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contenção da despesa. Todavia, as contas municipais estão mais equilibradas e essa é uma garantia de que não 
vamos regressar ao passado e que poderemos ter mais confiança no futuro.
 Mas 2018 foi também um ano de importantes realizações e significativos investimentos. Para isso 
contribuíram, em muito, alguns setores do nosso tecido sócio-económico aos quais, neste editorial, quero dar 
especial destaque: as Juntas de Freguesia, o Associativismo e o Mundo Empresarial. 
As Juntas de Freguesia fazem, ao longo de todo o ano, um inestimável trabalho de apoio aos cidadãos. O serviço 
de proximidade que prestam são a primeira garantia do bem –estar de todas as nossas populações e de 
aproximação entre o Estado e as pessoas. A Câmara Municipal tem colaborado, dentro das suas possibilidades, 
com todas as Juntas de Freguesia nesta importante missão.  
 Já o associativismo era, porventura, uma das áreas mais esquecidas do nosso concelho. Felizmente, hoje 
não é assim. É nas associações que os cidadãos podem ter uma participação cívica mais regular e exercer, em 
prol da comunidade, os seus talentos e a sua cidadania, contribuindo decisivamente para uma comunidade 
melhor e uma sociedade mais dinâmica, mais fraterna e mais solidária. Quero, por isso, realçar o papel das 
associações no processo de dinamização do concelho de Trancoso. Na maioria das localidades, em todos os 
meses do ano, são as associações que promovem o desporto, a cultura e as tradições, criando dinâmicas de 
valorização que resultam numa riqueza – material e imaterial – incalculável. A Câmara Municipal de Trancoso 
tem sido - e continuará a ser- um parceiro privilegiado de todas as associações. Deixo, por isso, uma palavra de 
agradecimento e de felicitações a todas as coletividades pelo trabalho desenvolvido. Elas tem contribuído para 
um concelho mais realizado e com mais realizações. 
 Ao nível das empresas, é notório o esforço levado a cabo pelos empresários e trabalhadores para inovar, 
assumindo novas posturas de procura ativa de soluções que possam criar riqueza e progresso. As empresas são 
o motor do concelho. A Câmara está ciente da sua importância e, por isso, passará a empenhar-se mais no 
sentido de apoiar os empresários dos diversos setores - da agro-pecuária, ao comércio, indústria ou turismo - e 
de os ajudar a criar as oportunidades que merecem e de que todos precisamos. A construção do novo Parque 
Empresarial de Trancoso, bem como o Espaço InovCast – Espaço Empresarial/Incubadora de Empresas (no 
antigo Quartel da GNR)permitirá a expansão ou a implementação de novas unidades produtivas e  será 
decisiva no processo de criação de postos de trabalho que possam vir a fixar população. 
 As Juntas de Freguesia, as associações e as empresas são, assim, vetores a que a Câmara dará especial 
atenção neste novo ano. O ano de 2019 será um ano de captação de mais investimento, de esforço no sentido 
da criação de mais riqueza e de mais postos de trabalho, sempre com o objetivo claro de fixar cada vez mais 
pessoas no nosso território.
 Em 2019, o executivo da Câmara Municipal vai dar o melhor de si próprio para continuar a servir os 
trancosenses e ajudar a resolver os principais problemas do nosso querido concelho.

Presidente da Câmara Municipal
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No início do meu primeiro mandato, comprometi-me com os 
trancosenses a gerir a Câmara Municipal de Trancoso alicerçando as práticas 
de gestão nos valores da clareza, da transparência, do diálogo e do rigor, 
procurando dar a conhecer a todos os trancosenses o que de mais 
importante se vai realizando no concelho. Mas foi também importante 
informar sempre todos os nossos concidadãos acerca das inúmeras 
dificuldades – em especial financeiras – que encontrámos e afetam ainda a 
nossa Câmara Municipal. Esta revista, que ano após ano lhe fazemos chegar, é 
um bom exemplo dessa clareza, lealdade e proximidade que deverá existir 
sempre entre eleitos e eleitores.

O ano 2018 foi mais um ano de grande rigor orçamental e de forte 



    

 

     

Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso

 Nunca é demais realçar o grande esforço, a todos os níveis, que vem sendo feito pelo executivo liderado pelo 

Prof. Amílcar Salvador e as melhorias alcançados nos mais diversos domínios! Com uma exigente gestão dos 

recursos disponíveis, a Câmara de Trancoso tem conseguido equilibrar as suas contas, pagando em curto prazo 

aos fornecedores, ao mesmo tempo que vai concretizando obra nova! Dispenso-me de enunciar as diversas 

iniciativas na área da cultura, da educação, do turismo, do apoio à indústria, ao comércio e à agricultura, já que 

elas estão profusamente evidenciadas neste Boletim Municipal! Também as Juntas de Freguesia, cujas 

inúmeras competências legais envolvem, igualmente, um voluntarioso trabalho social de apoio à população 

envelhecida, têm vindo a ser ajudadas com regularidade, se bem que, todos temos consciência disso, muito 

aquém das suas necessidades. 
 Mas por muito que os poderes públicos possam fazer, nunca se substituirão à iniciativa privada e ao 

contributo, mais ou menos generoso, que cabe a cada um de nós. Longe vão os tempos, e ainda bem, em que os 

cidadãos eram obrigados a dar dias de trabalho às suas comunidades ou se organizavam para realizar tarefas 

que, por falta de meios, as entidades administrativas não executavam.
 Trancoso, como todo o interior de Portugal, tem que ter futuro! O investimento efectuado na 

infaestruturaçāo básica das nossas vilas e aldeias não pode ter sido em vão! Depois das catástrofes que 

ocorreram em 2017, nenhum governo pode ignorar ou esquecer que há um interior, que esse interior é parte 

integrante do território e que abandoná-lo pode acarretar muito mais custos ao país  do que apoiá-lo e 

desenvolvê-lo! Mas temos que ser nós, gente de Trancoso, gente deste interior de Portugal, os primeiros a 

acreditar que o futuro passa mesmo por nós, pelo nosso empenhamento, pela nossa afirmação, pela nossa 

exigência, pela nossa participação cívica e política! É, então, o momento certo de recordarmos John F. Kennedy 

e de cada um de nós se questionar: o que é que eu posso fazer por esta minha terra?

 Trancoso, sem escapar à tendência, não viu, felizmente, encerrar, até ao 

momento, qualquer serviço público! Porém, ao ritmo que todo o interior 

caminha, não temos a garantia que tal não venha a acontecer num horizonte 

muito próximo! Num tempo em que todos somos muito exigentes com os 

outros e sobretudo com os governos centrais, é particularmente importante 

recordarmos a célebre frase de John F. Kennedy no, já longínquo, ano de 

1961: " Não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta 

antes o que podes tu fazer pelo teu país". Este é o tempo de congregar 

esforços e o momento de cada um de nós, com os meios ao seu alcance, fazer 

alguma coisa pelo nosso território. 

ARTIGO DE OPINIÃO 05
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30º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO TRANCOSO - CASTELO DE VIDE

 Em 27 de março de 1988 as vilas de Trancoso e Castelo de 
Vide assinavam um protocolo de geminação, procurando 
estreitar laços e promover a partilha de ações conjuntas de 
interesse comum entre os munícipes desses concelhos.
 Após 30 anos, para assinalar essa efeméride, bem como, 
aprofundar e reforçar as relações entre os dois concelhos, o 
Município de Trancoso fez-se representar nesta terça-feira 
(27.03.2018) em Castelo de Vide nas comemorações dos 
30 anos da Geminação, com a presença de membros da 
Assembleia Municipal, do Executivo, Presidentes de Junta 
e de um conjunto de cidadãos que na altura se 

encontravam a desempenhar funções em diversos órgãos 
da autarquia.
 O dia começou com a receção da comitiva de Trancoso 
com os cumprimentos institucionais de boas vindas, o 
hastear das bandeiras de ambos os municípios e a 
inauguração da exposição "A 1ª Geminação entre 
Municípios Portugueses". Seguiu-se um almoço de 
confraternização e a visita à Sinagoga Medieval, Casa da 
Inquisição, Oficina do Mestre Carolino Tapadejo, Centro de 
Interpretação Garcia da Orta e Casa Jardim Ventura Porfírio 
com degustação de produtos regionais.

A 1ª Geminação entre Municípios Portugueses



NÚMERO DE PASSAGEIROS NOS TRANSPORTES SIM AUMENTAM 38,5%
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 A Câmara Municipal de Trancoso assinou, em outubro 
dde 2018, um protocolo de colaboração com a 
Universidade da Beira Interior (UBI), com vista ao estudo e 
promoção do património da cidade.
 A cooperação envolve docentes, investigadores e alunos 
do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura 
(DECA), tendo em perspetiva a elaboração de um projeto 
de execução para a requalificação do Palácio Ducal, 

MUNICÍPIO E UBI ASSINAM PROTOCOLO PARA ESTUDO E PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO

 São cada vez em maior número as pessoas que 
optam por viajar no “Trancoso-SIM”. 
 De 2017 para 2018, o número de passageiros 
aumentou em cerca de 38,5%, revelando bem o 
sucesso da iniciativa, que conta, apenas, com dois 
anos de existência. 
 Este serviço veio tornar mais fácil a mobilidade 
inter-freguesias e o acesso ao comércio e serviços 
sediados na cidade e em Vila Franca das Naves, 
contribuindo para a dinamização da economia local.

 situado no coração do centro histórico de Trancoso. Um 
dos objetivos passa por instalar, ali, o Museu da Cidade e 
um Auditório Municipal.
 A inegável riqueza cultural e patrimonial do centro 
histórico exige que o Município de Trancoso procure 
projetar, ainda mais, a cidade, encontrando na UBI uma 
comunidade altamente qualificada, cheia de recursos 
técnicos capazes de a projetar no país e no mundo. 

 O Sistema Integrado de Mobilidade ( Transporte 
SIM) é, hoje, amplamente considerado uma estrutura 
de transportes essencial na vida de uma grande parte 
dos munícipes, com particular importância para os 
que vivem nas freguesias rurais que integram o 
concelho.
 Este sistema de mobilidade, ao garantir o transporte 
de cidadãos a preços acessíveis, tem contribuído 
significativamente para a coesão social e territorial.

Número de Passageiros SIM 

2018

+38,5%

2017



MUNICÍPIO DÁ BENEFÍCIOS NO IRS E APLICA TAXA MÍNIMA NO IMI

 À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal, 
com a aprovação da Assembleia Municipal, decidiu 
manter a taxa mínima do Imposto sobre Imóveis (IMI) em 
0,3%. Assim, tendo como exemplo um agregado familiar 
que tenha um prédio urbano no concelho de Trancoso, 
destinado à habitação própria e permanente, avaliado em 
100 00,00€, pagará 300,00€ de IMI, em vez de 450,00€ se a 
opção do município fosse a taxa de 0,45% , verificando-se, 
deste modo, uma poupança de 150,00€. 

