




1

Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

Estão cumpridos cerca de dois anos de gestão 
municipal deste executivo, período ao longo 

do qual, e apesar de todas as dificuldades e 
constrangimentos financeiros com que fomos 
confrontados, temos trabalhado de forma séria, 
honesta e empenhada, para suprimir barreiras e 
obstáculos, procurando criar estratégias que nos 
permitam ir de encontro às maiores necessidades 
deste nosso concelho, tendo sempre presente o 
grande desígnio de alcançar um território coeso, 
qualificado e desenvolvido.
A nossa determinação em investir nas pessoas 
é inabalável, e por isso temos feito um caminho 
muito sólido na estabilização das nossas contas e na 
definição de eixos prioritários de investimento.
Foi com os olhos focados nos tarouquenses que 
continuamos a investir no território e nas pessoas, 
aumentando as respostas sociais, promovendo 
o envelhecimento ativo, apoiando o movimento
associativo, apostando na promoção do turismo, da
cultura, da música e do desporto, como motores de
desenvolvimento social.
Em Tarouca acreditamos que a promoção de
igualdade de oportunidades para todos começa
no acesso à educação, e por isso implementamos o
programa de apoio na aquisição de livros escolares ao
alunos do 1º ciclo.
Ainda a propósito da igualdade, e porque é
inacreditável que em pleno séc. XXI uma população
inteira seja privada de acesso ao saneamento básico, é
com orgulho que partilho convosco que esta obra, em
Teixelo, está praticamente concluída.
E porque a agricultura constitui uma significativa fonte
de rendimento para boa parte dos tarouquenses,
procedemos à reabilitação de regadios, construção
ou recuperação de caminhos agrícolas, bem
como a preparação de um candidatura para a

eletrificação destes acessos. Importa dizer-vos que 
estes investimentos só são possíveis realizar por 
administração direta, ou seja, com os funcionários 
desta autarquia, a quem agradeço pelo empenho, 
e sempre em parceria com os nossos presidentes de 
Junta de Freguesia, que têm sido incansáveis e de uma 
dedicação exemplar.
Ainda em referência ainda ao setor primário, 
não poderei deixar de falar na Régiefrutas, um 
investimento de milhões de euros que operava dois 
meses por ano. Apraz-me registar que realizamos um 
novo investimento e iremos passar a comercializar 
fruta fatiada e cubicada. Acreditamos que assim 
poderemos relançar esta estrutura e, simultaneamente, 
garantir o escoamento de grande parte da produção 
dos nossos agricultores.
Ainda com o objetivo reduzir a despesa corrente, 
e a título de exemplo, temos vindo a implementar 
sistemas de utilização racional de energia, substituindo 
equipamentos de maior consumo por outros que 
nos garantem maior poupança, avançamos com a 
substituição do método de aquecimento das piscinas 
cobertas, com o qual se prevê a redução do consumo 
de energia em cerca de 68%, e encontra-se em curso 
o investimento na área da iluminação publica, que
garantirá uma poupança na ordem dos 50%.
Por fim, quero transmitir-vos que estamos
empenhados na captação de fundos comunitários,
com um aproveitamento maximizado destes
financiamentos, bem como no apoio e incentivo
ao empreendedorismo, à criação de emprego e à
atividade económica, sempre com o objetivo de
criar riqueza. Temos estado sempre ao lado dos
empreendedores, ajudando-os nas dificuldades
burocráticas. A nossa disponibilidade é total.
Assim, a par de uma cultura de contenção, focando-
nos no essencial e eliminando o que demonstra não
ser profícuo, criamos, simultaneamente, sinergias e
economias de escala que permitem uma gestão de
meios e de processos mais eficaz, e que vai de encontro
às verdadeiras necessidades dos tarouquenses.
Contem sempre comigo e com a equipa que escolhi
para me acompanhar nesta missão.
Conforme já provamos, às adversidades
continuaremos a responder com trabalho, dedicação
e empenho na defesa e promoção deste concelho.
Continuaremos a dar o melhor de nós, por Tarouca e
para Tarouca.
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José Damião Melo
 Vice Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

Dois anos de mandato, e a mensagem deste boletim 
servir-me-á também para fazer um balanço deste 

período.
Foram muitas as dificuldades com que nos deparamos 
quando tomamos posse. Encontramos uma Câmara 
Municipal com níveis de endividamento elevadíssimos, 
sem fundos disponíveis, e com constrangimentos 
enormes para honrar os compromissos com que se 
havia comprometido até ao final do ano de 2013. 
Naturalmente que estes  factos impossibilitaram um 
normal início de trabalhos. 
A autarquia de Tarouca, em finais de 2013, tinha 
um dívida superior a 14,5 milhões de euros, na qual 
se incluía um empréstimo de 6,5 milhões de euros, 
contratado em 2010, e sobre o qual não foi feito 
nenhum pagamento, o que nos criou problemas 
de tesouraria muito graves, já que a partir de 2014 
passaram a ser pagos cerca de 900 mil euros anuais, 
para a amortização deste.
Por ano, pagam-se agora mais de 1,4 milhões de euros 
em prestações de empréstimos, sendo que, até 2013, 
apenas se pagavam cerca de 500 mil euros.
As dívidas a fornecedores eram superiores a dois 
milhões de euros, e o orçamento do município não 
tinha qualquer margem para recuperar a dívida 
vencida.
Perante tal cenário, a aplicação de medidas de rigor e 
controle que tivessem como principal consequência a 
poupança da despesa corrente assumiram importância 
crucial, com o desafio acrescido de assegurar os postos 
de trabalho dos funcionários e melhorar os níveis 
de apoio social, uma vez que o país se encontrava 
debaixo de políticas austeras, e existiam, também no 
nosso concelho, famílias com necessidades básicas por 
satisfazer. Tais situações não podiam ser ignoradas. 

