dia Mundial da Árvore, que se comemora a 21 de março, o Município de Trancoso, através do
Gabinete Técnico Florestal, em parceria com a G.N.R (Núcleo de Proteção Ambiental – Destacamento de Pinhel),
realizaram um conjunto de ações educativas, dirigidas às crianças do pré-escolar e 1º Ciclo do concelho de
Trancoso, que se traduziram na oferta e plantação simbólica de árvores da espécie de Carvalho Negral.
O objetivo desta iniciativa é o de sensibilizar os mais novos para a importância da preservação das árvores,
ao nível do equilíbrio ambiental ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

SEMANA DA LEITURA
29 de Março a 2 de Abril
Entre os dias 29 de março e 2 de abril, Trancoso celebrou a Semana da Leitura. Este ano, além da habitual Feira
do Livro, o município procurou diversiﬁcar e animar este evento com mais atividades. O primeiro dia contou
com a presença do escritor e investigador Santos Costa com a apresentação da obra “Lendas do Distrito da
Guarda”. Uma recolha do património oral regional que pôde ser partilhada em duas sessões com os alunos do
Agrupamento de Escolas de Trancoso.
No dia 31, os alunos do ensino secundário e proﬁssional de Trancoso, tiveram a oportunidade de assistir à
peça “Quem quer ser Saramago?” pela companhia ‘’Andante’’, ﬁcando estes a conhecer alguns trechos mais
importantes da obra de Saramago. No dia 1 de abril, os bebés e as crianças até aos 4 anos, assistiram à animação
“Aﬁnal o Caracol” tendo como base desta animação o texto de Fernando Pessoa.
Já no dia 2 de abril, as crianças a partir dos 4 anos de forma pedagógica aprenderam como cuidar melhor dos
seus livros. No mesmo dia, já para ﬁnalizar o Centro Cultural recebeu o Prémio Pessoa Frederico Lourenço,
escritor, ﬁlólogo e professor na Universidade de Coimbra e que apresentou a sua recente investigação que
resultou na publicação da obra “Bíblia-Novo - Testamento”.
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QUARESMA E PÁSCOA EM TRANCOSO
13 e 16 de Abril

No dia 13 de abril Trancoso recebeu um concerto de César Prata e Sara Vidal com o projeto ‘’Cantos da
Quaresma’’. Com formatos musicais essencialmente vocais, pungentes e profundamente belos de
encomendações das almas, martírios, loas e alvissaras, o concerto remete-nos a uma religiosidade profunda,
ao período de sublimação que marca a quadra.
No dia de Páscoa, Trancoso reviveu a “Queima do Judas”, tradição com características judaico-cristãs que
perdura há vários séculos, mantendo vivo o espirito com que foi criada.
O espetáculo de pirotecnia decorreu no Largo da Feira, onde um boneco, representando o mais
controverso dos apóstolos, foi suspenso numa árvore e consequentemente julgado e enforcado,
explodindo, para gáudio de numerosa assistência, que teima em manter esta tradição, retomando assim,
ritos ancestrais que têm a ver com o ﬁm do ano velho e o início da primavera.
Após o termino deste momento emblemático da quadra pascal, realizou-se na belíssima entrada do
Mercado Municipal, um concerto da ‘’Orquestra Típica Albicastrense’’.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA CPCJ
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos
na Infância - ‘’Laço Azul’’ (MPMT), a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Trancoso (CPCJ),
decidiu, à semelhança de anos anteriores, associarse ao desaﬁo lançado pela Comissão Nacional da
Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens (CNPDPCJ).
Uma das atividades desta iniciativa foi a
distribuição de laços azuis, símbolo desta campanha
de prevenção, em edifícios públicos e privados,
sensibilizando a sociedade civil para esta
problemática.
Também junto do Pavilhão Multiusos formou-se
um laço azul humano com a participação da
comunidade escolar, seguindo-se uma largada de
balões.
A CPCJ de Trancoso pretendeu, com estas
iniciativas, consciencializar a comunidade para a
importância da prevenção dos maus tratos a que
muitas crianças e jovens ainda estão sujeitos, sob o
lema: “ A melhor forma de tratar o problema é
impedir que aconteça”.
47

FEIRA DE AUTOMÓVEIS USADOS
Decorreu nos dias 12,13 e 14 de maio a III Feira de
Automóveis Usados, um certame com as melhores
oportunidades do mercado automóvel em vários
segmentos.
O Largo da Feira, junto à entrada principal da
cidade, reuniu uma vasta e diversiﬁcada gama de
automóveis usados, onde os visitantes puderam
encontrar automóveis que se adaptem às suas
necessidades ou, simplesmente, aproveitar uma boa
oportunidade de negócio.