08

450€
300€

Trancoso
Taxa 0,3%

Outros
Taxa 0,45%

em 100.000€ para uma taxa de 0,3% e à taxa de 045%
Exemplo dos valores do IMI para uma habitação avaliada 

 Cabe referir que, no país, mais de metade dos 
municípios optaram por taxas superiores à mínima. 
 A Câmara Municipal deliberou, ainda, manter a 
redução da Taxa de IMI em função do número de 
dependentes a cargo do agregado familiar. Assim, para 
um dependente a redução será de 20,00€, para dois 
dependentes 40,00€ e para 3 ou mais dependentes 
70,00€. 
 Também se mantém a redução de 2,5% na participação 
variável de IRS.

EMPREGO EM TRANCOSO

Segundo dados recolhidos no portal da PORDATA, o 
concelho de Trancoso ocupa a terceira posição com menor 
percentagem de desempregados inscritos nos Centros de 
Emprego e de Formação Profissional, em relação à 
população at iva ,  no terr i tór io  da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE). Entre 
2013 e 2017 o concelho de Trancoso registou  uma descida 
significativa na percentagem de desemprego passando de 
6,1% registados em 2013 para 4,4% em 2017. 

Desempregados Inscritos em % da População
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Este projeto, que resulta de uma estreita parceria entre a 
AENEBEIRA e o Município, enquadra-se numa estratégia de 
desenvolvimento do concelho, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria das condições de vida da 
população, o desenvolvimento social e económico, 
principalmente no que respeita ao comércio, serviços do 
centro histórico e aumento dos fluxos turísticos, seguindo 
princípios de qualidade e sustentabilidade. Para a 
concretização dos objetivos propostos, além de outros 
meios, foi submetida uma candidatura ao Programa 

TRANCOSO - CENTRO HISTÓRICO SUSTENTÁVEL

Valorizar, cuja aprovação permitirá aceder aos recursos 
técnicos e infraestruturais essenciais para a concretização 
do projeto. No âmbito deste projeto, foi já realizado um 
conjunto de iniciativas nas quais se integra uma 
abordagem direta aos comerciantes e empresários que se 
inscreveram no programa,  com sessões de debate e 
trabalho colaborativo, apresentação de ideias e propostas.
 A iniciativa “Trancoso + Sustentável” tem o propósito de 
dinamizar a economia local, impulsionando o turismo.

TRANCOSO ACOLHE ENCONTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DADORES DE SANGUE

Trancoso acolheu, no dia 16 de junho, o XXXII Convívio 
Nacional e o XXVI Convívio Internacional de Dadores de 
Sangue. As iniciativas foram organizadas pela Associação 
de Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves e pela 
Federação das Associações de Dadores de Sangue, com o 
apoio da Câmara Municipal de Trancoso.

O programa começou por volta das 10h00, seguindo-se 
uma sessão solene de homenagem aos dadores de 
sangue. 

Pelas 11 horas, os convidados visitaram o castelo, 
seguindo-se um almoço de partilha de farnéis e início dos 
espetáculos musicais. Durante a tarde, pelas 15 horas, 
decorreu a entrega de lembranças às associações e até ao 
encerramento do convívio, previsto para as 18 horas, 
continuaram os espetáculos musicais. A maioria das 
atividades ocorreu no Pavilhão Multiusos e no Parque 
Municipal de Trancoso.



Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal tem vindo a registar um aumento do número de entradas de processos no 
Serviço de Licenciamento de Obras e Loteamentos. A construção é um setor com particular importância económica para 
qualquer concelho, por ser gerador de emprego, de investimento e porque, ao mesmo tempo, reabilita o parque 
habitacional e fixa pessoas.

O crescimento da atividade neste setor pode ser, também, indutor de aumento da atratividade de Trancoso como local 
que oferece um boa qualidade de vida, com oportunidades de investimento e onde as pessoas podem projectar, com 
segurança e estabilidade, o seu futuro.

A Câmara Municipal tem ao dispor do munícipe, como acima referido, o Serviço de Licenciamento de Obras e 
Loteamentos, espaço de atendimento onde são prestados esclarecimentos técnicos, informações sobre a viabilidade de 
projectos, emissão de pareceres e de licenças.

Entrada de Processos de Obras Particulares

66

2015

134

2017 2018

149

50

2016

Atendimentos no Gabinete 
de Apoio ao Emigrante

305

2018

221

2017

O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) é uma 
estrutura de apoio aos emigrantes residentes ou não, em 
Portugal, bem como aos seus familiares, mediante a 
celebração de um protocolo de Colaboração entre a 
Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas (DGACCP) e o Município de Trancoso.

Este Gabinete presta um serviço gratuito aos munícipes 
que estejam ou tenham estado emigrados, aos que estão 
em vias de regresso, aos que residem ainda no país de 
acolhimento e àqueles que desejam emigrar. 

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE

Através deste serviço, pode o munícipe colher apoio em 
situação de regresso ou reinserção, obter informações 
sobre os seus direitos, concretamente em matéria de 
segurança social comunitária e extracomunitária, pedido 
de pensões, prestação de previdência, abono de família e 
desemprego.

São, ainda prestadas informações sobre:  
- Legalização de veículos automóveis na circunstância de   
regresso definitivo a Portugal, 
- Dupla tributação ou do estatuto de residente não habitual no    
país (artº 16º do CIRS), 
- Lei da Nacionalidade,
- Apoios e orientação ao investidor da diáspora,
- Criação de empresas na região e no concelho,
- Registo dos cidadãos do espaço comunitário. 
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OBRAS PARTICULARES
Setor da Construção em Crescimento



Equilíbrio de Contas e Aumento do Número de Alunos Assinalam o 30º Aniversário da Instituição
ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO

 Nos últimos anos, com a implementação de novos 
conceitos e metodologias de ensino e gestão, os 
resultados melhoraram, registando-se um aumento do 
número de alunos e turmas, uma redução da dívida e 
exposição à banca, o pagamento atempado de salários e a 
ausência de dívidas aos fornecedores.

 A Escola Profissional de Trancoso (EPT) foi fundada em 
1989, tendo, desde aí, vindo a afirmar-se como instituição 
de referência no Ensino Profissional, atraindo dezenas de 
alunos de diversas regiões do Norte e Centro do país. 
Durante as últimas três décadas formaram-se na EPT 
milhares de técnicos que vieram a integrar os quadros de 
muitas empresas nacionais e internacionais, contribuindo 
decisivamente para a qualificação dos portugueses e 
maior produtividade da economia nacional.
 No ano em que celebra 30 anos, a EPT prossegue o seu 
projeto de excelência e de afirmação enquanto instituição 
de grande valor social e cultural.

Posição  Escolas na Comunidade Intermunicipal CIMBSE
Nacional

1 Escola Secundária do Sabugal 10

3 Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã 79

4 Escola Profissional da Serra da Estrela 106

5 Escola Profissional da Guarda 117

6 Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres 126

7 Escola Secundária do Fundão 149

8 Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã  200

9 Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa, Covilhã 219

10 Escola Secundária Afonso de Albuquerque, Guarda 261

11 Escola Profissional do Fundão (Sede) 265

12 Escola Secundária de Seia 312

13 Escola Secundária Frei Heitor Pinto, Covilhã 473

14 Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo  519

Ranking de Escolas com Cursos Profissionais (2018)
Pos. Ranking 
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2 Escola Profissional de Trancoso 39
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2015/2016

53

2014/2015 2017/2018 2018/2019

66

44

2016/2017

31

2018

24

2013

180

2013/2014

237

195

2014/2015 2017/2018 2018/2019

258

2014/2015

A - NÚMERO DE ALUNOS

B - TRABALHADORES DO QUADRO

 Para além de contar com mais profissionais de diversas áreas ao serviço dos alunos, a Escola Profissional de Trancoso 
também investiu, em 2018, em novos materiais e tecnologias de natureza didática.

C - NÚMERO DE ALUNOS ALOJADOS

 Com o crescimento sustentado de estudantes matriculados na Escola Profissional de Trancoso, o número de jovens a 
pernoitar na cidade também tem aumentado nos últimos anos, ultrapassando já, neste ano letivo, as seis dezenas (44 
alojados na Residência de Estudantes e 22 em casas particulares). A permanência de um maior número de jovens na 
cidade trouxe também mais dinâmica e vida ao Centro Histórico. 
 É de referir ainda a evolução muito favorável no que diz respeito à redução da taxa de abandono escolar, à subida dos 
níveis de aproveitamento e à melhoria substancial das taxas de transição anual e conclusão dos cursos.

D - SITUAÇÃO FINANCEIRA

Novembro de 2013 Outubro de 2018

Dívidas
Bancárias

500.000€ (conta caucionada à 
CGD totalmente utilizada)

 

- Conta caucionada da CGD foi reduzida para o 
máximo 250.000 € (e utilizada apenas em 
114.000 € )
- CCAM – em dívida apenas 7.548 € do 
Empréstimo comercial de 100.000 € , contraído 
em fevereiro de   2014, com prazo de 5 anos

Dívidas aos 
Trabalhadores

 

Salários em atraso desde

 

julho de 2013

 
 

Salários estão em dia

Dívidas a 
Fornecedores

 
180 dias de atraso no pagamento
a fornecedores

 

 

 
menos de 30 dias de atraso no pagamento
a fornecedores
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GNR ASSINALOU DIA DA UNIDADE EM TRANCOSO
10º Aniversário do Comando Territorial da Guarda

A Água é um bem vital para todos os seres vivos. Um 
bem escasso e essencial.

Câmara Municipal e Águas da Teja  procuram mobilizar 
o melhor das suas competências e recursos para continuar 
a distribuir água de qualidade, respondendo às 
necessidades dos seus munícipes. 

Felizmente, Trancoso possui uma excelente albufeira 
com capacidade suficiente para garantir o abastecimento 
de água de qualidade aos habitantes do concelho e outros. 
A albufeira da Teja, é sem dúvida, uma mais valia para 
Trancoso e um dos melhores investimentos realizados no 
passado.

Devido à existência de canalizações já muito antigas, 
são frequentes as roturas das condutas em muitas ruas, 
bair ros,  zonas  da c idade e  do concelho e,  em 
consequência, aparece, ocasionalmente e apenas em 
a l g u n s  m o m e n t o s ,  á g u a  c o m  u m a  t o n a l i d a d e 
acastanhada. A Câmara Municipal e as Águas da Teja têm 
procurado minimizar estas anomalias mas no essencial 
não há falta de água sendo esta de boa qualidade. O mais 
recente Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos 
em Portugal, elaborado pela entidade reguladora do setor, 

ERSAR CONFIRMA QUALIDADE DE ÁGUA EM TRANCOSO
Preço da Água é o 3º Mais Baixo do Distrito

ERSAR, confirma e reconhece esse esforço de promoção da 
qualidade da água distribuída na rede abastecimento de 
Trancoso, a cargo da Águas da Teja. Segundo esse relatório 
nacional, em 2017, a percentagem de água segura em 
Trancoso foi de 98,32%. É um resultado muito satisfatório e 
que reforça a exigência do trabalho desenvolvido centrado 
na prestação de um ser v iço de qual idade aos 
Trancosenses.