Dois anos depois podemos afirmar que diminuímos 
a dívida a fornecedores, baixamos em mais de 20% 
o excesso de endividamento e reduzimos a despesa 
corrente.
Iniciaram-se os trabalhos de planeamento para aqueles 
que seriam os eixos estratégicos de desenvolvimento 
do concelho: turismo e agricultura, sem em algum 
momento nos descuidarmos de todas as outras 
áreas de atuação, como é a ação social, a educação, 
a saúde, o combate ao desemprego, a proteção 
civil, o ambiente, a cultura, o desporto, o apoio ao 
associativismo, entre outras.
Nos últimos dois anos temos vindo a criar um 
conjunto de eventos que têm como maior objetivo 
promover e dar a conhecer um território único e 
tantas vezes esquecido. Temo-nos vindo a servir do 
nosso património edificado para nos apresentar no 
exterior ou a organizar eventos que tragam até nós 
novas gentes. Agarramos os produtos endógenos e 
apresentamo-los com orgulho, porque sabemos da 
sua enorme qualidade. Temos aproveitado os espaços 
diferenciadores que a serra e o vale nos oferecem, 
valorizando assim a nossa riqueza natural. Esta é 
uma das formas que encontramos para reforçar a 
competitividade territorial e dar mais vida a Tarouca, 
um dos objetivos do atual executivo. 
Hoje vivemos um paradigma muito diferente, estamos 
perante um novo ciclo e uma nova forma de fazer 
política, a nossa ação diária tem como base uma 
gestão de proximidade, na qual a aproximação dos 
membros eleitos aos cidadãos, empresários, instituições 
e autarcas locais são a nossa forma de estar e trabalhar, 
num claro exemplo de rutura com o passado.
É nosso objetivo estabilizar as políticas económicas, 
sociais, culturais e desportivas. Queremos garantir que 
a política de investimento no território é consequência 
de uma estratégia sustentável e de um planeamento 
que não crie novos constrangimentos para o futuro. 
Vamos continuar a diminuir a dívida do município e 
daremos continuidade à modernização administrativa 
que iniciamos em 2014, com a finalidade de melhorar 
a organização municipal, tornando mais eficiente a 
ligação entre a autarquia e os munícipes, em particular 
na área do atendimento. Estas são algumas das 
prioridades definidas até ao final do mandato. 
Com a participação ativa e responsável de todas as 
pessoas e organizações, Tarouca acredita num futuro, 
que todos desejamos, melhor.



Susana Pereira
Vereadora da Câmara Municipal de Tarouca
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Acolhi como tarefa primordial dotar o município 

de programas e ferramentas de trabalho que 

representem uma mais valia na promoção de respostas 

céleres aos munícipes, com procedimentos abertos e 

transparentes.

Nesta perspetiva, e enquanto vereadora da Câmara 

Municipal de Tarouca com responsabilidade nos 

pelouros de planeamento e ordenamento do território, 

urbanismo, edificação, e obras municipais, as linhas de 

ação definidas desde o inicio de mandato englobam 

a desburocratização de procedimentos, a partir de 

ferramentas de trabalho que até então não haviam 

sido utilizadas: 

 - Levantamento da toponímia existente nas 

freguesias, para o desenvolvimento de mapas e 

da respetiva regulamentação, dada a necessidade 

de serem definidas normas claras e precisas que 

permitam disciplinar os métodos de atuação, 

atribuição e gestão da toponímia e numeração de 

polícia;

 

- Dotação do gabinete de desenho e topografia 

com aplicações e programas adequados ao 

desenvolvimento de trabalhos com recurso às 

novas tecnologias de informação, nomeadamente 

no desenvolvimento de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), com o objetivo de recolher, 

estruturar e disponibilizar informação multidisciplinar 

de interesse dos diversos serviços municipais e da 

população local (georreferenciação de processos, de 

equipamento, de toponímia, infraestruturas, entre 

outros); 

 

- Instalação do balcão de atendimento tendo 

com objetivo a prestação de serviços ajustados 

às necessidades da população, no âmbito dos 

tratamento de licenças de obras e outros serviços, 

tais como do licenciamento zero ou licenciamento 

de atividades económicas (comércios/serviços/

industria);

 - Preparação da revisão dos regulamentos existentes 

e elaboração de novos com vista à simplificação de 

procedimentos, no âmbito de uma administração 

aberta e transparente, e da revisão de taxas adequadas 

e proporcionais ao serviço a prestar, com especial 

atenção sobre as atividades turísticas e agrícolas, 

como de maior interesse para o desenvolvimento do 

concelho;

 

- Ação de sensibilização para os titulares de imóveis 

em mau estado de conservação e de insalubridade, 

no sentido de acautelar o avançar da degradação dos 

imóveis nos nossos centros urbanos.

 

A prossecução de uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável para o concelho de 

Tarouca assume-se como um dos pilares base da 

gestão deste executivo. Neste sentido, a definição 

e delimitação das áreas de reabiltação urbana 

representam a definição de um conjunto de 

intervenções e investimentos integrados tendo 

em vista, não só o aproveitamento dos fundos 

comunitários, mas também a salvaguarda do 

património edificado. 

