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A secular Feira de São Bartolomeu é sem 
dúvida alguma o maior evento que se realiza 
em Trancoso.

Esta iniciativa, com vários dias de dura-
ção, atrai milhares de pessoas a esta cidade 
contribuindo deste modo para a afirmação do 
comércio e da restante atividade económica 
de Trancoso, na região.

Uma das questões que normalmente é 
discutida nesta cidade é a questão da dura-
ção da Feira.

Uns dizem que o número de dias é 
demasiado elevado, outros acham que está 
bem assim, ou seja, com inicio numa 6ªfeira 
e encerramento no fim-de-semana seguinte 
(10 dias de duração).

Mas a verdadeira questão é sabermos 
o que realmente se pretende obter com a 
realização da Feira de São Bartolomeu.

Para além das questões culturais e da 
tradição que interessam preservar, pois a 
Feira tem já 741 anos de existência, colocam-
se também questões de outra ordem, nome-
adamente, a do impacto que a Feira tem na 
economia local.

Assim, o número de dias em que a Feira 
decorre, é que é determinante.

Como é óbvio, ter a Feira com uma du-
ração de 3 ou 4 dias, não é a mesma coisa 
que ter a Feira com 10 dias de duração, 
como atualmente acontece, pois o volume de 
negócios que se realizam na cidade é maior 
com a Feira a decorrer durante mais dias. 

Para além disso, não é possível ter a 
Feira com a atual dimensão se reduzirmos o 
número de dias em que a mesma se realiza, 
pois muitos dos expositores que atualmente 
nela participam, não estariam presentes.

Basta ver a quantidade de pessoas que 
se deslocam a Trancoso durante os dias em 
que a Feira decorre e que consomem no 
comércio, na restauração, na hotelaria e na 
dinâmica que imprimem à cidade.

 A Feira tem, assim, um efeito ancora 
no que respeita à capacidade de atração da 
cidade, por isso, parece-me, que a duração 
de 10 dias, abrangendo dois fins-de-semana, 
é o que melhor defende os interesses de to-
dos aqueles que desenvolvem uma atividade 
empresarial na cidade de Trancoso.

Rogério Tenreiro
Secretário Geral da AENEBEIRA

Feira secularFeira de São Bartolomeu 
arranca amanhã

«A data da Feira tem de ir de 
encontro à presença entre nós 
dos emigrantes»
Entrevista a António Oliveira, 
presidente da direção da AENEBEIRA. 
Págs. 4 e 5

«Procurei alternativas à crise que 
se vive em Portugal e reposicionei a 
atividade no mercado internacional»
Entrevista a José Capelão, sócio-
gerente da Imobiliária Trancosense, 
de Trancoso. Pág. 3

Certame conta com 135 expositores distribuídos por 200 stands e até 
dia 24 a organização espera acolher 100 mil pessoas». Págs. 4 e 5
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Trabalho suplementar

Redução do pagamento até 31 de dezembro
Foi prorrogada de 1 de agosto para 

31 de dezembro de 2014, a suspensão 
das disposições de instrumentos de 
regulamentação coletiva de trabalho e 
das cláusulas de contratos de trabalho, 
que tenham entrado em vigor antes de 
1 de agosto de 2012, e que disponham 
sobre acréscimos de pagamento de 
trabalho suplementar superiores aos 
estabelecidos pelo Código do Trabalho, 
bem como sobre retribuição do trabalho 
normal prestado em dia feriado, ou des-
canso compensatório por essa mesma 
prestação, em empresa não obrigada a 
suspender o funcionamento nesse dia.

Ficam salvaguardados todos os 
instrumentos de regulamentação cole-
tiva de trabalho e contratos individuais 
de trabalho que tenham entrado em 
vigor depois de 1 de agosto de 2012, 
que não são afetados por esta medida 
de caráter excecional e temporário.

Importa recordar que a Lei nº 

23/2012, de 25.6, reduziu para metade 
os montantes a pagar pela prestação 
de trabalho suplementar - previstos no 
art. 268º do Código do Trabalho - do 
seguinte modo:

• 25% pela primeira hora ou fração 
desta e 37,5 % por hora ou fração 
subsequente, em dia útil;

• 50% por cada hora ou fração, em 
dia de descanso semanal, obrigatório 
ou complementar, ou em feriado.

Assim, as disposições de conven-
ções coletivas de trabalho e de contra-
tos individuais de trabalho que tenham 
entrado em vigor antes de 1.8.2012, e 
que estabelecem montantes retributivos 
superiores aos previstos atualmente no 
Código do Trabalho, ficam suspensas 
até 31.12.2014, aplicando-se durante 
esse período somente o disposto no 
Código do Trabalho, acima referido, 
quanto à remuneração por trabalho 
suplementar.