É um resultado que só não é ainda melhor, porque, na 
avaliação da água distribuída no concelho, está integrada a 
rede de fontanários, cuja gestão e controlo de qualidade 
ainda não está totalmente controlada. 

Um compromisso de qualidade que contribua para a 
qualidade de vida e para atratividade do território de 
Trancoso, num crescente impulso de valorização do 
potencial existente no Interior.

Importa referir que, em matéria de equilíbrio nas tarifas 
de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, uma 
simulação do valor para consumo de 120 m³ anuais (10 m³ 
por mês), elaborada pela DECO, coloca o Município de 
Trancoso com a terceira tarifa mais baixa em nove 
municípios do Distrito da Guarda.

NOTÍCIAS 13

O Comando Territorial da Guarda comemorou, no dia 2 de dezembro, em Trancoso, o seu 10.º aniversário, também 
conhecido pelo Dia da Unidade. No decorrer das comemorações, foi realizada uma cerimónia militar junto às Portas D'el 
Rei que contou com as alocuções alusivas ao ato pelo Comandante da Unidade, Coronel Cunha Rasteiro, e com o discurso 
da senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

No final foram entregues as condecorações a alguns militares, bem como, homenageados os militares já falecidos.



SETOR DO TURISMO A CRESCER 
Aumenta o Fluxo de Visitantes a Trancoso 

Nos últimos anos o Turismo em Portugal tem-se 
assumido como  um dos setores mais produtivos para a 
economia portuguesa. O Município tem procurado 
também promover o concelho de Trancoso através da 
realização de grandes eventos temáticos ao longo do ano, 
como a Feira de São Bartolomeu, Festa da História, Festa da 
Castanha e muitas outras iniciativas que têm atraído 
muitos visitantes reforçando, desta forma, a notoriedade e 
atratividade do concelho no contexto regional. 

Segundo dados estatísticos, recolhidos pelo Núcleo de 
Apoio ao Investimento do Turismo Centro de Portugal, 
Trancoso foi o concelho, da área geográfica da CIMBSE, que 
mais cresceu de 2016 para 2017 ao nível de dormidas 
turísticas, registando uma subida de 38,3%. De igual forma, 
os proveitos de aposento (€) dos estabelecimentos 
hoteleiros de Trancoso, entre 2015 e 2017, quase 
duplicaram.  

Os equipamentos culturais e turísticos registaram 
também um crescimento sustentado do número de 
visitantes, nomeadamente;

Visitas à Casa do Bandarra

7.383

2018

8.465

2017

SETOR DO TURISMO A CRESCER

17.20814.843

2016 2017

23.804

Número de Dormidas

2015

Proveito das unidades Hoteleiras

604.000€
570.000€

2016 2017

883.000€

2015

O Município de Trancoso vem proporcionado a grupos 
de turistas visitas guiadas que permitem o não só estreitar 
relações com a cidade, mas também conhecer e 
interpretar melhor o seu património e a “nossa” identidade 
cultural. 

É fundamental  continuar a apostar no turismo como um 
dos eixos prioritário de desenvolvimento e de criação de 
riqueza, na promoção turística, com ofertas cada vez mais 
diversificadas de eventos e iniciativas e, particularmente, 
no modo de receber bem.
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Visitas ao Isaac Cardoso

11.358
9.842

2017 2018

13.613

2016

Visitas ao Castelo

20.621

19.171

2017 2018

22.198

2016



MERCADO SEMANAL

MERCADO SEMANAL
Tradição Centenária que Renova a cada Semana

Já em tempos remotos, o mercado de Trancoso mereceu 
dos nossos reis consideráveis privilégios, reconhecendo-
lhe uma enorme importância económica e social na região. 
Hoje, reveste-se, ainda, de grande popularidade em todos 
os concelhos vizinhos, conotando-se Trancoso como uma 
terra de grandes feiras e mercados.

Todas as  sex tas  fe iras,  a lém dos milhares  de 
consumidores que aqui se deslocam para se abastecer de 
uma vasta gama de produtos, largas centenas de 
comerciantes e feirantes se instalam por um dia, no vasto 
Campo da Feira ou no recinto do Mercado Municipal, 
oriundos das mais diversas zonas do país.

 Aqui, o visitante pode encontrar um pouco de tudo. Artigos 
para o lar, ferragens, aves, calçado, vestuário, produtos 
agrícolas, mobiliário, bens alimentares, quinquilharia, cestaria, 
decoração e  muito  mais  encontram-se  à  venda, 
semanalmente, tornando o local num grande polo 
abastecedor de toda a região. 
 A  recente requalificação da Praça Municipal,  o 
aproveitamento da sua parte poente para área comercial e 
todo o arranjo da zona envolvente emprestaram ao local uma 
maior atractividade e dinâmica mercantil. Com o referido 
aproveitamento da parte poente, foram criados seis novos 
espaços comerciais, que se encontram já em funcionamento. 
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PROTEÇÃO CIVIL

A Proteção Civil é hoje uma estrutura essencial, tendo um papel primordial na prevenção e mitigação de riscos 
coletivos, no articular de meios de socorro e reposição da normalidade. 

O Município de Trancoso tem, ao longo destes últimos anos, procurado investir, de forma contínua, no ordenamento do 
território, com o princípio de que todos têm um papel preponderante na Defesa da Floresta Contra Incêndios. No 
decorrer do ano de 2018, providenciou pelos seus meios ou pela contratação de prestação destes serviços, a limpeza nos 
terrenos de que é proprietário, inseridos nas faixas de gestão de combustível de aglomerado e zonas industriais, bem 
como em cerca de 65 quilómetros lineares de rede viária sob sua gestão e responsabilidade.

Em estreita colaboração com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Trancoso e de Vila Franca das 
Naves, no sentido de conseguir a instalação de duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) para o concelho de 
Trancoso, o Município obteve uma resposta positiva por meio do senhor Secretário de Estado da Proteção Civil,  Artur 
Tavares Neves, para duas equipas de intervenção permanente, ficando afetas às duas corporações de bombeiros do 
concelho. Estas equipas são constituídas por cinco bombeiros voluntários, sendo financiadas em 50% pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil e os outros 50%  pelo Município de Trancoso (aprox. 52.000€/ano para as duas EIP's).

PROTEÇÃO CIVIL
Duas Equipas de Intervenção Permanente e Força Especial de Bombeiros Reforçam Proteção 

Em 2018, Trancoso recebeu também um 
d e s t a c a m e n t o  d a  Fo rç a  E s p e c i a l  d e 
Bombeiros (FEB) ficando instalados no antigo 
quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Trancoso.  

Esta força, que no período do Verão chegou 
a ter 40 elementos, caracteriza-se pelo 
elevado grau de prontidão às solicitações de 
emergência na proteção e socorro, a ações de 
prevenção e combate em cenários de 
incêndios, acidentes graves e catástrofes, em 
qualquer local do território  nacional  ou  fora  
do  país  e  em  outras  missões  de  proteção 
civil.

Também no âmbito da implementação do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, decorreu no dia 9 de julho, na 
aldeia de Cogula, no concelho de Trancoso, um exercício de teste do plano de evacuação deste aglomerado. Esta 
iniciativa visou sensibilizar a população residente e os convidados ali presentes, entre eles os Oficiais de Segurança Local, 
designados para os aglomerados prioritários do concelho, para os comportamentos a ter perante uma eventual situação 
de emergência, em consequência de um incêndio florestal. À população de Cogula foi ainda entregue, pela ANPC, um kit 
de emergência, composto por um rádio, uma lanterna, uma máscara antipó, um apito e caixa de primeiros socorros, 
destinado a ser utilizado em situação de calamidade.
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Total da Dívida Registada

5.699.441,48€

Dezembro 2018

11.136.707,53€

Dezembro 2013

     

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA C.M.T.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO
Reequilíbrio Financeiro

B - Ações judiciais resolvidas da responsabilidade dos executivos anteriores a 2013

Das 18 ações que ainda pendiam sobre a Câmara Municipal há um ano atrás, foram já totalmente resolvidas 9 ações, nas 
quais era reclamada a quantia total de 894.324,18€, tendo-se verificado uma poupança de 370.488,07€. (numa das ações, 
o Município de Trancoso foi absolvido do pagamento de 199.990,82€ aos Herdeiros do Dr. Sampaio e Melo).

A pesada herança deixada em 2013 continua a representar um  importante constrangimento nas opções de 
investimento da Câmara Municipal.

A elevada dívida, que deu origem a vários processos judiciais, foi o principal foco de atenção dos executivos que, desde 
então, passaram a liderar os destinos do Município.

Pese embora a incerteza no desfecho de algumas ações judiciais, designadamente a que diz respeito à Parceria Público 
Privada, a política de rigor e contenção adoptada pela Câmara Municipal, desde Outubro de 2013, permite encarar o 
futuro com algum optimismo. 

O esforço do Município e dos Trancosenses, nestes 5 anos,  traduziu-se numa poupança de 5.437.266,05€ na dívida a 
instituições bancárias e a terceiros, assim, à data de 31 de Dezembro de 2013, a dívida total a instituições bancárias e 
terceiros era de 11.136.707,53€.

À data de 31 de Dezembro de 2018, a dívida total a instituições bancárias e terceiros é de 5.699.441, 48 €.

C - Ações judiciais, ainda por resolver, da responsabilidade dos executivos anteriores a 2013

Com exceção da ação dos Herdeiros de Sampaio e Melo (terrenos inundados pela Barragem da Teja), em que o 
Município já foi absolvido, e da ação da ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Lda (Obras no convento dos Frades 
2007/2008)  mantêm-se as restantes oito ações já constantes da Revista Municipal de 2018, página 16, agora com um 
valor de 2.021.323,55€.

A - Evolução da dívida registada à banca e a terceiros até 31 de dezembro de 2018

 

Ins�tuições Bancárias 6.519.768,65 € 4.675.403,31 €

Dívida a Terceiros 4.616.938,88 € 1.024.038,17 €

Total 11.136.707,53 € 5.699.441,48 €

-5.437.266,05€

 

31 - 12 - 2013 31 - 12 - 2018

 

 

à Banca e a Terceiros
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F - Resumo da dívida registada e ações judiciais a 31 de dezembro de 2018

 Face ao exposto, a situação financeira do Município, apesar de melhor, continua a ser preocupante. 
 Mesmo sem contar com a ação da MRG e PACETEG contra o município (30.467.969,08€) que está diretamente 
relacionada com a ação da CGD, a dívida do município rondará um valor de 17.500.000 €.
 Considerando esta situação, não basta definir bons planos e estratégias para Trancoso, é necessário continuar a 
adoptar uma politica de contenção, rigor e trabalho, para criar as condições financeiras que permitam implementar tais 
planos.
 A Câmara Municipal de Trancoso, como instituição de bem, quer continuar a honrar os seus compromissos, pagando a 
quem deve há muitos anos e, simultaneamente, continuar a realizar as obras prioritárias para o desenvolvimento 
económico e social do concelho.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA C.M.T.