Porque acreditamos que este é o rumo certo, 

continuaremos a dar passos que julgamos ser 

assertivos para um concelho de excelência. 
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As arrojadas pistas de downhill de Tarouca voltaram a por 

à prova os melhores atletas nacionais e internacionais da 

modalidade, na Taça de Portugal de Downhill, disputada no 

monte de Santa Helena nos dias 18 e 19 de abril. 

Centenas de atletas e amantes da modalidade rumaram a 

Tarouca para um fim de semana repleto de adrenalina. Mais de 

um milhar de espectadores marcaram presença e apoiaram os 

downhillers em competição, com momentos de boa disposição 

e muita alegria.

Conscientes da importância desta prova para o concelho, 

o Município de Tarouca e União de Freguesias Tarouca Dalvares 

juntaram-se ao DhTarouca na organização da Taça de Portugal 

Downhill, integrada na UCI - International Cycling Union e 

Federação Portuguesa de Ciclismo, sendo neste momento uma 

referência para a modalidade em toda a Europa.

O espanhol António Ferreiro foi o grande vencedor desta 

etapa, tendo efetuado a descida desde o topo da serra de Sta. 

Helena em 2m41s. Seguiu-se Francisco Pardal, com 2m42s, e 

Emanuel Pombo, com 2m44s.

Filipa Peres foi a vencedora da classe de elite feminina, com 

3m25s, Bruno Almeida nos juniores, Tiago Ladeira na classe de 

cadetes, Hélder Padilha nos masters 30, Rui Cruz nos masters 

40, e José Rodrigues na classe de masters 50.

O Município de Tarouca congratula o Dh Tarouca pelo 

empenho na organização do evento, estando certos que o 

trabalho e a dedicação foram cruciais para o sucesso do mesmo.

Downhill – Uma aposta ganha
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A autarquia assumiu que 

o setor agrícola terá que 

ser um dos pilares base de 

desenvolvimento do concelho 

de Tarouca e, perseguindo 

esse objetivo, o presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca 

e presidente da Direção da 

Regiefrutas, Valdemar Pereira, 

iniciou um processo de 

reorganização e exploração da 

Regiefrutas, criando assim uma 

nova dinâmica na campanha da 

baga de sabugueiro, que tem 

como principal missão garantir a 

sustentabilidade económica desta 

estrutura e um maior rendimento 

aos agricultores.

A campanha da baga de 

sabugueiro na Regiefrutas, em 

Dalvares, atingiu números recorde 

este ano, representando uma 

importante fonte de rendimento 

para os agricultores do concelho.

Campanha da Baga do Sabugueiro atinge 
valores recorde

Cerca de 900 toneladas de 

baga foram depositadas 

naquela unidade de recolha e 

transformação, por mais de meio 

milhar de agricultores, que este 

ano viram aumentado o valor 

auferido pelo quilo de baga 

cultivada. 

A baga foi vendida para Alemanha, 

Holanda e, também, Portugal.  

Recorde-se que a baga de 

sabugueiro que é cultivada no 

Vale Varosa destaca-se das demais 

pelos níveis de brix (doçura) 

que apresenta, decorrentes das 

condições endafo-climáticas 

propícias à cultura deste fruto, 

utilizado nas tintas, doçaria, 

indústria farmacêutica, entre 

outros. 

 



destaques |  VIVER TAROUCA

7

Abriu ao público, no mês de janeiro, o Balcão Único 

na Câmara Municipal de Tarouca.

O novo serviço de atendimento aos munícipes, que 

resulta do processo de modernização administrava em 

curso na autarquia, visa proporcionar um atendimento 

de maior qualidade, celeridade e eficácia.

O Balcão Único permite um atendimento centralizado, 

ao reunir várias valências e, desta forma, possibilita 

que os munícipes tratem de vários assuntos sem que 

tenham necessidade  de se deslocar a vários serviços, 

diminuindo entraves e burocracias. 

Pretende-se assim potenciar uma gestão do 

atendimento municipal que garanta aos cidadãos 

um serviço eficiente e que melhor satisfaça as suas 

necessidades e expectativas.

Para  o presidente da autarquia, Valdemar Pereira, “prestar 

um serviço mais cómodo e de melhor qualidade aos nossos 

munícipes, centralizando o atendimento, faz também 

parte da nossa estratégia, na certeza que aumentaremos a 

eficiência e eficácia dos processos internos”.

A funcionar ininterruptamente, entre as 9h00 e as 16h00, 

caraterizado por uma maior acessibilidade, funciona 

no rés do chão do edifício dos Paços do Concelho, 

centralizando num mesmo espaço todo o atendimento 

relacionado com os serviços de Tesouraria, Obras 

Particulares, Águas e Saneamento, Taxas e Licenças, 

Educação (transportes escolares, refeições), entre outros:

Autarquia inaugura Balcão Único

ÁGUAS
 > Serviços gerais de águas

URBANISMO
 > Pedido de operações urbanísticas / Loteamentos / outros
 > Ocupação de via pública por motivo de obras
 > Publicidade
 > Declarações e Certidões diversas
 > Inspeção periódica de elevadores

CEMITÉRIOS
 > Assuntos sobre o Cemitério Municipal sito nos Esporões – 

Tarouca

AMBIENTE E FLORESTA
 > Fogueiras e queimadas
 > Concessão e renovação da carta de caçador