Juros de mora comerciais
Taxas para o 2º semestre

De acordo com o Aviso nº 
8266/2014, publicado na 2ª série 
do DR de 16.7, da Direção-Geral 
do Tesouro e Finanças (DGTF), as 
taxas supletivas de juros de mora 
comerciais, a vigorar no 2º semestre 
de 2014, são as seguintes:

7,15%, relativamente a créditos 
de que sejam titulares empresas 
comerciais, singulares ou coletivas, 
nos termos do parág. 3º do art. 102º 
do Código Comercial;

8,15%, relativamente a créditos 
de que sejam titulares empresas 
comerciais, singulares ou coletivas, 
nos termos do parág. 5º do art. 102º 
do Código Comercial, tratando-se de 
transações comerciais sujeitas ao 

Decreto-Lei nº 62/2013, de 10.5 (me-
didas contra os atrasos no pagamento 
de transações comerciais).

Importa ter presente que o De-
creto-Lei nº 62/2013, em vigor desde 
1 de julho de 2013, aplica-se a todas 
as transações comerciais, quer 
as estabelecidas entre empresas, 
incluindo profissionais liberais, quer 
entre empresas e entidades públicas, 
apenas não se aplicando às transa-
ções com os consumidores, aos juros 
relativos a outros pagamentos (como 
os efetuados em matéria de cheques 
e letras, ou a título de indemnização 
por perdas e danos efetuados ou não 
por seguradoras) e às operações de 
crédito bancário.

Prestadores de serviços isentos de IVA
Todos os prestadores de serviços 

que sejam pessoas singulares e que 
tenham obtido no ano anterior um 
volume de negócios inferior a € 10.000 
e estejam enquadrados no regime 
simplificado, podem beneficiar de uma 
isenção de IVA.

Para os que iniciam a atividade, 
coloca-se a questão de como efetuar 
o enquadramento na isenção, ou não, 
de IVA.

Tendo em conta que, quando ini-
ciam a atividade, os sujeitos passivos, 
muitas vezes jovens acabados de sair 
da universidade ou desempregados, 
não dispõem de dados relativos ao 
seu volume de negócios, foi publicada 
recentemente uma informação vincu-
lativa da Autoridade Tributária que visa 
esclarecer esta questão.

Os sujeitos passivos que iniciem 
a sua atividade na categoria B do IRS 
devem declarar na declaração de início 
de atividade a previsão do volume de 
negócios relativa ao ano corrente.

As Finanças convertem o volume 
de negócios previsional relativo a esse 
período inferior a 12 meses, num volu-
me de negócios anual, efetuando a pro-
porção, para efeitos de enquadramento 
em IVA no ano do início de atividade.

Contudo, será o volume de ne-
gócios anual obtido convertido com 
base no volume de negócios real que 
determina a continuação, ou não, no 
ano seguinte, desta isenção de IVA.

A título exemplificativo, um contri-
buinte que tenha iniciado a atividade 
em agosto 2013 deste ano com uma 
previsão de volume de negócios de € 
3.000. Feita a conversão no volume de 
negócios anual correspondente dá € 
7.200, ficando enquadrado na isenção.

No final de 2013, apenas faturou € 
5.000. É efetuada nova conversão para 
o volume de negócios anual com base 
nos 5 meses de faturação, dando um 
valor de € 12.000.

Significa isto que, em 2014, este 
contribuinte está obrigado a liquidar IVA.

Veículos pesados de mercadorias

Alargado o âmbito de aplicação 
das regras relativas aos sistemas 
de portagens

Foi aprovado em Conselho de 
Ministros o alargamento do âmbito de 
aplicação do Decreto-Lei n.º 60/2010, 
de 08-06, diploma que estabeleceu 
os princípios a que deve obedecer a 
fixação dos valores das portagens a 
cobrar a veículos pesados de merca-
dorias pela utilização das infraestru-
turas rodoviárias.

Por força deste alargamento, a 
aplicação das regras relativas aos sis-
temas de portagens passa a abranger 
toda a rede nacional de autoestradas, 
nos lanços ou sublanços sujeitos ao 
regime de cobrança de portagem, e 
não apenas as vias rodoviárias inclu-
ídas na rede transeuropeia.

Por outro lado, são também alte-

radas as regras relativas à modulação 
das taxas de portagem, tornando 
obrigatória a diferenciação da taxa em 
função da classe de emissão EURO 
dos veículos pesados de mercadorias, 
sendo todavia ressalvados desta 
obrigação os contratos de conces-
são existentes, a menos que sejam 
renovados.

Repartições de finanças com menos atendimentos ao balcão

O e-balcão já está em funcionamento
Apesar de muitos 

contribuintes já utilizarem 
o Portal das Finanças 
para resolver a maioria 
dos seus problemas com 
a Autoridade Tributária, 
foi criado o e-balcão que, 
depois de uma fase de 
testes, ficou operacional 
esta terça-feira. 