E - Ações judiciais da responsabilidade dos executivos anteriores a 2013: ainda por resolver resultantes 
da parceria pública privada (PPP)

Foram divulgados recentemente, em diversos orgãos de comunicação social ( Eco-Economia, 2019), a lista de grandes 
devedores à Caixa Geral de Depósitos ( CGD), onde consta a PACETEG, S.A..

A referida lista resultou de uma auditoria externa à CGD, na qual foi reconhecida uma imparidade ( perda ) no valor de 2 
milhões de euros no crédito à PACETEG S.A., em resultado do não cumprimento das normas de concessão de créditos.

Mais foi reconhecido que, ao longo dos anos, as sucessivas administrações da CGD ignoraram pareceres de órgãos 
competentes ou aprovaram operações sem garantias suficientes, concretizando negócios que se vieram a revelar 
ruinosos.

A referida auditoria vem reforçar a posição do Município nas acções judiciais em curso, onde este sempre defendeu que 
a CGD financiou a PACETEG S.A. sem as necessárias garantias, e por um valor de construção das obras (Central de 
Camionagem, Campo da Feira e Centro Cultural Miguel Madeira) superior a 4,5 milhões de euros em relação ao seu custo 
de mercado.

    

Autor da Ação

 

Montante

Caixa Geral de Depósitos (Falta de 

pagamento das prestações resultantes do 
contrato de financiamento referente às obras 
da PPP, ano de 2008/2009)

 

9.145.750,23€
Ação contestada e declarada

Grupo MRG e PACETEG 
 (Ação de declaração de  nulidade da parceria  

pública privada e respe�vos contratos de 
empreitada, arrendamentos e financiamentos)

30.467.969,08 €

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

suspensa pelo Tribunal 

Município de Trancoso e TEGEC contra 

 

Valor 
Reclamado

Acordo Poupança Pago

Aurélio Lopes Lda (Valor 
Acordado em Várias Obras não 
concursadas em 2013)

1.825.666,04€
1.009.000€ 816.666,04€ 600.000€

Valor ainda a Pagar: 409.000€ (a pagar 25.000€ 

de janeiro de 2019 até maio de 2020)

ASCOP, Construção Civil e 
Obras Públicas Lda

 
(Obras no 

Convento dos Frades, contratos 
de 2007 e 2008)  

187.467,06€ Acordado o pagamento de 10 prestações de 
15.000€/mês (de março a dezembro de 2019)

1.009.000€ 816.666,04€ 600.000€

37.467,06€ 0,00€150.000,00€

D - Ações com pagamento a decorrer (valores C/IVA)
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SETOR PRIMÁRIO

SETOR PRIMÁRIO

Pecuária
A pecuária é um dos ramos do setor primário que 

importa reavivar, pois existem no concelho de Trancoso 
cerca de 450 explorações pecuárias. 

 Desta forma, no dia 19 de agosto, o Município de 
Trancoso organizou a VI Feira Agropecuária de Trancoso 
que incluiu uma mostra/exposição de gado, favorecendo a 
troca de experiências entre criadores e chamando à 
atenção para a importância comercial de que se reveste 
esta atividade. Este evento contou também com uma 
vertente cultural e lúdica, com a atuação do Rancho 
Folclórico de Castelo de Vide, a realização de uma garraiada 
e um almoço convívio para os participantes.

No dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia e de feira 
anual, o Município promoveu mais uma mostra de gado 
dos produtores do concelho onde foi possível a 
comercialização de ovinos e caprinos. Participaram nesta 
edição dezenas de criadores de gado ovino e caprino, 
dignificando esta tradição e relembrando tempos 
remotos.

Castanha
A castanha do concelho de Trancoso é um produto de 

importância económica fundamental, uma vez que revela 
uma qualidade internacionalmente reconhecida. Este é 
um produto natural de grande valor, assumindo um papel 
relevante na economia e sustentabilidade das populações 
do concelho. O trabalho na fileira da castanha faz, por isso, 
parte da estratégia do Município de modo a valorizar e 
potenciar a cultura deste produto endógeno.

Ao longo de 2018 foi realizado um conjunto de iniciativas 
como colóquios e jornadas técnicas sobre a cultura do 
souto. Procurou-se sensibilizar os agricultores para a 
necessidade de efetuarem novas plantações e retanchas 
com castanheiros híbridos, resistentes à doença da tinta, 
de forma a contornar a tendência de os produtores 
plantarem repetidamente castanheiros seminais 
“nacionais”, espécie bastante exposta à doença da tinta. O 
sucesso da adesão a estas iniciativas fica demonstrado 
através do seguinte gráfico:

O setor primário é um dos motores de desenvolvimento 
e dinâmica empresarial no concelho de Trancoso. Aqui se 
produzem produtos endógenos de excelência, com 
caraterísticas especiais e únicas que lhes conferem um 
grande potencia l  económico.  Reconhecendo a 
importância deste setor, o Município de Trancoso definiu 
como eixo prioritário de desenvolvimento a revitalização 
das atividades agrícolas, pecuárias e silvícolas, realizando 
um conjunto de iniciativas, algumas em parcerias com 
instituições de relevo de forma a criar estratégias para o 
crescimento e inovação deste setor.

Porta-Enxertos de Castanheiros

1024

629

2017 2018

2180

2016

Eixo Prioritário de Desenvolvimento
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Ainda no âmbito da valorização da castanha, o 
Município, em conjunto com a REFCAST e a DRAPC, 
continuou a desenvolver um projeto de luta biológica no 
controlo da vespa das galhas do castanheiro, através das 
diversas largadas de insetos parasitóides, método 
reconhecido como o mais eficaz na redução das 
populações da vespa das galhas.

Largada de Parasitóides

2
2015

28

2017 2018

52

18

2016

X ENCONTRO EUROPEU DA CASTANHA VAI SER EM TRANCOSO 
Trancoso Vai Acolher Iniciativa de Referência

De 12 a 14 de setembro, os municípios de Trancoso e 
Penedono vão acolher o X Encontro Europeu da Castanha. 
O evento é organizado pela RefCast- Associação 
Portuguesa da Castanha, AREFLH – Assembleia das 
Regiões Hortícolas Europeias, Município de Trancoso, 
Município de Penedono e Cooperativa Agrícola de Penela 
da Beira.

Os Encontros Europeus constituem já uma referência 
dentro da fileira europeia da castanha. Com caráter anual, 
estes encontros representam uma importante mais-valia, 
na medida em que ajudam a reforçar a coesão dentro do 
setor a nível europeu. Resultado do trabalho em rede 
desenvolvido através do Grupo Europeu da Castanha, no 
seio da AREFLH, estes encontros de curta duração (apenas 
dois dias) têm permitido uma análise e discussão dos 
principais problemas que afetam a fileira por parte dos 
seus profissionais, conduzindo ao desenvolvimento e 
implementação de relevantes estratégias concertadas.

Os dias 12 e 13 de Setembro terão uma forte 
componente técnica durante as manhas sendo as tardes 
reservadas a visitas aos soutos, a empresas e visitas 
culturais a Trancoso e Penedono.

O dia 14 de Setembro está inteiramente reservado a 
visitas culturais na região.

Protocolo com a UTAD
Em 2015, com o objetivo de reforçar o apoio ao setor da 

castanha principalmente em aperfeiçoar as práticas de 
cultivo e aumentar a sua produtividade, a Câmara 
municipal de Trancoso estabeleceu com a UTAD um 
protocolo que terminou em dezembro de 2018. Dessa 
parceria resultou a publicação do livro “ Castanheiro no 
Concelho de Trancoso”, com toda a informação recolhida 
naquele período.

 Atendendo que a cooperação entre estas duas 
instituições teve excelentes resultados, o Município de 
Trancoso e a Universidade de Trás-dos-Montes e Alto 
Douro (UTAD) irão proceder à assinatura de um novo 
protocolo com vista ao apoio a todos os produtores de 
castanha do concelho.
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SERVIÇO PÚBLICO

No dia 27 de julho foi apresentado ao público o novo Espaço Cidadão em Vila Franca das Naves, bem como os serviços 
disponibilizados no mesmo.

A rede dos Espaços Cidadão é coordenada pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) que constitui uma 
peça chave na modernização e simplificação administrativa. Por se julgar do maior interesse, o Município de Trancoso 
envidou todos os esforços no sentido de ser criado, em Vila Franca das Naves, este serviço com a abertura de um balcão.

Desde junho de 2018 que o “Espaço Criado a pensar em Si” se encontra em atividade, com o fim de ajudar a população 
daquela freguesia e freguesias vizinhas, descentralizando serviços, encurtando distancias e aproximando as pessoas. 
Este balcão disponibiliza ao munícipe um conjunto de serviços, através de um atendimento digital, estabelecendo 
contactos com diversas entidades, nomeadamente com a Autoridade Tributária, a Segurança Social Direta, o Serviço 
Nacional de Saúde e a Autoridade para as Condições de Trabalho, entre outras.

Num momento em que os média anunciam, a cada dia que passa, o encerramento de serviços no interior do país, 
Trancoso manteve em pleno funcionamento os tradicionais serviços públicos: Tribunal, Serviço de Finanças, Segurança 
Social, DRAP (Deleg. Agricultura), Serviço de Atendimento Permanente (SAP) e extensões de saúde, Julgado de Paz, 
Escolas e Jardins de Infância.

Equipamentos municipais de Trancoso em funcionamento ao longo de todo o ano

No ano de 2018, a Câmara Municipal manteve, abertos ao público, todos os equipamentos municipais. As piscinas 
(Trancoso e Vila Franca), os Centros Culturais (Trancoso e Vila Franca) com acesso à internet, os Jardins de Infância, a 
Central de Camionagem, a Casa do Bandarra, o Museu Isaac Cardoso, o Castelo e muitos outros continuaram ao dispor 
dos munícipes, proporcionando-lhe uma melhor e mais diversificada qualidade de vida.

Para além dos serviços já referidos, continuam em atividade neste concelho oito agências bancárias (seis em Trancoso e 
duas em Vila Franca das Naves), uma estação de Correios (CTT) na cidade e balcões de atendimento em Vila Franca das 
Naves e Freches. De salientar, ainda, as duas corporações de Bombeiros Voluntários.

É firme propósito do Município manter-se atento e lutar abnegadamente, em concerto com toda a sociedade civil, 
contra quaisquer medidas, governamentais ou outras, que possam pôr em causa a manutenção dos serviços públicos no 
concelho. Também, na medida das suas possibilidades, continuará o Município a investir em novos equipamentos, como 
é exemplo, o Centro de Desenvolvimento e Inovação Social já em construção.

Abre Espaço Cidadão em Vila Franca Das Naves
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A apresentação pública do Projeto do Centro Escolar da 
Ribeirinha teve lugar no dia 23 de janeiro de 2018 na sede 
da Junta de Freguesia de Palhais, contando com a presença 
do Coronel Orlando Sobral - doador do terreno para 
implantação da obra.