FESTIVIDADES 
 > Licença especial de ruído
 > Autorização para lançamento de fogo

ATENDIMENTO GERAL
 > Licenças de táxis
 > Atividade de comércio a retalho não sedentário, exercido 

por feirantes e vendedores ambulantes
 > Inspeção Higiossanitária 
 > Exposições e reclamações

No Balcão Único Municipal é ainda efetuado o 

atendimento mediado no âmbito do Balcão do 

Empreendedor, para acesso e exercício de diversas 

atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR 
 > Alojamento local
 > Estabelecimentos comerciais
 > Estabelecimentos industriais
 > Outros serviços



O Secretário de Estado da Administração Local, 

António Leitão Amaro, presidiu no passado dia 

16 de agosto, à cerimónia de inauguração das obras de 

requalificação do Centro Desportivo de Tarouca.

A intervenção efetuada no agora renovado Centro 

Desportivo contemplou a reabilitação e beneficiação do 

relvado sintético do campo de futebol, implementação 

de sistemas de eficiência energética, fornecimento 

e instalação de equipamento de som, painel LED 

multimédia, e, conversão dos antigos balneários em 

lavandaria em espaços para arrumos destinados clubes 

do concelho. 

Trata-se de projeto co-financiado pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional, com um montante 

Secretário de Estado da   Administração Local inaugura 
obras de requalificação   do Centro Desportivo de Tarouca

Município de Tarouca inaugura 
Cinema Digital 3D

Desde dezembro do ano transato passaram a 

haver mais e melhores razões para vir a Tarouca 

ao cinema, com a inauguração do cinema digital 3D.

O município tem agora a capacidade para acompanhar 

as estreias cinematográficas nacionais, criando uma 

alternativa de qualidade às salas de cinema dos 

grandes centros urbanos, por um preço muito mais 

convidativo para os amantes da sétima arte. 

As sessões de cinema são agendadas para as 21h00 

no horário de verão, e 21h30 no horário de inverno, 

das noites de sexta e sábado. Mensalmente, e a 

pensar nos mais pequenos, é projetado um filme 

infantil, em data a agendar, ao domingo, pelas 17h30.  

O preço dos bilhetes é de 2,50€ para os adultos e de 

1,50€ para crianças e jovens dos 5 aos 17 anos.  

O investimento numa máquina digital de projeção 

resulta de uma estratégia da autarquia, no sentido 

de ultrapassar os constrangimentos causados pelo 

fim do cinema em película, equipamento existente 

no Auditório Municipal Adácio Pestana, dando mais 

um sinal do reforço na aposta da oferta cultural de 

qualidade e referência no concelho.

Para acompanhar as projeções cinematográficas basta 

consultar o site do Município em www.cm-tarouca.

pt, ou no facebook da autarquia em www.facebook.

com/MunicipiodeTaroucaEventos.    
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Secretário de Estado da   Administração Local inaugura 
obras de requalificação   do Centro Desportivo de Tarouca

elegível de 320.299,68€, comparticipado em 85%, no 

âmbito de candidatura efetuada pelo município ao 

ON.2 - O Novo Norte. 

“Este investimento faz parte da estratégia 

programada pela autarquia para dotar o concelho 

de uma rede de equipamentos de excelência que 

concorram para a coesão local e urbana. Com a 

requalificação deste espaço, a autarquia procura 

criar as melhores condições para garantir uma maior 

qualidade de vida aos tarouquenses, tendo garantido 

também o reaproveitamento de três polidesportivos 

do Concelho”, referiu na ocasião o Presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira. 

O edil acrescentou ainda que esta reabilitação 

representa uma significativa poupanças nos gastos 

futuros com a energia, prevendo-se a recuperação do 

investimento realizado em apenas 18 meses, “facto 

que pesou na decisão de avançar com esta obra”, 

referiu.  

António Leitão Amaro enalteceu a importância do 

investimento público no interior, tendo referido que 

esta reabilitação do Centro Desportivo de Tarouca 

aconteceu pela vontade da autarquia com o apoio do 

governo, mas que tal só foi possível com uma gestão 

rigorosa e com a preocupação constante de redução da 

despesa corrente. 

O programa de inauguração contemplou ainda a 

realização de um jogo de futebol.



A União das Freguesias de Tarouca e Dalvares 

inaugurou a sua nova sede no dia 24 de janeiro. O 

novo espaço funciona nas instalações da requalificada 

antiga escola primária Adães Bermudes,  ficando ao 

dispor os cidadãos, no sentido de prestar um melhor 

serviço, maior proximidade e alocar recursos e valências 

mais céleres nas respostas às suas necessidades. 

Na ocasião, o presidente da União das Freguesias de 

Tarouca e Dalvares, Rui Raimundo, usou da palavra 

para manifestar o seu regozijo por uma obra há muito 

ansiada, que dá a dignidade merecida à União das 

Freguesias que preside. Agradeceu o empenho e a 

colaboração da Câmara Municipal na prossecução 

deste projeto, recordando que aquele é um espaço 

ao dispor dos cidadãos que podem aí dirigir-se para 

resolver os seus assuntos, passando a haver um espaço 

físico virado para as pessoas. 