Disponível 24 horas 
por dia, o e-balcão  irá responder de 
forma  mais rápida a todas as neces-
sidades e dúvidas fiscais. Ou seja, 
pode ser usado para tirar dúvidas, 
efetuar pedidos ou pagamentos sobre 
todos os impostos ou para tratar de 

questões de justiça tributária.
O e-balcão esteve em testes 

desde junho e o objetivo é que até 
ao final do ano consiga reduzir em 
cerca de 25%, o número de atos de 
atendimento presencial que atual-
mente são realizados aos balcões das 

repartições.
De acordo com 

o  secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, 
Paulo Núncio, objetivo 
da criação do e-bal-
cão  é que dentro de 
algum tempo esta so-
lução se torne “no mais 
importante canal de 
atendimento aos contri-

buintes”, diminuindo as deslocações 
físicas e os custos inerentes.

Para a utilização deste serviço, 
os contribuintes necessitam de dispor 
de senha de acesso ao Portal das 
Finanças.

Medida Estágios-Emprego

Candidaturas a partir de 31 de julho
Teve início a 31 de julho um novo 

período de candidaturas à medida 
Estágios Emprego, de acordo com 
o enquadramento legal definido pela  
Portaria nº 149-B/2014, de 24 de julho.

Os novos projetos podem ser sub-
metidos no portal NetEmprego (www.
netemprego.net.pt), estando o Regula-
mento disponível no Portal do Instituto 
do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), em www.iefp.pt.

Foram introduzidas diversas alte-
rações à regulamentação da Medida 
Estágios-Emprego, prevista na Portaria 
nº 204-B/2013, de 18 de junho, tendo 
sido reduzida de 12 para 9 meses a 
duração normal do período de estágios.

A medida Estágios Emprego tra-
duz-se no desenvolvimento de uma 
experiência prática em contexto de 
trabalho, visando a inserção de jovens 
num futuro emprego ou a reconversão 
profissional de desempregados.

Duração dos estágios
Por regra, os estágios terão a 

duração de 9 meses, tendo em vista 

promover a inserção de jovens no 
mercado de trabalho ou a reconversão 
profissional de desempregados.

Os estágios desenvolvidos no 
âmbito de projetos reconhecidos ao 
abrigo do regime especial de interesse 
estratégico para a economia nacional 
ou de determinada região podem ter a 
duração de 6, 9 ou 12 meses.

Promotores
Podem ser promotores as pessoas 

singulares ou coletivas, de natureza 
jurídica privada, com ou sem fins 
lucrativos.

Não são elegíveis as pessoas 
coletivas que, embora sujeitas a um 
regime de direito privado, tenham na-
tureza jurídica pública, nomeadamente 
as fundações públicas com regime de 
direito privado.

Destinatários
Podem candidatar-se aos Está-

gios-Emprego os desempregados 
inscritos nos serviços de emprego, 
que se encontrem numa das seguintes 

situações:
• jovens com idade entre os 18 

e os 30 anos, inclusive, com uma 
qualificação de nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 
8 (do 3º ciclo do ensino básico até ao 
doutoramento) do Quadro Nacional de 
Qualificações;

• com idade superior a 30 anos, 
desde que tenham obtido há menos de 
três anos uma qualificação de nível 2 
ou superior, estejam à procura de novo 
emprego e não tenham desenvolvido 
atividade profissional nos 12 meses 
anteriores à data da seleção pelo IEFP;

• pessoas com deficiência e inca-
pacidade;

• integrem família monoparental;
• pessoas cujos cônjuges ou pesso-

as com quem vivam em união de facto 
se encontrem igualmente inscritos no 
IEFP como desempregados;

• vítimas de violência doméstica;
• ex-reclusos e aqueles que cum-

pram ou tenham cumprido penas ou 
medidas judiciais não privativas de 
liberdade e estejam em condições de 
se inserirem na vida ativa.
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P - A Imobiliária Trancosense 
Lda. é uma empresa bem conhe-
cida em Trancoso e na região. 
Gostaria que nos falasse da sua 
actividade ao longo destes anos e 
da situação actual.

R - Efectivamente, a Imobiliária 
Trancosense Lda, está no mercado 
da construção e venda de imoveis há 
cerca de 25 anos. 

Ao longo destes anos, a em-
presa foi-se solidificando e sempre 
em crescimento, sendo a empresa 
com maior volume de construção, 
tanto em prédios como em habitação 
unifamiliar.

A empresa começou com uma 
pequena urbanização de 60 lotes, 
Rio Velho, seguindo-se a urbanização 
Quinta do Conde com 101 lotes. 

Estes investimentos contribuíram 
consideravelmente para o desenvol-
vimento da cidade, tendo criado mais 
de 100 postos de trabalho, directos 
e indirectos, desempenhando desta 
forma também, um papel social 
relevante com mais de 200 imoveis 
construídos até hoje.

P - Como encara o futuro da 
actividade e da Imobiliária Tran-
cosense?

R - A actividade da construção 
e obras públicas, não é novidade 
para ninguém, atravessa um período 
extremamente difícil. 