Um ano volvido, o Centro Escolar da Ribeirinha encontra-
se já na fase final de construção prevendo-se a sua 
inauguração no segundo período escolar. Esta nova 
estrutura, com um investimento de 656.866,06€, 
prevendo-se uma comparticipação final de 555.318,64€ de 
fundos comunitários, vem preencher uma lacuna 
existente nestas freguesias mais distantes da sede do 

CENTRO ESCOLAR DA BIBEIRINHA

CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL DE TRANCOSO 

concelho, minorando as distâncias percorridas pelas crianças, potenciando a aprendizagem com novos recursos 
pedagógicos e tecnológicos. O Município aposta, com este equipamento, numa educação mais equitativa e 
democrática, melhorando as condições do ensino nesta parte do concelho para que se possam formar crianças mais 
criativas e comprometidas com o meio escolar.

NOVO PARQUE EMPRESARIAL
A construção do novo Parque Empresarial de Trancoso já 

está em curso, encontrando-se os trabalhos a decorrer a 
bom ritmo. O investimento a realizar para a empreitada 
deste projeto ascende a 965.850,56€, com uma 
comparticipação FEDER e Centro 2020 de 770.873,42€.

Esta nova área vem oferecer mais e melhores condições a 
quem pretende investir em Trancoso, respondendo às 
inúmeras solicitações recebidas, quer pelos empresários 
que exercem as suas atividades profissionais no concelho, 
quer pelos empresários que por aqui se pretendem 
estabelecer. 

Também se encontra em fase adiantada de construção o 
equipamento de intervenção social dedicado à população 
sénior, localizado num edifício junto às antigas escolas 
primárias de Trancoso, prevendo-se a sua inauguração 
ainda em 2019.

O processo de envelhecimento ativo da população, por 
via do aumento de esperança média de vida, é um desafio 
que se coloca às sociedades atuais. Esta estrutura social é 
de crucial importância na resposta às consequências do 
envelhecimento, proporcionando aos 'séniores' uma vida 
mais ativa e autónoma.

A  empreitada  tem  um  custo  de  197.854,97€, 
correspondendo  a  compar t ic ipação  de  fundos 
comunitários a 161.617,34€.



Apresentado que foi, publicamente, em Junho de 2018, o Projeto de Requalificação da Igreja de Santa Marinha de 
Moreira de Rei e área envolvente, é objetivo do Município de Trancoso concretizá-lo ainda este ano, dada a sua fulcral 
importância no conjunto do património do concelho. Há já um vasto trabalho de arqueologia realizado, que permitiu 
a descoberta e estudo de centenas de sepulturas antropomórficas, escavadas em granito. Os serviços de arqueologia 
da Câmara Municipal já haviam referenciado esta necrópole como uma das maiores do país e, agora, com este 
levantamento, puderam dissipar todas as dúvidas. 

IGREJA DE SANTA MARINHA EM MOREIRA DE REI

IGREJA DE SANTA MARINHA
Planta e Alçados

 A valorização deste património que, pela sua dimensão, se torna único na região, é de extraordinária importância, 
detendo um potencial turístico invejável. 

O Investimento total é de 140.713,80€ com uma comparticipação comunitária de 102.000,00€.
Além do arranjo e valorização da Igreja e da área envolvente, está prevista a implementação, no interior daquele 

monumento classificado, de um Centro de Interpretação da necrópole, cujos conteúdos permitirão dar a conhecer 
aos visitantes a riqueza arqueológica desta vila ancestral. Também este investimento adicional terá comparticipação 
financeira europeia.

Planta

Alçado Principal

Alçado Lateral Direito

 

Alçado Posterior

 

Alçado Lateral Esquerdo
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OBRAS NAS IGREJAS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA Nº226
Com o intuito de proporcionar maior segurança a todos 

os seus utentes, o Município procedeu à requalificação da 
estrada nacional nº 226 entre o Chafariz do Vento e a 
entrada sul de Trancoso, contribuindo, desta forma, para 
uma melhor circulação automóvel e pedonal. O 
investimento na requalificação deste troço foi de 
aproximadamente 275.000€, provenientes unicamente do 
orçamento municipal.

Em 2019 arrancará a segunda fase da requalificação 
desta estrada, ligando a entrada sul de Trancoso à Quinta 
das Pousadas (Lactovil). O seu concurso foi discutido e 

Com o intuito de proceder à implementação de medidas 
de regularização fluvial em áreas percorridas pelos 
incêndios de 2017, o Município de Trancoso assinou, a 21 
de abril de 2018, um protocolo de colaboração com a 
Agência Portuguesa do Ambiente, cujo objetivo se prende 
com a recuperação de linhas de água afetadas pela 
passagem do fogo. 

Num projeto que abrangeu 18 concelhos da bacia 
hidrográfica do Douro, financiado a 100% pelo Fundo 
Ambiental, coube ao Município de Trancoso a intervenção 
em linhas de água da Serra do Pisco, Ribeira do Vale Azedo, 
Ribeira dos Alacrários, Ribeira da Teja e afluentes da Ribeira 
da Muxagata, num montante total de 100.000,00€ .

MEDIDAS DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL

A cooperação entre o Município de Trancoso e as comissões fabriqueiras do concelho tem permitido reabilitar muito 
do património religioso existente, tendo sido várias as igrejas e capelas intervencionadas.

aprovado em reunião de Câmara Municipal do dia 16 de janeiro, sendo publicado no Diário da República a 23 de janeiro 
de 2019, com um montante aproximado de 615.000€ , estando prevista a sua conclusão para o verão de 2019.

Este projeto visa garantir e reestabelecer o escoamento nas linhas de água, minimizar a erosão e o arrastamento dos 
solos, regularizar o caudal e recuperar a vegetação através de ações de engenharia natural. 

Espera assim o Município, com o desenvolver destas medidas, dar nova vitalidade a estes cursos de água, com especial 
atenção para a regeneração das galerias ripícolas e dos habitats associados a estes ecossistemas.

Consciente da importância que as igrejas têm sob o 
ponto de vista patrimonial, o Município de Trancoso, à 
imagem da requalificação da Igreja de Santa Maria, 
comparticipou também os melhoramentos da Igreja de 
São Pedro com um montante de 20.000€, contribuindo 
para que este ícone da cidade apresente agora uma 
imagem limpa e mais atrativa. Conhecedor das 
dificuldades financeiras da Comissão Fabriqueira de São 
Pedro, o Executivo Municipal pretende atribuir um apoio 
financeiro adicional no montante de 10.000€ para 
conclusão do pagamento das referidas obras.



INCUBADORA DE EMPRESAS  

Planta R/Chão

O Executivo Municipal entendeu ser prioritária a 
criação de um espaço capaz de potenciar ideias e 
incentivar a inovação, apto a albergar, formar e captar 
empreendedores. 

 Para tal, foi desenhado um projeto que pressupõe a 
transformação e adaptação do edifício do antigo quartel 
da GNR, dotando-o de todas as condições necessárias 
para todos aqueles que pretendam pôr as suas ideias em 
prática, criando o seu próprio negócio. Além de ajudar e 
apoiar as empresas nas primeiras etapas da sua vida, esta 
estrutura trará uma maior dinâmica e fluxo de pessoas 
para o Centro Histórico de Trancoso.

O projeto de arquitetura foi já aprovado pelo Executivo 
Municipal e o concurso público será lançado em breve. A 
obra terá um valor aproximadamente de 400.779,00€, 
estando já garantida uma comparticipação comunitária 
de 340.662,15€. 

No âmbito do Programa “Bem – Beneficiação de 
Equipamentos Municipais”, destinado a financiar 
projetos municipais localizados nos territórios do 
interior definidos como áreas prioritárias de atuação, o 
Município de Trancoso viu aprovada a candidatura de 
requalificação/beneficiação do Estádio Municipal de 
Trancoso, que inclui a construção de uma pista de 
atletismo devidamente homologada pela Federação 

ESTÁDIO MUNICIPAL

Planta 1º Andar

Nacional de Atletismo. Para além do incentivo à prática 
desportiva nas suas mais diversas modalidades, as 
intervenções previstas para o recinto desportivo 
permitirão dotar o equipamento de melhores condições 
de comodidade e segurança.

Com uma comparticipação de 179.962,56€, num 
m o n t a n t e  g l o b a l  d e  2 9 9 . 9 3 7 , 6 0 € ,  p r e v ê - s e  o 
lançamento do concurso público da empreitada no 
primeiro semestre de 2019.
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REQUALIFICAÇÃO DA ETAR VILA FRANCA DAS NAVES

O Município de Trancoso procurou requalificar a Estação 
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Franca 
das Naves, tentando obter financiamento de fundos 
comunitários, através da submissão de candidatura no 
passado ano de 2018, entretanto não aprovada. Sabendo 
da premência na resolução dos problemas ambientais que 
têm vindo a ser reportados, entendeu este executivo, 
ainda assim, avançar para a realização da obra. 

Antevê-se nova possibilidade de comparticipação da 
empreitada cifrada em 322.000€, com abertura de um 
novo concurso. 

Por forma a dar visibilidade ao património edificado 
trancosano, alicerçando a promoção turística que a cidade 
merece e a população exige, foi de unânime decisão entre 
o elenco que compõe o Executivo Municipal, decorar  a 
rotunda do Chafariz do Vento com uma réplica das 
imponentes Portas d´El Rei, que de há muitos séculos a 

Sensível ao desejo e reivindicação antiga dos 
trancosenses, o Município de Trancoso submeteu  uma 
candidatura, entretanto aprovada, para a construção de 
um Centro de Recolha Oficial de Animais - única no 
distrito. 

A obra localizar-se-á no interior do Mercado do Gado, 
com um custo total de 170.045,95€ e comparticipação 
em cerca de 50.000,00€, antevendo-se o início do 
procedimento concursal ainda no primeiro semestre de 
2019.

CANIL MUNICIPAL

ROTUNDA CHAFARIZ DO VENTO | MONUMENTO ALUSIVO ÀS PORTAS D’EL REI

esta parte têm protegido a entrada do burgo, estando 
assim representadas na principal entrada da cidade.

Os custos com a obra rondam os 26.000€ com conceção, 
projeto e granito utilizado na montagem da escultura, aos 
quais se adicionam 29.000€, aproximadamente, para 
infraestruturas e arranjos.



     

CENTRO HISTÓRICO COM Wi-Fi

Turismo de Portugal, a aprovação de um projeto para a disponibilização de Redes Wi-Fi em alguns locais da cidade de 
Trancoso. As zonas a cobrir serão a Praça Dom Dinis, Castelo de Trancoso, Campo da Feira e Pavilhão Multiusos, zona 
envolvente ao Posto de Turismo, Centro Cultural e Piscinas Municipais. O investimento no projeto é de 90.945,94€ 
comparticipado com 81.851,35€ pelo Turismo de Portugal.

Na atual era digital assiste-se a uma crescente 
penetração da tecnologia no quotidiano das pessoas, ao 
desenvolvimento de diversas plataformas cada vez mais 
ágeis para promover novas oportunidades de negócio, 
onde é cada vez mais relevante o acesso rápido e simples a 
conteúdos informativos que permitam aos turistas 
estruturar a visita turística à cidade de Trancoso e fruir 
adequadamente dos nossos recursos turíst icos 
disponíveis.