TROFÉU NACIONAL DE PERÍCIA “CIDADE DE TRANCOSO”
No dia 13 de maio, a cidade de Trancoso acolheu,
no Largo da Feira, uma prova de perícia automóvel.
Organizada pela Freguesia de Trancoso e Souto
Maior, em estreita cooperação com o Município de
Trancoso, esta prova, pontuável para o Troféu
Nacional de Perícias de 2017, foi capaz de juntar
aﬁcionados e amantes do desporto automóvel da
região, tendo proporcionado vários momentos de
emoção.

DIA DA CRIANÇA
No dia 4 de Junho, Trancoso comemorou mais
um Dia da Criança. Centenas de crianças do Jardim
de Infância, Pré-Escolar e 1º Ciclo, assistiram à peça
de teatro “A Menina que Não Gostava de Ler”, do
grupo de Teatro Amador de Trancoso (comTATo), no
Convento de São Francisco.
A Freguesia de Trancoso e Souto Maior, com o
apoio do Município de Trancoso, promoveu uma vez
mais as actividades de comemoração do Dia da
Criança, no Parque Municipal de Trancoso, com a
colaboração das várias associações da freguesia.
Além da muita animação proporcionada por Dj's
Infantis, Insuﬂáveis, modelagem de balões e
pinturas faciais, a iniciativa contou com uma Quinta
Pedagógica, onde os mais novos puderam ver e
conhecer vários animais, bem como os seus hábitos.
Também foi possível, graças à colaboração do Canil
Municipal da Mêda, encontrar um amigo de 4 patas
para adotar.
Os mais novos tiveram ainda a oportunidade de
vestir a farda de arqueólogos, sendo-lhes também
transmitidas algumas noções de Entomologia.
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II GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA
Fazendo já parte do calendário 2017 da União
Ciclista Internacional (UCI), o Grande Prémio
Internacional das Beiras, durante três dias, percorreu
os 16 municípios da Cova da Beira e Serra da Estrela,
contando com cerca de 17 equipas oriundas de
vários países.
A segunda etapa desta prova partiu de Fornos de
Algodres, terminando na cidade histórica de
Trancoso. Um traçado que levou os ciclistas a
percorrer cerca de 192km. A chegada a Trancoso foi
bastante emotiva para o numeroso público que
aguardava impacientemente o colombiano Omar
Mendoza da equipa ‘’Equipo Bolivia’’ que chegou
isolado à reta ﬁnal da etapa.

CONCERTO DE VERÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA
O Convento de São Francisco encheu-se de
pessoas no dia 24 de julho, para assistir ao Concerto
de Verão promovido pela Academia de Música de
Trancoso.
Participaram também na iniciativa, os alunos do
Centro de Formação Musical de Mêda, Academia de
Música Fundação Rodrigues Silveira de Moimenta da
Beira e Escola de Música da ADRC de Aguiar da Beira.
Ao longo de duas horas foi possível apreciar
prestações exímias por parte dos músicos que
atuaram para um numeroso público.

CONCERTO DE MÚSICA PERNAMBUCANA NA PRAÇA D. DINIS
No dia 15 de julho, a Praça de D. Dinis em Trancoso
foi, a par da Casa da Música da Cidade do Porto, local
de paragem obrigatório da ‘’Tour ViVa Pernambuco’’.
O projeto MPBossa é composto pelos músicos
André Rio e Luciano Magno, ambos legítimos
representantes da música pernambucana, brasileira e
frevo contemporâneo. Esta dupla, parceira de longa
data, editou ainda em 2017 o CD MPBOSSA ao lado do
consagrado Roberto Menescal.
De salientar ainda, relativamente ao concerto de
Trancoso e à restante Tour Europeia, a sempre especial
presença de Lilian Raquel.
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DIA MUNDIAL DO IDOSO
27 Julho
No dia 27 de julho, no Pavilhão Multiusos,
reuniram-se cerca de 500 pessoas para comemorar o
Dia Mundial do Idoso.
Uma iniciativa conjunta, organizada pela Câmara
Municipal e a Freguesia de Trancoso e Souto Maior,
que teve como objetivo primordial proporcionar um
dia diferente às pessoas idosas que frequentam
instituições sociais, demonstrando o quanto são
importantes para a nossa sociedade, sendo
merecedores de respeito e admiração. Esta iniciativa
teve também o propósito de reforçar os laços de
amizade e convivência entre todos.

ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO E DIPLOMAS
No passado dia 13 de setembro de 2017, procedeuse à entrega dos Prémios de Mérito e Diplomas
referentes a 2016/2017.
A iniciativa, que pretende promover uma cultura
de mérito, valorizando empenho e competencia,
destaca os melhores alunos do agrupamento de
escolas do ano letivo transato. A cerimónia teve lugar
no Polivalente da Escola Secundária Gonçalo Anes
Bandarra, conseguindo juntar pais, professores,
estudantes, bem como os mais dignitários
representantes das instituições locais.

III FESTIVAL DAS VINDIMAS E FOLCLORE DE VILA FRANCA DAS NAVES
Nos dias 16 e 17 de setembro, Vila Franca das Naves
celebrou a III edição do Festival de Folclore – Vindimas
2017. Nesta edição foi dado destaque às diversas
castas de uva produzidas nesta região.
O ﬁm-de-semana ﬁcou marcado por um conjunto
de atividades de diversa índole: exposição de artes,
palestra sobre o vinho e a vinha, concertos com
acordeonistas, baile com o grupo musical ‘’Renovação
3'’, mercado à moda antiga, caminhada pelos ‘’Trilhos
das Vinhas’’ e festival de folclore com a participação de
vários ranchos.
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TRANCOSO APOSTA NA LIMPEZA URBANA COM VIATURAS 100% ELÉTRICAS
Com o intuito de reforçar a atuação dos serviços de limpeza urbana, manutenção de jardins e apoio a outras
tarefas urbanas ambientais, foi adquirida, no decorrer da aprovação da candidatura do Município ao Fundo
Ambiental, uma nova viatura, 100% elétrica, com caixa basculante e equipada com sistema de lavagem e de
aspiração.
O Município pretende com o inicio de atividade deste novo equipamento, para além da melhoria do serviço
prestado aos munícipes, uma redução dos consumos e das emissões poluentes e, consequentemente, a
redução dos custos diretos e indiretos na sua utilização.

OUTROS EVENTOS CULTURAIS
EXPOSIÇÃO “Bandarra Memórias e Realizações 20 anos depois”
De 11 de março a 2 de abril, esteve patente no
Centro Cultural de Trancoso, a exposição “Bandarra
Memórias e Realizações 20 anos depois”. Esta
exposição teve como origem os trabalhos de
pesquisa e recolha levados a cabo pelo ex-vereador
João Duarte Fonseca.
Neste período os visitantes tiveram a
oportunidade de observar jornais regionais e
nacionais, documentos manuscritos, folhetos dos
vários programas culturais, livros, objetos alusivos
ao Bandarra, entre outros.

EXPOSIÇÃO “Centenário da Revolução de Outubro - Socialismo
Exigência da Atualidade e Futuro”
De 1 a 8 de junho esteve presente a exposição
“Centenário da Revolução de Outubro – Socialismo,
Exigência da Atualidade e do Futuro”. Resultante de
um trabalho de cooperação entre a Universidade
Nova de Lisboa (IHC-FCSH) e o Museu Nacional de
História Natural e da Ciência.A exposição pretende
assinalar a primeira revolução Socialista Vitoriosa da
qual resultou um extraordinário processo de
transformação social.
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EXPOSIÇÃO “O Brasil em Portugal - Santo António e Outros”
Entre os dias 17 de junho e 14 de julho, o Centro
Cultural de Trancoso recebeu a exposição “O Brasil
em Portugal - Santo António e Outros”. Esta
exposição foi o reﬂexo do disseminar de
reproduções do sagrado e do santo, um pouco
espalhadas por todo o mundo. Através desta
coleção privada, o visitante teve a oportunidade de
a interpretar o tema sob o olhar da arte popular
brasileira.
As obras, que não levantam dúvidas acerca da sua
autenticidade, originárias, na sua maioria, de feiras de
ar tesanato brasileiras, foram cedidas pelo
neto de um casal de emigrantes portugueses no Rio de Janeiro, que regressaram em 1911. O colecionador, em
virtude dessa herança multicultural, teve sempre uma ligação profunda ao Brasil, o que se reﬂete no espólio
apresentado, que retrata também muito da vivência dos seus avós nesse país.