Valdemar Pereira, presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, tomou a palavra para felicitar o presidente da 

Junta, acrescentando também que este é um exemplo 

do esforço que tem vindo a ser feito pelo município, no 

sentido de promover uma relação de parceria e maior 

proximidade entre a autarquia e as juntas de freguesia, 

sem esquecer de referir o magnífico trabalho realizado 

pelos funcionários da autarquia naquele espaço. 

União das Freguesias de Tarouca 
e Dalvares inaugura nova sede da Junta 
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No âmbito do Projeto “Um Olhar Sobre as Origens”, 

a cidade de Viseu foi palco de duas exposições 

sobre o Concelho de Tarouca, que decorreram de 15 de 

dezembro a 29 de janeiro. No Restaurante McDonald’s 

foram apresentadas fotografias que retratavam o 

património cultural do concelho. No IPDJ, a exposição 

incluiu uma mostra cultural e associativa concelhia. 

Paralelamente, e durante seis fins de semana, vários 

grupos tarouquenses atuaram no McDonald’s, 

promovendo e dando a conhecer o condão artístico 

e diversidade no que concerne à animação cultural 

concelhia. The Ladies, Dinis Oliveira e Márcia Alves, Ar 

de Rastilho, DJ da Associação Inovterra e Academia 

Projeto “Um olhar sobre as origens” 
Tarouca marcou presença em Viseu 

de Música de Tarouca foram os talentos que atuaram 

naquele local. 

A iniciativa, organizada pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com o 

Restaurante McDonald’s de Viseu e Câmaras Municipais, 

pretendeu dar a conhecer os tesouros dos locais e das 

gentes do distrito de Viseu.

 “Esta foi uma oportunidade de divulgar e promover 

Tarouca, de mostrar aquilo que nos caracteriza e 

que nos torna únicos, que o município naturalmente 

abraçou, convicto do sucesso e da abrangência desta 

iniciativa”, referiu a este propósito o vice presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo.  



O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, e o presidente da Turismo 

do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, 

inauguraram no passado dia 26 de junho a Loja 

Interativa de Turismo de Tarouca. 

A nova infraestrutura, que representa a integração do 

município na rede de Lojas Interativas do Turismo do 

Porto e Norte de Portugal, que conta já com 53 lojas,  

vem consolidar a estratégia definida pela autarquia de 

aposta na promoção e desenvolvimento do turismo. 

Todo o potencial turístico de Tarouca, a sua riqueza 

natural, histórica, patrimonial, cultural e gastronómica 

Inauguração da Loja   Interativa de Turismo
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Conhecer Tarouca passou a estar à 

distância de um simples toque no 

seu telemóvel. Com a aplicação móvel 

que o município colocou à disposição dos 

utilizadores de smartphones, a autarquia dá 

mais um importante passo para a promoção 

do turismo no concelho. 

A aplicação móvel proporciona aos utilizadores 

informação sobre eventos, notícias, alojamento, 

restauração, cultura e património, para que de 

um modo rápido e fácil os visitantes possam 

ficar a conhecer os principais pontos de 

interesse do Concelho de Tarouca. 

Desta forma, o turista poderá obter informações 

sobre Tarouca em qualquer parte do mundo, 

bastando para tal descarregar gratuitamente no 

seu telemóvel ou tablet a aplicação TPNP TOMI 

GO Tarouca, disponível para Android e IOS, na 

APP Store e Google Play. 

Segundo José Damião, vice presidente e 

responsável pelo pelouro do turismo, a 

“autarquia quis colocar à disposição dos 

utilizadores uma ferramenta adequada às 

exigências atuais, que lhes permite viajar 

pelo concelho de acordo com os seus gostos 

e preferências”.  

 

Conhecer Tarouca através do 
seu telemóvel



13

Inauguração da Loja   Interativa de Turismo
é desta forma dado a conhecer não apenas localmente, 

como também em toda a região do Porto e Norte, 

permitindo desta forma atrair mais turistas ao concelho.    

Na ocasião, o presidente da Turismo do Porto e Norte 

de Portugal, Melchior Moreira, elogiou o empenho da 

autarquia na promoção do turismo. 

Para Valdemar Pereira, presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, “este é um importante passo 

dado na consolidação da nossa estratégia de dar um 

novo impulso aos dois pilares de desenvolvimento 

fundamentais para o nosso concelho: o turismo e 

a agricultura. Este novo equipamento permite-nos 

promover o nosso património natural e arquitetónico, 

bem como o que de melhor se produz localmente”. 

A Loja Interativa de Turismo de Tarouca possui um 

conjunto de valências tecnológicas que permitem 

ao turista percorrer virtualmente o concelho, com 

informação detalhada dos vários pontos de interesse. 

Com uma forte componente interativa, a loja pretende 

ser um espaço privilegiado para que munícipes, turistas 

e visitantes descubram o que de melhor Tarouca tem 

para oferecer. 

Situa-se na Av. Prof. Leite Vasconcelos e está aberta ao 

público de terça a domingo, entre as 10h00 e as 18h00.

destaques |  VIVER TAROUCA
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Zumba Glow Party
Foi no mês de dezembro de 2014 que se realizou o Zumba Glow Party, 

um mega evento inédito no concelho, que assinalou o 31.º aniversário 

do Ginásio Clube de Tarouca, e contou com o apoio do município. Mais 

de duas centenas de pessoas zumbaram sem luz natural ou artificial, 

recorrendo apenas ao uso de um conjunto de luzes e adereços florescentes, 

com ritmos quentes e frenéticos, dj ao vivo, e vários convidados em palco. 