Neste contexto, a Imobiliária 
Trancosense, também não escapou 
à crise, tendo reduzido consideravel-
mente os investimentos e consequen-
temente o número de colaboradores, 
mantendo-se actualmente numa 
actividade de quase subsistência. 

Apesar desta situação compli-
cada, temos em curso novos em-
preendimentos, como por exemplo 
o loteamento Fonte da Vide, com 
habitações unifamiliares e lotes para 
construção, numa zona devidamente 
licenciada e urbanizada.

P - Quais as perspectivas de 
futuro e a forma de ultrapassar este 
período mais difícil?

R - Como não sou uma pessoa 
para ficar parada, procurei alternati-
vas à crise que se vive em Portugal, 
em termos de construção e obras 
públicas e reposicionei a actividade 
no mercado internacional, mais exac-
tamente Europeu.

«Procurei alternativas à crise que se vive 
em Portugal e reposicionei a actividade 
no mercado internacional»
Entrevista a José Alberto Rosa Capelão, sócio-gerente da empresa Imobiliária 
Trancosense Lda, de Trancoso

na gestão, na formação profissional, 
no fundo, uma mais-valia muito im-
portante.

P - Estamos a escassos dias 
da inauguração de mais uma 
feira de S. Bartolomeu, qual a 
importância desta feira para a sua 
empresa?

R - A participação em feiras e em 
particular na Feira de S. Bartolomeu 
em Trancoso, tem revestido uma 
caracter muito importante para pro-
mover os nossos empreendimentos. 

Como associado da AENEBEIRA, 
é uma feira, na qual participamos re-
gularmente desde a primeira edição 
em que foi criado o conceito de expo-
sitores de actividades económicas. É 
uma oportunidade de divulgação dos 
nossos empreendimentos, de mostrar 
o que sabemos fazer bem. É também 
um ponto de encontro com os nossos 
clientes, o que é sempre uma satisfa-
ção e também o estabelecimento de 
novos contactos. 

Este ano, estamos presentes 
mais uma vez e, excepcionalmente, 
durante o período da feira de 15 a 24 
de Agosto, vamos ter uma atenção 
particular na promoção dos imoveis 
e lotes que temos para venda, que 
passa também por uma redução 
dos valores.

P - Como encara o futuro da 
vossa actividade?

R - Relativamente às perspecti-
vas do negócio, com serenidade. A 
crise do imobiliário devido em gran-
de parte à crise do financiamento, ta-
xas de juro, “spreads”, à emigração, 
à incerteza no futuro, ao medo das 
famílias e jovens em investir, à falta 
de investimento público por parte 
das Camaras Municipais em particu-
lar, torna imprescindível o mercado 
internacional. O nosso objectivo é 
criar alternativas, tentar manter a 
actividade e acreditar num futuro 
mais promissor. Por isso, vamos 
fazer de forma que isso aconteça. 

P - Quer falar-nos dessa 
nova experiencia?

R - Sim. Depois de uma séria 
reflexão sobre o futuro da constru-
ção civil, como já disse, orientei a 
actividade para o mercado interna-
cional e decidi criar no Luxemburgo 
uma nova empresa, a ART Cons-
tructions Générales S.A. 

Esta empresa que já conta 
mais de um ano e meio de actividade, 
está bem implementada. 

Apesar de um início difícil, temos au-

mentado progressivamente a carteira de 
clientes e consequentemente o volume 
de negócios, sendo que, as perspectivas 
neste momento, são muito animadoras.

P - Que outras formas de de-
senvolvimento têm procurado 
para o negócio?

R - A procura de novos mer-
cados a nível internacional, tem 
sido de uma grande importância 
assim como foi a participação em 
Programas de Formação Acção 
promovidos pela AENEBEIRA 
como o DINAMIZAR, por exemplo. 

Essas participações têm tido um papel 
relevante, na forma de repensar e 
organizar o negócio, na segurança, 
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P – Quais as expectativas para 
mais uma edição da Feira de São 
Bartolomeu?

R – As expetativas são as melhores 
dentro do que é o contexto nacional que 
o país vive há uns anos a esta parte. Este 
sucesso da Feira de São Bartolomeu é 
uma parceria organizativa estabelecida 
entre a Câmara Municipal e a AENE-
BEIRA desde 1992. Esta parceria tem 
22 anos de existência e esperamos que 
prossiga nos próximos eventos. Este ano, 
até por dificuldades financeiras, temos 
uma parceria onde estão definidas as 
funções de cada uma das entidades. A 
AENEBEIRA não tem absolutamente 
nada a ver com o processo de anima-
ção, espetáculos e infraestruturas para 
os mesmos, que ficam a cargo apenas 
da Câmara e da empresa municipal 
Trancoso Eventos. O mesmo acontece 
com a vedação do recinto da Feira que 
este ano também é da responsabilidade 
do município, sendo que até agora, e 
desde finais dos anos 90, vinha sendo 
responsabilidade da associação empre-
sarial. A AENEBEIRA fez tudo o resto, a 
organização dos diferentes espaços, a 
feira do artesanato, a feira de atividades 
económicas, as tasquinhas, as farturas e 
as diversões. Do ponto de vista da AENE-
BEIRA estamos claramente satisfeitos e 
reconhecidos por esta parceria que dura 
há 22 anos se ter mantido com a nova 
liderança do município de Trancoso.