EXPOSIÇÃO “Breve História do Parlamentarismo Português”
Durante o mês de abril esteve patente no Centro
Cultural de Trancoso, a exposição “Breve História do
Parlamentarismo Português”. Trata-se de uma
amostra itinerante organizada pela Assembleia da
República, que conta a história do parlamentarismo
português e dos espaços que o Parlamento ocupa
desde 1834. É composta por 25 painéis que retratam
as evoluções políticas, desde o liberalismo até à
atualidade, recuando à origem do Palácio de São
Bento, que começou como Mosteiro em 1598, até à
transformação em Palácio das Cortes, em 1833.
Descreve também as adaptações e acrescentos ao atual edifício, dedicando especial atenção à história do
Parlamento, a partir de 1976, com referência aos partidos políticos representados, mostrando ainda o modo de
funcionamento deste órgão de soberania nacional.

EXPOSIÇÃO do Espólio de “Eduarda Lapa”
Entre 28 de julho a 15 de setembro, esteve patente
no Centro Cultural de Trancoso uma exposição da
pintora Eduarda Lapa. Em agosto de 1917, Eduarda
Lapa realiza a primeira exposição em Trancoso nos
Paços do Concelho.
Cem anos volvidos e o Centro Cultural Trancoso
expõe mais de trinta quadros e inúmeros objetos
pessoais.
Marcada pelo naturalismo, Eduarda Lapa pintou
vários géneros e temas diversos, como as naturezasmortas, as marinhas, as paisagens e os retratos. No
entanto, foi com a pintura de ﬂores que a artista
alcançou maior reconhecimento, durante as décadas
de 30 e 60 do século XX.

Os seus trabalhos estão também expostos em
alguns dos mais relevantes museus nacionais como o
Museu Machado Castro (Coimbra), Museu Soares dos
Reis (Porto), e a Fundação Calouste Gulbenkian
(Lisboa).
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APRESENTAÇÃO DE LIVROS DE AUTORES TRANCOSENSES
“O Jogo” de Mariana Fernandes
No dia 8 de julho teve lugar no Convento de S.
Francisco, a apresentação do livro intitulado “O Jogo”,
a primeira obra da jovem autora Mariana Fernandes.
Natural de Trancoso, Mariana aprendeu a ler e a
escrever muito cedo demonstrando, desde logo,
aptidão para a escrita, tendo sempre manifestado o
desejo de ser escritora. Descobriu a rede online de
escrita Wattpad, registou-se com o nome de utilizador
@downmoon e assumiu o pseudónimo Moon
Campbell. Foi nessa plataforma que criou a sua
primeira obra, “O Jogo”.

“Sentimentos em Verso” de Luís Capela
A 15 de outubro, o Convento de São Francisco foi
também o local escolhido para o lançamento do
livro “Sentimentos em Verso” de Luís Capela.
Este autor retrata sentimentos vividos no
quotidiano, transcrevendo-os em verso, com a
esperança de que essa sua partilha possa inspirar os
leitores. Sempre teve um imenso gosto pela
literatura, analisando sistematicamente o que lia e
absorvendo o melhor que as palavras lhe
transmitiam.
Nenhum dos poemas que apresenta neste livro é
escrito sem um fundamento. A vivência, as
diﬁculdades, a ausência de quem mais ama, acabam
por ser a sua fonte de inspiração.