Zumba Colours 
Perfeita simbiose de animação, dança, cor e exercício físico caracterizaram o mega 

evento Zumba Colours, que decorreu no dia 14 de junho em Arguedeira. 

Victor Dourado, Daniela Mateus, Katy Vilela, João Pedro Ribeiro e Isabel 

Machado agitaram e contagiaram os presentes com as suas coreografias, 

conhecimentos e técnicas desta modalidade que já conquistou adeptos nos 

quatro cantos do mundo. 

A “chuva” de cor lançada aos participantes marcou o momento alto da 

tarde, com uma plateia ao rubro, que zumbou sem parar. 

Zumba Espuma 
A luz e a cor deram lugar à espuma, e no dia 26 de julho as piscinas 

descobertas de Tarouca receberam cerca de meio milhar de pessoas que não 

quiseram perder esta grande iniciativa organizada pelo Município de Tarouca. 

A espuma, a música e dança lançaram o mote para mais de duas horas de 

alegria e boa disposição. 

Zumba atrai centenas de pessoas a tarouca

Promovendo a projeção do concelho de Tarouca a nível nacional, com atração de inúmeros visitantes, 

contribuindo para a promoção do turismo no território e com inquestionável impacto positivo na economia local, 

o Zumba Glow Party, Zumba Colours e Zumba Espuma, mega eventos organizados e apoiados pelo Município de 

Tarouca, arrastaram consigo uma multidão de amantes da modalidade oriundos de diversos pontos do país.
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Equipa de Tarouca sagra-se campeã 
distrital no Andebol 4Kids

A equipa de andebol do Centro Escola de Tarouca 

sagrou-se campeã distrital de Andebol 4 Kids, no jogo 

que se disputou em Viseu, no passado dia 6 de junho. 

O projeto Andebol 4 Kids, organizado pela Federação de 

Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu, 

em parceria com o Município de Tarouca e Agrupamento 

de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, visa aproximar cada 

vez mais o andebol das crianças em idade escolar.

Estão de parabéns os atletas e técnicos de desporto que, 

numa competição que juntou mais de uma centenas de 

atletas, provenientes de 12 concelhos, trouxeram mais 

uma vitória para o Tarouca.

A Câmara Municipal de Tarouca procura a 

promoção da modalidade de andebol, que tem 

no Concelho de Tarouca grande tradição, bem como 

promover o território e, perseguindo este objetivo, 

convidou a equipa de andebol do Ginásio Clube de 

Santo Tirso a realizar o seu estágio de preparação para 

a época 2015/2016 em Tarouca. 

De 28 a 30 de agosto a equipa, que conta com dois 

Tarouca recebe estágio 
do Ginásio Clube de Santo Tirso

tarouquenses na sua formação, desenvolveu o seus 

treinos no pavilhão gimnodesportivo de Tarouca, tendo 

em vista a preparação da nova época.

O programa de estágio contemplou a visita à Santa 

Casa da Misericórdia de Tarouca, Museu do Espumante, 

e, no dia 30 de agosto, depois da receção na Câmara 

Municipal de Tarouca, o GC Santo Tirso defrontou o 

ABC de Braga (juniores). 
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Tarouca foi sobrevoada por vários parapentistas, que 

durante toda a manhã do dia 26 de junho deram 

um novo colorido aos céus da cidade, despertando 

muitos olhares curiosos. 

Inserido nas festividades em Honra de S. Pedro, 

os amantes da modalidade aceitaram o desafio 

do Município de Tarouca e lançaram-se pelo Vale 

Parapentes sobrevoaram Tarouca
Varosa, tendo como ponto de partida a Serra de 

Santa Helena.  

Num concelho com excelentes condições para 

a prática de parapente, a iniciativa da autarquia 

procurou incentivar e dar um novo impulso à prática da 

modalidade, bem como atrair atletas de todos os cantos 

do mundo.   

A equipa feminina do Inter Futsal de Tarouca foi a 

grande vencedora da Taça Distrital Feminina - AF 

Viseu 2014/2015, em jogo disputado no dia 15 de 

março, contra a ADR Carbelrio, que havia vencido o 

troféu na temporada passada.  

Taça Distrital Feminina de Viseu 
conquistada pelo Inter Futsal de Tarouca

A equipa fez um percurso vitorioso, somando triunfos 

nos jogos realizados nesta competição. 

 O Município de Tarouca felicita  a equipa técnica 

e as atletas do Inter Futsal de Tarouca pelo sucesso 

alcançado. 
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Tarouca recebeu, na manhã do passado dia 12 de 

julho, a 5ª etapa Up and Down BTT 2015 da Inatel 

de Viseu, organizada pela associação Tarouca BTT com 

o apoio da Câmara Municipal de Tarouca. Mais de 150 

atletas que invadiram Tarouca para enfrentar uma dura 

etapa de contra relógio com mais de 24 quilómetros, 

com início e fim no centro cívico da cidade de Tarouca, 

passando ainda pelas freguesias de Mondim da Beira e 

São João de Tarouca.

Durante cerca de duas horas, o esforço e empenho 

dos atletas foram postos à prova, e a etapa encerrou 

encerrou com a entrega de prémios no centro cívico, 

onde a equipa Vasconha BTT Vouzela arrecadou o 

Up and Down BTT 2015

primeiro lugar, nas duas frentes do desafio. O Vale do 

Varosa ganhou assim outros contornos no mapa, sendo 

cada vez mais apreciado pelos amantes do BTT.