P – Este ano uma das alterações 
tem a ver com o modelo de organi-
zação que estava concentrado na 
parceria entre Câmara e AENEBEI-
RA. A Câmara preferiu ficar respon-
sável pela animação? Tem a ver com 
questões de financiamento ou com 
questões político-partidárias?

R – Tem a ver com questões de 
financiamento. Não tem absolutamente 
nada a ver com questões político-
partidárias. Na primeira reunião que 
tivemos sobre a edição de 2014 da 
Feira pusemos claramente a questão 
à Câmara Municipal: nós não tínhamos 
condições financeiras para nos envol-
vermos no processo de espetáculos e 
de animação, bem como na vedação 
da Feira. É muito simples. A Feira 
obteve apoios durante vários anos e 
há dois anos que não tem qualquer tipo 
de comparticipação comunitária mas 
antes teve através do Sistema de Apoio 
a Ações Coletivas, o SIAC da CCDRC, e 
teve antes disso também alguns apoios 
noutros anos da Raia Histórica através da 
abordagem Líder do Proder. Nos últimos 
dois anos não houve e havia aqui alguma 
almofada financeira da AENEBEIRA que 

«A data da Feira tem de ir de encontro à presença 
entre nós dos portugueses na diáspora»
António Oliveira, presidente da direção da AENEBEIRA

desapareceu porque, como tínhamos os 
equipamentos comparticipados, os stan-
ds, a feira de artesanato e a vedação, isso 
libertava-nos meios que podíamos aplicar 
no processo de espetáculos e de anima-
ção. A parceria da AENEBEIRA com a 
Câmara está a decorrer perfeitamente.

P – Quais as principais novida-
des da edição deste ano?

R – A principal novidades para esta 

edição é uma tenda eletrónica com Dj’s, 
alguns conhecidos a nível nacional, 
que é também da responsabilidade da 
Câmara Municipal e que ficará situada 
no campo da Feira, mesmo em frente 
ao palco, numa zona que estava ocu-
pada por restaurantes, já que este ano 
estarão apenas nas partes laterais. É 
uma aposta para atrair juventude e para 
responder a alguns anseios da camada 
mais jovem da população que gostaria 

de ter em Trancoso alguma animação 
com Dj’s conhecidos e que se prolon-
gasse durante a noite. Essa tenda vai 
funcionar a partir da meia-noite e meia, 
a hora em que normalmente terminam 
os espetáculos no palco principal, e até 
às três e meia. Outra novidade é tentar 
dar uma nova dinâmica à feira de gado 
que decorria tradicionalmente durante a 
Feira de São Bartolomeu. Deste modo, 
no dia 22, no mercado de leilão de gado 

haverá uma feira em que o município de 
Trancoso tem como parceiro fundamental 
a Cooperativa Agrícola Bandarra e estão 
empenhados em retomar a tradição das 
grandes transações de gado bovino e 
equino que se faziam em Trancoso.

P – Quantos expositores vão estar 
presentes?

R – No total da Feira, entre os di-
ferentes agentes económicos, estarão 
cerca de 135 expositores distribuídos 
por 200 stands ou locais de exposição, 
sendo que no pavilhão multiusos estarão 
83 stands.

P – Houve grande capacidade 
de atração ou a crise também se faz 
sentir?

R – Não nos podemos queixar da 
capacidade de atração. Houve agentes 
económicos interessados, como nos 
anos anteriores, e temos a lotação da 
Feira preenchida. O único sítio onde 
se nota alguma diminuição e onde tem 
havido menos procura é na parte das tas-
quinhas, mas isso tem a ver com outras 
questões organizativas. As tasquinhas 
queixam-se muito da concorrência desle-
al que lhes fazem os pontos de venda só 

«Nós não 
tínhamos 
condições 

financeiras para 
nos envolvermos 

no processo de 
espetáculos e 
de animação, 
bem como na 

vedação da 
Feira.»

«Calculamos que 
ao longo destes 10 
dias possam visitar 

a feira cerca de 
100 mil pessoas.»

»
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«A data da Feira tem de ir de encontro à presença 
entre nós dos portugueses na diáspora»

de cerveja colocados habitualmente pelo 
patrocinador. Este ano já reduzimos um 
ponto de venda de cerveja. As tasquinhas 
típicas são caras, colocamo-las à dispo-
sição dos interessados exatamente ao 
preço que pagamos a quem monta para 
cumprir as exigências legais de acordo 
com as normas em vigor quer por parte 
da delegação de saúde, quer por parte 
da ASAE. Como são espaços caros, e 
se eles entendem que têm a concorrência 
desleal de pontos de venda de cerveja, 
é complicado. Este ano a condição que 
pusemos ao patrocinador da feira foi 
diminuir um ponto de venda de cerveja e 
vamos ver para o futuro se não teremos 
que tomar atitudes ainda mais duras 
nesse aspeto porque as pessoas que 
vêm à Feira gostam também de estar nas 
tasquinhas, de provar a gastronomia da 
região e isso é fundamental e importante.