Para que tal objetivo possa ser atingido, o Município de 
Trancoso viu, através de uma candidatura das “Aldeias 
Históricas de Portugal”, no âmbito da Linha de Apoio do 

PARQUE MUNICIPAL
O Parque Municipal é um espaço de valor ímpar para a 

comunidade, possuindo uma grande variedade de 
espécies arbóreas, algumas com origem em outros 
continentes. Frequentado pelos trancosenses na procura 
de momentos de lazer, é considerado um dos ex-libris da 
cidade, remontando a sua origem a 1896.

Tendo sido recentemente equipado com um circuito de 
treino e manutenção, é intenção do Município a colocação 
de novas placas identificativas das espécies arbóreas 
existentes e de outros equipamentos de sinalização que 
irão dar uma maior dignidade ao espaço.

APOIO ÀS DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO

Em 2018, a Câmara Municipal apoiou monetariamente todas as freguesias do concelho com valores compreendidos 
entre 3.500€ e 12.500€, perfazendo um total de 189.000€.

É intenção da Câmara Municipal, no decorrer de 2019, manter a cooperação com as juntas de freguesia, reforçando, se 
possível, o contributo financeiro, facilitando a conclusão das suas obras prioritárias.
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O Auditório do Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila Franca das 
Naves, foi palco, no dia 26 de janeiro, do Concerto de Ano Novo. 

Este evento contou com a participação do Rancho Folclórico de Vila 
Franca das Naves, do Rotary Club de Trancoso, com a Universidade 
Sénior  e Grupo Canto D' Alma, e da pianista Patrícia Figueiredo.

De sala cheia, muitas foram as manifestações de carinho do público 
presente para com os grupos concelhios.

O Município de Trancoso, em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas, a Escola Profissional e o Jardim de Infância da Santa Casa da 
Misericórdia, organizou, uma vez mais, o tradicional desfile 
carnavalesco do concelho de Trancoso.

O tema abordado e trabalhado em 2018 foi o património cultural. A 
escolha do tema foi baseada na comemoração do ano europeu do 
património cultural e teve, como intuito, criar nas instituições 
escolares participantes uma sensibilização e reflexão sobre a 
temática.

O objetivo central da iniciativa foi a abordagem de matérias 
educativas impor tantes na formação das nossas cr ianças 
aproveitando os festejos e a confeção dos adereços para o desfile.

A semana da leitura decorreu em Trancoso de 5 a 9 de março, 
marcada por diversas atividades lúdicas, adaptadas aos diferentes 
públicos escolares.

Presenteou-nos com a sua leitura e animação, o escritor e autor 
Francisco Moita Flores, com a apresentação da obra “Mataram o 
Sidónio”. Estiveram presentes alunos e docentes do Agrupamento de 
Escolas de Trancoso. No decorrer da apresentação do referido livro, 
Francisco Moita Flores referiu alguns momentos importantes da sua 
vida, que serviram de motivação para a escrita, e abordou a 
importância da leitura e escrita, incentivando os alunos presentes no 
auditório a adquirirem hábitos de leitura.

À semelhança de anos anteriores, o Município de Trancoso 
assinalou o Dia Internacional da Mulher com a oferta de uma rosa a 
todas as suas colaboradoras.

O dia foi também marcado pela estreia do documentário “Mulher 
Real” que gerou um enorme entusiasmo entre a comunidade 
Trancosense.

Este documentário reúne testemunhos de mulheres que no 
concelho de Trancoso se atreveram a sonhar e viver além do género e 
que, como protagonistas da sua história, deixaram sementes de 
igualdade para outras gerações.

CONCERTO DE ANO NOVO NO CENTRO 

DESFILE DE CARNAVAL

DIA DA MULHER

SEMANA DA LITERATURA

CULTURAL DE VILA FRANCA DAS NAVES



EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS

O Auditório do Centro Cultural Miguel Madeira em vila 
Franca das Naves foi palco, no dia 26 de janeiro, do 
Concerto de Ano Novo. Este evento contou com a 
participação do Rancho Folclórico de Vila Franca das 
Naves, Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso, 
Patrícia Figueiredo ao Piano, e o Grupo Canto D' Alma.

De sala cheia, foram muitas as manifestações e 
interações não só entre os grupos presentes, bem como 
do público.

FEIRA DO FUMEIRO

O Município de Trancoso, em parcer ia com a 
AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste da 
Beira, realizou em 2018, a XV Feira do Fumeiro, dos 
Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, nos dias 2, 
3, 4 – 10 e 11 de março.

A organização pretendeu promover e divulgar, com a 
realização deste evento, a fileira dos produtos regionais 
assentes nos recursos endógenos desta região, situada 
entre o vale do Douro e a Serra da Estrela.

 No Pavilhão Multiusos de Trancoso, os visitantes 
puderam encontrar produtores regionais de salsicharia, 
lacticínios, industriais e artesanais, de vinhos e azeites, 
de pão e doçaria regional, de mel, e de tantos outros 
produtos representativas da gastronomia regional.

A abertura da feira contou com a presença do senhor 
Secretário de Estado da Proteção Civil,  José Artur 
Neves.

XV Edição
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O programa de atividades de férias é promovido e organizado pelo 
Munícipio de Trancoso,  decorrendo anualmente em 3 períodos 
distintos: as férias de Natal, as férias da Páscoa e as férias de Verão.

Este projeto surgiu da necessidade de as crianças e jovens do nosso 
concelho ocuparem os seus tempos livres nas interrupções letivas, 
através de um conjunto de experiências recreativas, educativas e 
culturais, tais como: piscina, desporto, artes plásticas, música, teatro, 
dança, cinema, culinária, atividades ambientais, visitas guiadas 
culturais e de lazer, festas convívio.  Uma maneira de brincando 
partilhar e vivenciar saberes, costumes e tradições.

Trancoso reviveu no dia 1 de abril, no campo da feira, a “Queima do 
Judas”. Esta tradição perdura há vários séculos mantendo vivo o 
espírito com que foi criada. O julgamento do Judas, a sua 
condenação e execução, são motivo de festejo da comunidade 
trancosense, que vê nesta festa a expiação dos males, a esperança de 
boas e novas colheitas ou apenas o cumprir de mais uma tradição 
que não quer deixar cair no esquecimento.

Após o término deste momento emblemático da quadra pascal, 
realizou-se no Convento de São Francisco – Teatro Municipal, um 
concerto de música de raiz tradicional portuguesa com o grupo 
“Eiró”.

O 3º Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela realizou-
se entre 13 e 15 de abril de 2018. Pretende-se, com esta prova,  que o 
ciclismo seja  um importante veículo de promoção e divulgação da 
região, reforçando e demonstrando as enormes potencialidades 
naturais e o divers ificado patr imónio natural ,  cultural e 
gastronómico, enquanto destino turístico sustentável. A passagem 
por Trancoso aconteceu no decorrer da 1.ª etapa que ligou Mêda a 
Figueira de Castelo Rodrigo.

Uma vez mais, Município e  Agrupamento de Escolas de Trancoso 
comemoraram o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

A data visa promover os monumentos e sítios históricos e valorizar 
o património nacional, ao mesmo tempo que tenta alertar para a 
necessidade da sua conservação e proteção.

Este ano, a atividade decorreu no auditório Jacinto Ramos, com a 
projeção do documentár io “Lendas do Nogueirão”, como 
aprendizagem de experiência do que podemos recolher das 
gerações passadas.

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

PÁSCOA - QUEIMA DO JUDAS

FÉRIAS CULTURAIS E DESPORTIVAS

GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA
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No âmbito das comemorações do 25 de abril, o Município de Trancoso assinalou os 44 anos da Revolução dos Cravos.
As celebrações tiveram início no dia 24 de abril, no Convento de São Francisco - Teatro Municipal, com o Concerto de 

Abril, onde atuaram os Pedrinhas da Calçada, Grupo Canto D´Alma, Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso e  
Três Loucos e um São.

O dia da liberdade começou com o hastear da bandeira, nos Paços do Concelho, onde também teve lugar uma sessão 
evocativa, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

A manhã desportiva iniciou-se pelas 10h00 no largo Dom Dinis, com a V 
Corrida da Liberdade. Decorrendo em percursos delimitados pela cidade, 
esta atividade foi organizada em colaboração com a Junta de Freguesia de 
Trancoso e Souto Maior, o Grupo Desportivo de Trancoso e a Associação de 
Atletismo da Guarda.

 No período da tarde, nos courts de ténis junto às Piscinas Municipais de 
Trancoso, decorreu o “Open da Liberdade”, celebrando o seu 3º aniversário 
e contando com a presença de inúmeros amantes da modalidade, 
femininos e masculinos, de vários concelhos e distritos.

V Corrida da Liberdade | III Open da Liberdade
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FEIRA IBÉRICA DE TURISMO

O Município de Trancoso voltou a marcar presença na 5ª Feira 
Ibérica de Turismo na Guarda. A inauguração foi marcada pela 
presença da senhora Secretária de Estado do Turismo, Dr. Ana 
Mendes Godinho.

A organização assinala o 5.º aniversário do evento, celebrando 
também Portugal, premiado como "Melhor Destino Turístico do 
Mundo" em 2017.

No dia 18 de maio, decorreram, no auditório do Pavilhão Multiusos 
de Trancoso, duas palestras de sensibilização subordinadas aos 
temas "Gestão Florestal e Fitossanidade” e “Defesa da Floresta Contra 
Incêndios".

Esta iniciativa teve como principais destinatários os proprietários 
de edificações e terrenos confinantes, proprietários florestais, 
agricultores e prestadores de serviços na área florestal.

CAMINHOS DE SANTIAGO: VIA PORTUGAL NASCENTE

Decorreu, no dia 20 de maio, a caminhada “Caminhos de Santiago – 
Via Portugal Nascente”. A atividade, com organização conjunta dos 
municípios de Celorico da Beira e Trancoso, teve um percurso de 14 
km fazendo a ligação entre a aldeia de Fornotelheiro e a cidade de 
Trancoso.

Participaram nesta iniciativa cerca de 120 caminheiros, os quais 
tiveram a oportunidade de assistir à passagem de testemunho 
(réplica do bordão da Rainha Santa Isabel) no limite dos dois 
concelhos e percorrer parte do caminho que segue em direção a 
Santiago de Compostela.

TREVOR GORDON HALL NO CONVENTO

O virtuoso guitarrista norte-americano de Filadélfia, Trevor 
Gordon Hall, apresentou-se num concerto no Convento de São 
Francisco – Teatro Municipal em Trancoso.

Durante uma hora e meia de atuação ouviram-se composições de 
sua autoria que apresentaram diferentes estilos, desde ritmos mais 
fortes e marcantes até melodias mais suaves.

Trevor é atualmente um dos 30 melhores guitarristas do mundo 
com menos de 30 anos, que se distingue por explorar, literalmente, 
todas as partes da guitarra.