"Vidas com História ou Histórias com Vida" de Alberto Augusto Ramos
A 18 de novembro, em Freches, o professor Alberto
Augusto Ramos apresentou o seu novo livro. O
romance intitulado "Vidas com História ou Histórias
com Vida", atravessa várias localidades, incluindo a
sua terra natal, Freches. A apresentação proporcionou
uma tarde de convívio entre os presentes em que se
reviveram memórias e histórias dessa freguesia.
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO NO CONCELHO

Nos dias de hoje, o associativismo assume-se cada vez mais como um meio de desenvolvimento social e de
participação cívica. Este representa a defesa dos interesses coletivos e a intervenção comunitária nas diversas
esferas da vida social. Em Trancoso, os movimentos associativos são também um motor de coesão,
solidariedade, cooperação e de dinâmica social.
O ano de 2017 contou com muitas iniciativas e eventos organizados pelas diversas associações do concelho.
As associações desportivas do concelho nas diversas modalidades como o futebol, atletismo, variantes de
karaté, BTT e de Todo o Terreno, permitiram o acesso ao desporto de forma diversiﬁcada a centenas de
cidadãos. Dentro dos eventos organizados, de salientar as 3 horas de resistência de BTT que trouxe atletas de
vários locais da região ao coração da cidade, os vários passeios de pedestrianismo, os passeios Todo o Terreno,
os diversos jogos de futebol em que participaram os clubes desportivos nos diversos escalões.
Também as associações de caráter cultural proporcionaram momentos de lazer e de descoberta. Com
características muito distintas, permitiram aos trancosenses valorizar o património, material e imaterial do
concelho, assim como, momentos musicais e recreativos, promovendo o convívio, a solidariedade e a troca de
experiências. Os encontros e concentrações de desportos motorizados, os festivais de folclore das respetivas
associações, a festa do pão e os jantares convívio, são alguns exemplos de iniciativas que demonstram como as
associações são fundamentais no envolvimento do cidadão na comunidade.
O Município de Trancoso, consciente da importância que o movimento associativo tem no concelho,
continuará a apoiar as associações, criando condições para que estas possam vir a desenvolver o seu trabalho e
atingir os ﬁns a que se propõem.
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CONTACTOS

CONTACTOS ÚTEIS

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

Bombeiros Voluntários de Trancoso 271 811 218
Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves 271 881 275
Centro de Saúde de Trancoso 271 829 070
Farmácia da Santa Casa da Misericórdia 271 811 235
Farmácia Macedo Crespo 271 828 100
Farmácia Paixão 271 811 173
Farmácia de Vila Franca das Naves 271 886 115
GNR de Trancoso 271 829 030
GNR de Vila Franca das Naves 271 886 118
Piscinas Municipais de Trancoso 964 093 720
Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves 962 505 068
Posto de Turismo 271 811 147
Câmara Municipal de Trancoso 271 829 120 / 271 829 121
Tribunal de Trancoso 271 829 330
Julgado de Paz Vila Franca das Naves 271 888 021
C.P.C.J. - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 271 812 795
Centro Cultural de Trancoso/Cinema 271 813 143
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SUGESTÕES
Faça-nos chegar as suas sugestões através dos seguintes emails:
gabinete.presidencia@cm-trancoso.pt
gabinete.comunicacao@cm-trancoso.pt
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2018

EVENTOS

TRANCOSO
FEIRA DO FUMEIRO
2, 3 e 4 DE MARÇO | 10 e 11 de MARÇO
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
IV CORRIDA DA LIBERDADE
II OPEN DA LIBERDADE

25 de ABRIL
COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL
28 e 29 de MAIO
FESTA DA HISTÓRIA E BODAS REAIS
23 e 24 de JUNHO
FESTIVAL DE MÚSICA NO CASTELO E CERVEJA ARTESANAL
20, 21 e 22 de JULHO
FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU
10 a 19 de AGOSTO
ARRAIAL POPULAR
24 de AGOSTO
FEIRA DA CASTANHA
2, 3 e 4 de NOVEMBRO
FEIRA DE SANTA LUZIA
13 de DEZEMBRO
MAGIA DE NATAL
7 a 30 de DEZEMBRO
"ATREVE-TE" ! FIM DE ANO EM TRANCOSO
31 de DEZEMBRO

VILA FRANCA DAS NAVES
CARNAVAL
11 de FEVEREIRO
FEIRA DE SÃO JOSÉ
19 de MARÇO
FEIRA DE SÃO PEDRO
29 de JUNHO
FESTIVAL DAS VINDIMAS
8 e 9 de SETEMBRO
FEIRA DE SÃO MARTINHO
11 de NOVEMBRO