P – Os preços dos stands manti-
veram-se?

R – Todos os locais, - seja para o 
setor automóvel, maquinaria agrícola, 
diversões, atividades económicas ou 
tasquinhas -, continuam com o mesmo 
preço.

P – Quais os preços das entradas 
para os diferentes dias?

R – As bilheteiras este ano também 
serão da responsabilidade da Câmara. 
Só haverá bilhetes em cinco dias. Ama-
nhã, dia da abertura, entre as 14 e as 20 
horas, e que tem a ver com a transmissão 
do programa da TVI “Somos Portugal” 
em direto do recinto da feira. No sábado 
(Ruth Marlene), dia 19 (Augusto Canário), 
22 (Blind Zero) e 23 (José Malhoa), os 
espetáculos também vão ser pagos. O 
preço é de 2,5 euros nos dias 16, 19, 22 e 
23 e de dois euros no dia 15. Estes preços 
são penalizantes para quem conta arre-
cadar receita porque são os mesmos que 
vigoraram nos últimos anos e em 2012 a 
taxa de IVA incluída nestes preços era de 
seis por cento e agora é de 23. Portanto, 
há uma receita efetiva de bilheteira que 
vai diminuir. Já diminuiu em 2013 e este 
ano vai manter-se.

P – Qual é o investimento da parte 
das atividades económicas?

R – Na parte das atividades económi-
cas temos um orçamento de 52 mil euros 
mais IVA. Consiste nos alugueres dos 
stands, de lotes de terreno para exposi-
ção de maquinaria agrícola, automóveis, 
diversões, tasquinhas e as despesas que 
têm a ver com publicidade que foi assumi-
da por nós, bem como parte da vigilância 
diária e da montagem e desmontagem 
da feira. Naturalmente que a vigilância 

e segurança dos espetáculos será da 
responsabilidade do município e depois 
todas as outras despesas têm a ver com 
processos de limpeza do pavilhão e de 
aluguer de todos os stands. Contrata-se 
também algum pessoal para a Feira e há 
seguros e publicidade. As nossas receitas 
provêm do aluguer dos espaços. Temos 
um orçamento sem IVA de 52.086 euros 
de gastos e de 52.016 euros de rendi-
mentos. Está tudo equilibrado.

P – A Feira de São Bartolomeu é 
um ponto de encontro dos portugue-
ses da diáspora, nomeadamente dos 
emigrantes. Como é que Trancoso 
conseguiu essa capitalidade e conti-
nua a ser assim?

R – Continua a ser assim, se bem 
que temos um problema complicado 
relacionado com as datas da feira. Os 
emigrantes querem a antecipação do 
certame. Na cidade, as pessoas de mais 
idade, por uma questão de tradição, 
batem-se pelas datas históricas, ou seja, 
levar a Feira até dias 23, 24 ou 25 porque 
o dia de São Bartolomeu é a 24 de agos-
to. Isto vai ao arrepio dos interesses dos 
portugueses da diáspora porque muitos 
dos nossos emigrantes partem a partir 
do dia 20. A comunidade suíça parte a 
partir dos dias 18, 19 e a de França entre 
os dias 20 e 22. No próprio dia em que 
fizemos a apresentação da Feira em 
Trancoso houve emigrantes a queixarem-
se. Eu dava até como sugestão Trancoso 
pensar no que acontece com a Feira de 
São Mateus. Em Viseu ultrapassaram 
essas questões da tradição. Lembro-me 
da Feira de São Mateus começar a 6 de 
setembro e terminar a 22 de setembro, 
depois veio para 1 de setembro, mais 
tarde para 20 de agosto, depois para 
15 de agosto... Este ano abriram a 8 de 
agosto e encerram a 24 de setembro. E o 

dia de São Mateus é 22 de setembro, isto 
para tentar atrair e aproveitar ao máximo 
os emigrantes. Em Trancoso, uma forma 
de dinamizar a Feira de São Bartolomeu 
é de assumir, de forma clara, que o cer-
tame, sabendo-se que tem que começar 
sempre a uma sexta-feira e prolongar-se 
até um domingo, tem que se realizar entre 
os dias 8, 9, 10 e 20 de agosto.

P – Porque é que isso não foi 
feito este ano, já que o ano passado 
já foi este o modelo? É a Câmara que 
tem que decidir?