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS



COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL
29 de Maio

Na noite do dia 28 de maio, a banda do exército presenteou os trancosenses com um magnífico concerto no 
Pavilhão Multiusos de Trancoso.

No dia 29 de maio, Trancoso comemorou o feriado municipal, relembrando a Batalha de Trancoso, travada entre 
Portugueses e Castelhanos, no ano de 1385, no campo militar da batalha de São Marcos. 

As comemorações começaram, no período da manhã, com o hastear da bandeira e receção às entidades oficiais 
nos Paços do Concelho, cerimónia marcada pela presença do senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, 
Carlos Miguel. No período da tarde, decorreu o tradicional cortejo cívico ao Planalto de São Marcos, integrando a VIII 
Caminhada Solidária da Liga Portuguesa contra o Cancro, seguindo-se a recriação histórica da batalha de Trancoso.

Após a homenagem aos combatentes da batalha de Trancoso em 1385 procedeu-se à tradicional distribuição de 
pão e laranjas às crianças.

Nas comemorações, esteve também presente uma comitiva de Castelo de Vide, representada pelo seu presidente 
António Manuel Pita, para marcar o 30º aniversário da geminação entre as duas localidades.

As festividades do feriado municipal de Trancoso tiveram início no dia 28 de maio com a caminhada dos alunos do 
1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Trancoso ao Campo Militar de São Marcos, onde lhes foi transmitida uma 
breve explicação e contextualização deste acontecimento histórico.

Ainda no período da manhã, no Pavilhão Multiusos, os alunos do 3º Ciclo e Secundário do Agrupamento de Escolas 
de Trancoso e da Escola Profissional de Trancoso tiveram a oportunidade de assistir à Recriação Histórica da Batalha, 
narrada e interpretada pelo historiador Dr. Joel Cleto, repetindo-se a mesma no período da tarde, de forma mais 
lúdica, para os alunos do Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Trancoso.
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No dia 2 de junho foi aberta ao público a exposição “Via Iacobitana 
– Os camiños de Santiago na Galiza” no Centro Cultural de Trancoso.   

O comissário da exposição Francisco Singul guiou o público 
presente, abordando as mais de 40 fotografias, relacionadas com as 
várias rotas do Caminhos de Santiago. Elvira Piñeiro apresentou, 
também, um vídeo promocional de Piro Fonseca sobre os diversos 
“Camiños”.

Esta exposição apresentou uma nova expressão de criatividade 
contemporânea vinculada à cultura compostelana. Vários 
fotógrafos galegos, que se transformaram em eventuais peregrinos, 
percorreram os caminhos de Santiago na Galiza, mostrando, com a 
sua visão, as sensações pessoais que a rota eleita sugeria.

De forma a comemorar o Dia Mundial do Ambiente, Filipe Pinto 
esteve, no dia 4 de junho, no Pavilhão Multiusos de Trancoso onde 
apresentou o seu espetáculo de teatro “O Planeta Limpo de Filipe 
Pinto” dirigido às crianças do pré-escolar, 1º e 2º ciclos e dos idosos 
dos Lares da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso.

Nesta viagem os alunos foram alertados para a importância da 
preservação do ambiente.

VIA IACOBITANA EM EXPOSIÇÃO

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

FEIRA DE AUTOMÓVEIS USADOS
Reconhecendo a importância do setor automóvel no concelho de 

Trancoso (stands, oficinas, centro de inspeções), o Município 
promoveu, nos dias 25, 26 e 27 de maio, a Feira dos Automóveis 
Usados. 

Realizando-se pelo quarto ano consecutivo, a Feira é já uma 
referência, nela participando todos os empresários com stands no 
concelho. Aqui o visitante poderá encontrar as mais diversas marcas 
e modelos de veículos a preços especiais, sendo, naturalmente, uma 
boa oportunidade para quem compra e para quem vende. 

A magia do Ruben Circus contagiou, no dia 1 de junho, centenas de 
crianças do concelho de Trancoso presentes no Pavilhão Multiusos 
da cidade.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Trancoso, 
dirigiu-se aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do pré-escolar do 
concelho, tendo como objetivo principal proporcionar uma tarde 
diferente e repleta de alegria às crianças.

Nesse dia foi ainda distribuída a cada criança uma pequena 
lembrança, o livro intitulado “Lendas de Trancoso”, da autoria do 
escritor Santos Costa.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
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Nos dias 23 e 24 de junho, Trancoso recua aos tempos 
medievais, trajando de acordo com o espírito da época, 
para assim acolher mais uma edição da "Festa da 
História – Bodas Reais", uma das melhores recriações 
históricas / medievais do país.

Cortejos, músicos ambulantes, torneios de armas, teatros 
de fogo,  concer tos,  sa l t imbancos,  mercados e 

comeres / beberes da época foram uma constante, num 
efervescente ambiente, repleto de animação, no Largo 
Dom Dinis e zona envolvente.

A "Festa da História – Bodas Reais",  tendo completado a 
sua  XVIII edição em 2018, é uma das feiras medievais mais 
antigas da região, e continua, ano após ano, a trazer à 
cidade de Trancoso milhares de pessoas.

XVIII Edição
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TITO PARIS TORGA

MIGUEL ARAÚJO

Decorreu no fim-de-semana de 20 a 22 de julho a III edição do Festival Música no Castelo.
Este evento, com escasso tempo de vida, tem vindo, ano após ano, a afirmar-se como uma realidade cultural de inegável 

interesse e relevância no concelho e na região. 
Num cenário e ambiente medievais, onde as robustas muralhas do castelo nos transportam para um passado grandioso 

e distante, desfilaram artistas de grande qualidade, proporcionando aos visitantes desfrutar de momentos únicos.
Com esta iniciativa, pretende o Município, aliando a música ao património, atrair novos públicos, diferenciando a oferta, 

privilegiando, assim, a originalidade em detrimento da vulgaridade comercial.
O cartaz exigente, a fortaleza templária e a cerveja artesanal, a que se aliaram agradáveis noites de verão, encheram o 

espaço de gente, numa atmosfera de sonho, convivência e festa.

III Edição

ACADEMIA DE MÚSICA DE TRANCOSO JON LUZ TRIO



No âmbito da implementação do programa “Aldeia Segura, 
Pessoas Seguras”, decorreu no dia 9 de julho, na aldeia de Cogula, no 
concelho de Trancoso um exercício de teste do plano de evacuação 
deste aglomerado, visando sensibilizar a população residente e os 
convidados para os comportamentos a ter perante uma eventual 
situação de emergência em consequência de um incêndio florestal.

Esta iniciativa resultou de uma organização conjunta do Município 
de Trancoso, Autoridade Nacional de Proteção Civil - Comando 
Distrital de Operações e Socorro da Guarda, GNR, Bombeiros 
Voluntários de Trancoso e Junta de Freguesia de Cogula. 

Realizou-se, a 27 de julho, a V edição do Dia Municipal do Idoso, 
contando, este ano, com o projeto educativo e recreativo “Jardim de 
Pedras e Jogos sem Idade“.

Esta iniciativa, na qual participaram as IPSS´s e outras associações e 
instituições do concelho de Trancoso, pressupõe a partilha e  
fomento das relações intergeracionais. 

Nesta celebração do dia municipal do idoso foi prestada 
homenagem à comunidade sénior, ao dia dos avós e ao Fado - 
património imaterial da Humanidade.

DIA MUNICIPAL DO IDOSO

AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS
A Casa do Pessoal do Hospital São Teotónio de Viseu, em parceria 

com Grupo Viseense Amigos dos Clássicos e em colaboração com a 
Câmara Municipal de Trancoso, realizou no dia 30 de junho, o 
“Passeio Internacional de Automóveis Antigos e Clássicos” em 
Trancoso.

Os participantes saíram da cidade de Viseu e percorreram alguns 
dos locais mais emblemáticos do concelho de Trancoso, com uma 
visita guiada ao Centro Histórico de Trancoso e ao de Moreira   Rei. 
Este evento contou com a presença de cerca de uma centena e meia 
de participantes.

Realizou-se no dia 13 de julho, no interior do Castelo de Trancoso, o 
espetáculo de Dança - “Ecos do Côa”, uma criação artística dos DEMO 
(Dispositivo Experimental, Multidisciplinar e Orgânico), em 
coprodução com a CARB (Cooperativa Artística da Raia Beirã, Lda), 
com a execução de diversas técnicas artísticas de danças e 
participação de elementos de 5 concelhos (Trancoso, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Mêda, Almeida e Pinhel).

ESPETÁCULO DE DANÇA - ECOS DO CÔA” ”

ALDEIA SEGURA | AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
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” ” EM EXPOSIÇÃOTRANCOSO A PRETO E BRANCO

Foi inaugurada no dia 5 de agosto, no Centro Cultural de Trancoso, 
a Exposição de desenho, “Trancoso a preto e branco”, da autoria de 
António Ramalho.

Os visitantes tiveram a oportunidade de apreciar as obras do autor, 
que expressam paixão pelo desenho, apreço pelo património do 
concelho de Trancoso e, com particular incidência, pela cidade de 
Bandarra.

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA

Os portugueses sempre sentiram uma empatia especial pela Volta 
a Portugal em Bicicleta que anualmente percorre o país. No dia 6 de 
agosto, na edição de 2018, a Volta a Portugal atravessou o concelho 
de Trancoso.

A caravana da volta passou por Vila Franca das Naves, Tamanhos e 
Trancoso, tendo sido aplaudida por muitos apoiantes ao longo do 
percurso, seguindo depois pela estrada nº 226 em direção ao 
concelho de Sernancelhe.

O Município de Trancoso assinalou, no dia 30 de setembro, as 
Jornadas Europeias do Património com uma visita guiada ao Castelo, 
Necrópole e Igreja de Santa Marinha em Moreira de Rei. “Partilhar 
Memórias” foi o tema escolhido pela DGPC (Direção Geral do 
Património Cultural) para a atividade, que tem todos os anos como 
objetivo principal “encorajar cada vez mais pessoas a descobrir e a 
envolver-se com o património cultural da Europa e a reforçar um 
sentimento de pertença a um espaço europeu comum”.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
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No dia 27 de maio disputou-se em Trancoso, junto ao Estádio 
Municipal, a terceira prova do Troféu Raiano de Perícia, evento 
organizado pelo Guarda Unida Desportiva, com o apoio do 
Municipio de Trancoso.

Um espetáculo de velocidade e perícia automóvel que juntou 
dezenas de entusiastas da modalidade, transformando esta 
competição numa referência regional.

TROFÉU RAIANO DE PERÍCIA 



FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU
Feira Franca Mais Antiga do País Comemora 745º Aniversário

Teve início a 10 de agosto de 2018 mais uma edição da Feira de São Bartolomeu de Trancoso, a Feira Franca mais antiga 
do país.