Parabéns ao Tarouca BTT pela excelente organização.

Os Bombeiros Voluntários de Tarouca realizaram 

mais um Passeio de TT, que decorreu no dia 12 

de abril. 

A iniciativa, que contou com o apoio do Município 

de Tarouca e da União das Freguesias de Tarouca e 

Dalvares,  ficou marcada pela aventura e adrenalina, 

onde os mais destemidos e aventureiros puseram à 

prova as suas máquinas, mostrando a sua destreza ao 

volante pelos trilhos sinuosos do Vale Varosa. 

IV Passeio Todo o Terreno dos 
Bombeiros Voluntários de Tarouca
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Tradição, música, cultura, 

desporto, gastronomia, 

animação, mas também o 

convívio fraterno em comunidade, 

foi o que as Festas de S. Miguel 

trouxeram a Tarouca de 19 a 29 

de setembro. 

O centro cívico da cidade de 

Tarouca foi o palco principal das 

festividades onde decorreram, 

diariamente, vários espetáculos 

Festas de S. Miguel 2015 marcaram o ritmo   no Vale Varosa 
musicais. 

No complexo desportivo de 

Tarouca, o Varosa Cup marcou 

o ritmo no desporto com uma 

jornada que futebol que envolveu 

mais de uma centena de atletas. 

Na Casa do Paço de Dalvares, 

a segunda edição do Varosa 

Moments foi mais uma noite onde 

o glamour, a dança e a música 

ocuparam lugar de destaque. 

Num concelho com uma cultura 

musical enraizada como tem 

Tarouca, as bandas filarmónicas 

também ocuparam lugar de 

relevo no programa das festas 

do concelho, com o Encontro de 

Bandas Filarmónicas que decorreu 

junto à Loja Interativa de Turismo 

de Tarouca. 

O Desfile Etnográfico que 

percorreu as principais ruas de 
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Festas de S. Miguel 2015 marcaram o ritmo   no Vale Varosa 
Tarouca, naquela que foi uma 

grande mostra de cultura e 

tradição, o espetáculo piromusical e 

a grandiosa Feira Anual marcaram 

o ponto alto destas prestigiadas 

festas, que durante onze dias 

trouxeram vida e cor a Tarouca. 

A gastronomia típica do 

varosa esteve mais uma vez 

em destaque no Sabores do 

Varosa, proporcionando a todos 

os visitantes, diariamente, a 

possibilidade de se deliciarem com 

as iguarias locais. 

Com a indispensável colaboração 

das Juntas de Freguesia, 

Associações, Coletividades, 

Artesãos e Produtores locais, 

bem como dos funcionários da 

autarquia, e ainda de todos os 

tarouquenses que de forma ativa 

participaram nestas festividades, 

foi possível promover uma ampla 

divulgação do património material 

e imaterial únicos do concelho, 

a divulgação dos usos, costumes 

e tradições tarouquenses, 

evidenciando aquilo que 

nos distingue e identifica, e 

ainda destacar o papel do 

associativismo, mobilizando e 

sensibilizando a comunidade 

local.
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A tradição cumpriu-se e, uma 

vez mais, as Festas em Honra 

de S. Pedro, padroeiro da sede do 

Concelho de Tarouca, trouxeram, de 

19 a 29 de junho, muita animação e 

folia a Tarouca. 

O ponto alto dos festejo ficou 

marcado pela majestosa e 

participada procissão de S.Pedro, 

onde a fé e a religião ocuparam 

lugar de destaque. 

Grandes festividades em honra 
de S. pedro Em Tarouca

Concretizando o seu desejo e ambição de dar outra notoriedade ao 

centro cívico de Tarouca, e contribuindo para o desenvolvimento 

da economia local, este executivo implementou o Mercadinho de Santa 

Helena, proporcionando assim aos agricultores e artesãos tarouquenses a 

possibilidade de comercializarem os seus produtos agrícolas.

O mercadinho abre ao público quinzenalmente, aos sábados.  No centro 

cívico da cidade de Tarouca agricultores e artesãos do concelho expõem 

e vendem os seus produtos, dando aos cidadãos  a oportunidade de 

adquirir o que de melhor se produz na nossa terra! 

Mercadinho de Santa Helena
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A Academia de Música da Câmara Municipal de 

Tarouca teve, no ano lectivo 2014/15 cerca de 50 

alunos que iniciaram ou continuaram a desenvolver os 

seus estudos nos respectivos cursos. 

Os objectivos gerais permitem aos alunos fomentar a 

prática individual e colectiva, a atenção, concentração 

e audição ao vivo entre elementos e diversos 

instrumentos como partes de formações tradicionais. 

A Academia prepara o aluno para apresentações 

públicas em palco a solo ou em grupo, desenvolvendo 

a execução, a técnica e o desempenho instrumental, no 

repertório tradicional erudito e também de raiz popular 

de diversos géneros musicais. A instituição procura 

ainda favorecer a prossecução de uma carreira através 

de uma base sólida que possibilite a continuação dos 

estudos num nível superior. 