R – Nós próprios também concor-
dámos com esta data. A minha opinião 
sempre foi a antecipação mas estou 
farto de ser maltratado pelos tranco-
senses residentes ou alguns que não 
vivem em Trancoso, mas que vêm cá e 
ficam muito ofendidos por a Feira não 
se realizar nas suas datas históricas. 
Não percebem é que atualmente a di-
nâmica deste tipo de eventos depende 
muito dos portugueses que estão na 
diáspora e cansei-me de ser o “mártir” 
a defender uma causa que ainda me 
levava de vez em quando a ter aborreci-
mentos e situações menos agradáveis. 
Portanto, dei por bom, como já dei no 
ano passado quando foi até dia 25, 
que se mantivesse a data. Mas para 
a manutenção da Feira no futuro, os 
órgãos competentes, como a Câmara e 
a própria Assembleia Municipal, devem 
refletir seriamente sobre as datas que 
têm de ir de encontro à presença entre 
nós dos portugueses na diáspora e 
isso, à semelhança do que está a fazer 
Viseu com a Feira de São Mateus, 

«Não nos podemos queixar 
da capacidade de atração.»»

obriga a antecipar a Feira a partir de 9, 
10 e até 20,21. Não se chega ao dia de 
São Bartolomeu, ficamos a dois ou três 
dias. São Mateus fica a 10 por vezes...

P – Ano após ano, esta Feira 
continua a atrair pessoas de toda 
a região. Como é que explica esta 
situação?

R – Continua a atrair pessoas funda-
mentalmente a norte e isso tem muito a 
ver com a tradição centenária. A Feira de 
São Bartolomeu é uma das mais antigas 
feiras francas do país, senão mesmo 
a mais antiga. Foi criada há 741 anos, 
em 1273, por D. Afonso III. É uma feira 
com grande tradição e onde as pessoas 
normalmente comercializavam os seus 
produtos desde o próprio nordeste trans-
montano. As pessoas deslocavam-se 
de Mogadouro e Alfândega da Fé para 
Trancoso com os gados e compravam 
também os produtos de que necessita-
vam para o inverno, nomeadamente em 
termos de abrigo e de conforto. Portanto, 
tem uma tradição histórica e secular. Em 
1992, a Feira estava completamente 
em extinção. Quando eu era garoto, a 
Feira anual começava a 18 e acabava 
a 24. Os dias fortes eram 21,22 ou 23. 
A Feira estava em extinção nos anos 90 
quando se iniciou esta parceria entre a 
AENEBEIRA e a Câmara de Trancoso. 
A Feira era basicamente a sexta-feira que 
ficasse mais próxima do dia 21 ou 22. A 
quinta-feira mexia qualquer coisa mas 
no sábado já estava tudo a desmontar. 
E ao dar-se-lhe este aspeto lúdico de 
exposição, de diversões, de espetáculos, 
recuperou-se muita dessa tradição. Aliás, 

foi o que tinha feito 20 anos antes Viseu 
e a Feira de São Mateus.

P – Considera então que o peso 
da história é uma componente es-
sencial para a sua dimensão?

R – Sim porque a tradição da Feira 
não se nota para lá do Mondego. A 
tradição da Feira é tudo para norte. As 
pessoas que habitualmente vêm à Feira 
são de Armamar, São João da Pesquei-
ra, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila 
Nova de Foz Côa, Penedono, Aguiar 
da Beira ou Mêda. É sempre para norte 
e para o vale do Douro. De resto, para 
sul “morre” no vale do Mondego. De Ce-
lorico da Beira para lá não atrai quase 
ninguém. De Fornos de Algodres sim 
porque há localidades desse concelho 
que ficam a oito quilómetros de Tran-
coso. Há, pelo menos, uma freguesia de 
Fornos que, historicamente, fazia mais 
vida com Trancoso do que com a sede 
de concelho e só o não faz hoje porque 
durante muitos anos a estrada pela Serra 
do Pisco não estava alcatroada e quando 
o foi já tinham perdido esse hábito.

P – Apesar da crise, está então 
confiante no sucesso desta edição?

R – Face à procura que tivemos, 
temos todos os espaços ocupados, e 
naturalmente que estou confiante.

 
P – Em termos de visitantes, 

tem algum número estimado que 
gostasse de atingir?

R – Nós calculamos que ao longo 
destes 10 dias possam visitar a feira 
cerca de 100 mil pessoas.



6 Quinta-feira, 14 de agosto de 2014Jornal das Empresas

A AENEBEIRA-Associação Empresarial 
do Nordeste da Beira realizou de 23-06-2014 a 
17-07-2014, em Freches, a UFCD 0354-Língua 
Inglesa-Atendimento, com o objetivo de adquirir 
e aperfeiçoar competências na língua Inglesa, 
participaram nesta ação de formação 18 adultos. 

Para comemorar o final de Curso, realizou-se, no 
passado dia 21 de julho, um jantar convívio na Jun-
ta de Freguesia de Freches estando presentes os 
formandos e a equipa formadora da AENEBEIRA. 
O jantar terminou de forma agradável, animada e 
emocionada por parte de todos os participantes. 