O evento contou com a presença do senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,  
Miguel João de Freitas, que acompanhou a comitiva pelos diversos espaços da feira, numa ação de proximidade  com os 
agentes promotores dos diferentes sectores de atividade económica da região.
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AGIR

JOÃO PEDRO PAIS MATIAS DAMÁSIO RUI VELOSO

A Feira de São Bartolomeu é um dos maiores eventos comerciais da região Centro. Na edição de 2018, viveram-se dez 
dias de grande animação, movimento, de importantes transações comerciais, encontros e reencontros, convívio e 
partilha entre todos os trancosenses e todos aqueles que visitaram Trancoso.

Como é habitual, na feira pôde-se encontrar um pouco de tudo: diversões, artesanato, exposições automóvel e de 
maquinaria agrícola, tasquinhas e restaurantes, um pavilhão das atividades económicas e um arrojado cartaz de 
espetáculos que animou as noites de Trancoso.
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Entre os meses de Setembro e outubro, o Município de Trancoso 
promoveu visitas guiadas encenadas ao centro histórico, no âmbito 
do projecto Cultura em Rede da Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela.

As visitas tiveram como base a representação das Bodas Reais de D. 
Dinis e D. Isabel de Aragão e cinco figuras emblemáticas de Trancoso, 
nomeadamente Bandarra, João Tição, Magriço, Isaac Cardoso e 
Padre Costa. Estes personagens levaram o público a percorrer vários 
locais do centro histórico, tendo esta iniciativa uma componente de 
reinterpretação de acontecimentos diversos, relacionados com 
monumentos e a história de Trancoso.

VISITAS GUIADAS | ENCENADAS

“ “VOU-ME À FEIRA DE TRANCOSO

No âmbito do ciclo 12 em rede - Aldeias Em Festa, promovido pela associação Aldeias Históricas de Portugal, 
Trancoso acolheu, de 5 a 7 de outubro, o evento “ Vou-me à Feira de Trancoso” - recriação oitocentista da centenária 
Feira de São Bartolomeu. 

Com carta de feira concedida por D. Afonso III, em 1273, a feira de São Bartolomeu  tem grande popularidade desde 
os primeiros séculos da nacionalidade. Foi, outrora um evento tão marcante para a região, que os nossos reis lhe 
concediam uma proteção especial, no que respeita a regalias e privilégios.

Durante três dias, a Aldeia Histórica de Trancoso reviveu esta tradição secular, onde se relembraram 
acontecimentos, figuras e cenas do quotidiano, que marcaram a importância da afamada feira de Trancoso ao longo 
dos tempos.

Além da animação, jogos e música tradicional, a gastronomia também esteve em destaque, com prova de novas 
receitas baseadas na tradição.
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Pelo 3.º ano consecutivo a Casa do Benfica de Trancoso e os 
Bandarras BTT/Ciclismo Trancoso, com o apoio do Município, Junta 
de Freguesia de Trancoso e Souto Maior organizaram mais uma 
edição do evento "3 Horas Resistência BTT "Muralhas de Bandarra".

No dia 22 de setembro, durante 180 minutos, 150 participantes, 
oriundos de vários pontos do país, desafiaram as suas próprias 
capacidades, percorrendo o centro histórico trancosano, na disputa 
do "Troféu de Resistência Beirão" 2018.

Participantes e público em geral consideraram a prova um sucesso, 
tendo a organização garantido a  continuidade da realização deste 
evento nos próximos anos.

De 7 a 9 de setembro decorreu a IV edição do Festival das Vindimas 
e Folclore em Vila Franca das Naves. À semelhança de anos 
anteriores, o evento conseguiu, com êxito, dar a conhecer a todos os 
visitantes, as diversas castas de uva produzidas nesta região, a forma 
de viver dos tempos de outrora, as danças e cantares, usos, modos e 
costumes da região.

No dia 30 de setembro, o Mercado do Gado foi, novamente, o 
espaço escolhido para realização do II Festival Hípico de Trancoso.

As provas de obstáculos tiveram lugar desde o início da manhã até 
ao meio da tarde, dividindo-se pelas seguintes categorias: escolas, 
pequena, média e grande. 

Uma vez mais, o evento contou com a presença de dezenas de 
participantes de todo o território luso, sendo a muitos deles 
reconhecido um elevado prestígio, quer a nível nacional, quer 
internacional.

O Município de Trancoso recebeu no dia 16 de outubro, nos Paços do 
Concelho, uma delegação de Bombeiros Voluntários oriunda da Suíça 
composta por trinta e dois elementos, acompanhada pela direção e 
comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Trancoso.

Por detrás desta visita, está um profundo ato de generosidade da 
associação helvética, materializada na oferta de catorze viaturas à sua 
congénere trancosense.

Um dos grandes responsáveis por este ato foi o nosso conterrâneo, 
António Fonseca, emigrante na Suíça, natural de Courelas, que não 
sendo já bombeiro nesta corporação, ainda mantém com ela estreitas 
ligações.

3 HORAS DE RESISTÊNCIA BTT

FESTA DAS VINDIMAS

II FESTIVAL HÍPICO DE TRANCOSO

OFERTA DE VIATURAS AOS B.V.T.
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A CPCJ de Trancoso desenvolveu, no dia 15 de maio, no Convento 
de São Francisco, a ação de sensibilização, sobre “Parentalidade 
Positiva”, de forma a assinalar o Dia Internacional da Família.

A iniciativa teve como intuito prevenir a ocorrência de maus tratos 
e dar a conhecer novas ferramentas para o desempenho de uma 
parentalidade saudável e respetivas competências, as quais podem 
e devem ser potenciadas e utilizadas em todas as profissões e vidas 
pessoais.

PARENTALIDADE POSITIVA

No dia 3 de fevereiro, decorreu no Cine Auditório Jacinto Ramos, 
em Trancoso, a Conferência – “Bombos: da prática local a património 
nacional”, pretendendo contribuir para a compreensão desta prática 
cultural enquadrada no contexto nacional e dar a conhecer o 
processo em curso, podendo vir a fazer parte da Lista Representativa 
do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

No domingo, dia 4 de fevereiro, o clube “Quebra Solas” de Trancoso 
organizou a “Caminhada à Festa dos Montes” (São Brás), uma das 
mais tradicionais manifestações religiosas, culturais e etnográficas 
do concelho de Trancoso. 

CAMINHADA AOS MONTES

No dia 15 de abril, o Município organizou uma caminhada que 
ligou Moreira de Rei a Trancoso, percorrendo parte da Grande Rota 
das Aldeias Históricas de Portugal.

Um percurso rodeado de incríveis paisagens que, em conjunto 
com a peculiar beleza da aldeia, compõem um quadro de encantar. 

Foi um desafio para (re)descobrir, através da caminhada, os 
extraordinários trilhos e caminhos da Grande Rota 22.

MEGA CAMINHADA (GRANDE ROTA 22)

A partir do dia 15 de outubro, ficou disponível o documentário 
“Heranças sefarditas no concelho de Trancoso – Ser Judeu”, no 
Centro de Interpretação Judaico Isaac Cardoso, apresentado no dia 
14 de outubro à maioria dos entrevistados e colaboradores na 
freguesia de Valdujo. O vídeo documenta o legado oral judaico e 
cristão-novo que foi essencialmente gravado na Páscoa de 2017, 
naquela freguesia.

O Município de Trancoso congratula-se com a mensagem de 
tolerância e paz que pretende ter neste espaço ecuménico de 
reparação histórica e de respeito por todos, nas suas diferenças.  

“HERANÇAS SEFARDITAS - SER JUDEU“  
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Nos dias 2,3 e 4 de novembro realizou-se, no Pavilhão Multiusos de Trancoso, a VI edição da Feira da Castanha e 
Paladares de Outono, inaugurada pelo senhor Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino.

Este certame reflete uma aposta séria do Município de Trancoso no seu mais importante produto endógeno - a 
castanha - pretendendo também preservar, valorizar e divulgar outros produtos autóctones da estação.

O programa da feira incluiu workshops, jornadas técnicas, passeios, actividades de showcookings, concursos, 
espectáculos musicais, entre outros.

Destaque ainda para a presença no evento dos “Amicos Silvestris – Movimento Amigo dos Tartulhos”, que incluíram 
Trancoso na sua VIIIª Reunião de Outono, com uma saída de campo para identificação e apanha de cogumelos, 
seguida de visita guiada ao centro histórico e do tradicional almoço micológico, terminando com uma sessão de 
“showcooking” com produtos do souto.

DIAPASÃO SAI DE GATAS

RANCHOS FALCLÓRICOS

VI Edição



As atividades da “Magia de Natal” têm ocupado grande parte do festivo mês de dezembro, decorrendo, no ano 
passado, entre os dias 8 e 30, na Tenda da Praça Dom Dinis.

Com esta iniciativa, pretende o Município celebrar o Natal com todo o encanto inerente à época, atravessando 
várias gerações, promovendo a alegria, o convívio, a solidariedade, a entreajuda, o conhecimento, incentivando à 
partilha destes e demais valores, associados à amizade, sempre com inovação e criatividade.
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São cada vez mais aqueles que aceitam o desafio do Município de Trancoso para a Festa de Boas-vindas ao Ano 
Novo. Na madrugada do dia 1 de janeiro, centenas de pessoas juntaram-se para a grande comemoração, no Centro 
Histórico da cidade de Trancoso, na tenda da “Magia de Natal”, podendo desfrutar do fogo de artifício, celebrado com 
champanhe e passas, nunca faltando alegria, música, cor e muita animação.



TODAS as 6ª  FEIRAS

29 e 30 de JUNHO

9 a 18 de AGOSTO

1, 2, 3 | 9 e 10 de MARÇO

19, 20 e 21 de JULHO

1, 2, 3 | 9 e 10 de NOVEMBRO

s

6 de JULHO

47

2019

12, 13 e 14 de SETEMBRO

GRANDES EVENTOS EM 2019



EVENTOS 20
19

TRANCOSO

VILA FRANCA DAS NAVES

1, 2, 3 | 9 e 10 de MARÇO

3 de MARÇO

6 de JULHO

25 de ABRIL

19, 20 e 21 de JULHO

28 e 29 de MAIO

9 a 18 de AGOSTO

1, 2, 3 | 9 e 10 de NOVEMBRO

13 de DEZEMBRO

8 a 30 de DEZEMBRO

19 de MARÇO

31 de DEZEMBRO

29 de JUNHO

13,14 e 15 de SETEMBRO

11  de NOVEMBRO

FEIRA DO FUMEIRO

CARNAVAL

XII CONCURSO DE VINHOS | BEIRA INTERIOR

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
VI CORRIDA DA LIBERDADE

IV OPEN DA LIBERDADE

FESTIVAL DE MÚSICA NO CASTELO

COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL

FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU

FEIRA DA CASTANHA

FEIRA DE SANTA LUZIA

MAGIA DE NATAL

FEIRA DE SÃO JOSÉ

"ATREVE-TE" !  FIM DE ANO EM TRANCOSO

FEIRA DE SÃO PEDRO

FESTIVAL DAS VINDIMAS

FEIRA DE SÃO MARTINHO

12 e 13 de SETEMBRO
X ENCONTRO EUROPEU DA CASTANHA

29 e 30 de JUNHO
FESTA DA HISTÓRIA | BODAS REAIS
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