Formação Modular certificada em Freches

A AENEBEIRA - Associação Empresarial 
do Nordeste da Beira encontra-se a executar o 
Programa Dinamizar, cuja entidade gestora é a 
CCP - Confederação do Comércio e Serviços de 
Portugal.

Este projeto, que contempla 25 empresas, na 
área de intervenção da AENEBEIRA, destina-se a 
elevar a capacidade competitiva das micro e PME do 
comércio e serviços, mediante um conjunto integrado 
de ações de consultoria formativa e formação que 
visam, a curto, médio e longo prazo, proporcionar 
um melhor desempenho das mesmas.

No quadro deste Programa a CCP, decidiu 
alargar o prazo e o número de empresas partici-
pantes, de 25 para 30 empresas.

A participação no Programa DINAMIZAR é 
totalmente gratuita e decorrerá até ao final do ano 
de 2014, estando a AENEBEIRA, nesta altura, a 
proceder à seleção de mais 5 empresas para dar 
continuidade ao Programa. 

Assim, os senhores Empresários, interes-
sados em participar neste Programa, deverão 
contactar a AENEBEIRA – Associação Empresarial 
do Nordeste da Beira, em Trancoso.

Programa Dinamizar

AENEBEIRA procede à seleção de mais 5 empresas

Chegaram ao fim as atividades do Curso 
EFA - Técnico de Instalações Elétricas. Ao 
longo da formação e após cerca de 15 meses 
procurou-se desenvolver um trabalho transversal 
de pesquisa, reflexão e produção que compre-
endesse os conhecimentos e aprendizagens 
de natureza científica, técnica e social como 
um todo, um complexo de “saberes” e “saberes 
fazer”, nos mais diversificados domínios inte-
grando a conceção de um Portefólio Reflexivo 
de Aprendizagens a Formação em Sala de Aula 
e Formação em Contexto de Trabalho. 

Para assinalar o final de Curso, realizou-se, 
no passado dia 18 de julho, um jantar de entrega 
de certificados, estando presentes os formandos 
e equipa pedagógica do curso.

Foram 16 adultos, homens e mulheres, 
que obtiveram assim, o 12º Ano e a Certi-
ficação Profissional, conforme o Catálogo 
Nacional de Qualificações, conferindo o nível 
IV de qualificação. 

O jantar terminou de forma harmoniosa, 
animada e emocionada por parte de todos 
os formandos com a entrega dos Diplomas. 
Proporcionou-se, desta forma, um excelente 
convívio entre Formandos e Equipa Pedagógica.

Destacamos o empenho e motivação dos 
formandos durante a formação sendo notável 
o amadurecimento de posturas e saberes, bem 
como na facilidade em aplicar e mobilizar os 
mesmos.

Resta-nos pois, continuar… com o em-
penho, dedicação e convicção de que outros 
desafios se seguem.

A Equipa Pedagógica do Curso

“A educação é um processo social, é desen-
volvimento. Não é a preparação para a vida, é 
a própria vida”.

(John Dewey,n.d.)

EFA- Educação e Formação de Adultos

Entrega de DIPLOMAS do Curso Técnico 
de Instalações Eléctricas
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Escola Profissional de Trancoso

Inscrições abertas

www.ept.pt • info@ept.pt

• Curso profissional técnico de Comércio
• Curso profissional  técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
• Curso profissional técnico Energias Renováveis
• Curso profissional técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel

A Escola Profissional de Trancoso proporcio-
na aos seus alunos diversas e variadas formas 
de crescerem como futuros técnicos profissio-
nais nas diferentes áreas de formação.  Por 
isso,  são sempre os discendos que estão em 
palco e são os protagonistas de todo o trabalho 
desenvolvido pela equipa pedagógica.

As viagens de estudo com caráter técnico, 
os projetos desenvolvidos em laboratório/sala de 
aula, a participação em feiras … são atividades 
enriquecedoras que ajudam a crescer esta nos-

sa geração, promissora, de futuros profissionais. 
O aluno está em constante aprendizagem, quer 
em contexto escolar quer em contexto real, 
contribuindo, assim, para o reforço da sua atidão 
profissional. 

A Escola já está a formar técnicos desde 
1989 e assim continuará, cada ano, com mais 
qualidade, sem descorar as vertentes do perfil  
profissional pretendido.

A Direção Tecnico Pedagógica

Atividades dos cursos/turma da Escola 
Profissional de TrancosoOs futuros técnicos de manutenção indus-

trial/mecatrónica automóvel e de informática 
de gestão, da Escola Profissional de Tran-
coso, evidenciaram as suas competências e 
capacidades para integrarem o competitivo 

mercado de trabalho, com projetos arrojados 
e de grande complexidade, nesta reta final 
de ano letivo. 

Direção Tecnico Pedagógica

A Prova Final dos Alunos da EPT
Alunos finalistas apresentaram e defenderam os seus projetos finais de curso.
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PUB