Ao longo do ano foram realizadas as audições dos 

instrumentos leccionados e dois concertos. O primeiro, 

com repertório natalício em que o espírito de grupo 

entre os alunos durante os ensaios se torna especial, 

quase como uma relação familiar que se promove 

autonomamente. O segundo, o Encerramento das 

Actividades Lectivas, de acordo com a manifestação do 

público, foi “fantástico” pela diversidade e irreverência 

das peças de compositores como A. Piazzola, C. Paredes, 

Academia de Música 
da Câmara Municipal de Tarouca

Vinicius de Moraes, Legrenzi, J. Williams, Chopin, entre 

outros. O mesmo terminou com a entrega de mais um 

diploma ao aluno Daniel Lima que concluiu o 5º Grau 

do Curso de Acordeão.

Durante o verão, a Academia de Música realizou 

pela primeira vez, sob a orientação da professora 

Iryna Sokolova, uma oficina musical que a autarquia 

promoveu gratuitamente. A oficina terminou com a 

apresentação pública de dois concertos, um realizado 

nas piscinas municipais e outro no centro cívico. 

Perspectiva-se, para o ano lectivo 2015/16, uma maior 

dinamização coletiva que possibilite ainda mais a 

formação dos alunos da Academia. 
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O vice presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

José Damião, participou no passado dia 10 de 

outubro de 2014 na inauguração da exposição “Cister 

no Douro”, que esteve patente na estação de metro do 

Porto da Casa da Música durante cerca de um mês. 

“Cister no Douro” chegou depois ao Museu de Lamego, 

proporcionando o conhecimento de um território 

histórico, detentor de um património único, através de 

experiência de som e imagem, numa instalação que 

recriou um claustro, que sintetiza uma filosofia de vida.

“Cister no Douro” não é, por isso, uma exposição 

tradicional, mas a tradução de um espaço maior, 

de uma Ordem que transformou um vale e que 

desempenhou um papel primordial na excelência hoje 

“Cister No Douro”

185º Aniversário da Sociedade Filarmónica de Salzedas

A Sociedade Filarmónica de 

Salzedas, precursora na difusão 

da cultura musical tarouquense, 

assinalou no passado dia 26 de abril o 

seu 185º aniversário.  

 As comemorações tiveram o seu 

início com a missa em ação de 

graças, abrilhantada pelos cânticos e 

sinfonias primorosamente executadas 

por esta banda, que entoaram no 

reconhecida à região como Património da Humanidade.

“Cister no Douro” assume-se como uma instalação 

multimédia, destinada a divulgar a herança histórica, 

cultural, arquitetónica e artística legada pela presença 

desta Ordem monástica na região.

Recorde-se que o Concelho de Tarouca alberga dois 

testemunhos materiais das comunidades cistercienses 

instaladas durante a Idade Média e o período moderno 

a sul do Douro: S. João de Tarouca e Santa Maria de 

Salzedas. 

Ambos fundados no rescaldo da reconquista e sob a matriz 

“Ora et Labora”, colocaram a espiritualidade ao serviço 

de Deus, mas também do conhecimento, possibilitando o 

avanço de novas técnicas, instrumentos e saberes.

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. 

Seguiu-se a atuação das duas bandas 

convidadas e o almoço convívio.

 A atuação da Sociedade Filarmónica 

de Salzedas e das bandas convidadas 

durante a tarde nos envolventes 

claustros do mosteiro culminou 

em perfeição o programa das 

comemorações do seu 185º 

aniversário.  
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Sendo a educação e cultura musical há muitos anos 

uma referência no Concelho de Tarouca, o atual 

executivo municipal acredita que uma consistente 

e planeada educação na área poderão oferecer um 

futuro profissional de excelência a muitos jovens do 

nosso concelho. 

Assim, perseguindo a sua política de promoção da 

cultura e valorização dos recursos humanos concelhios, 

a Câmara Municipal de Tarouca celebrou um protocolo 

com a EPABI - Escola Profissional de Artes da Covilhã, 

que prevê uma cooperação entre as duas instituições.  

Município de Tarouca assina protocolo 
de Cooperação com EPABI
Acordo visa a formação e descoberta de novos talentos artísticos tarouquenses

Neste contexto, as cinco bandas musicais do concelho e 

Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca 

reuniram, no dia 14 de março, com a EPABI, para 

avaliar necessidades ao nível da formação musical dos 

elementos que as integram, sendo que cerca de duas 

centenas de jovens músicos irão usufruir de atividades 

lúdicas e pedagógicas, workshop, masterclass nos 

diversos instrumentos musicais, concertos didáticos, 

estágios, entre outras ações, realizados por professores 

da EPABI, com o objetivo de adquirir e desenvolver 

competências técnicas. 

Encontro de Bandas promove tradição e cultura em Tarouca

No passado dia 31 de maio, as Bandas Filarmónicas de Tarouca, Santar, Ferreirim - 

Sernancelhe e Santa Marinha do Zêzere promoveram uma tarde dedicada à música 

no centro cívico da cidade de Tarouca, num momento único para ouvir e apreciar o 

trabalho de excelência desenvolvido pelos músicos que integram as mesmas. 

Num concelho onde a música assume papel de destaque, evidenciado pela existência de 

cinco Bandas Filarmónicas, bem como pelo crescente número de jovens que as compõem, 

a iniciativa organizada pela Associação Filarmónica de Tarouca, União das Freguesias de 

Tarouca e Dalvares, com a colaboração do Município de Tarouca, serviu também como um 

estímulo ao intercâmbio de experiências entre bandas que desempenham um papel fulcral 

na dinâmica recreativa e associativa das populações.
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Numa iniciativa que se assume como uma 

homenagem e reconhecimento a todos os 

emigrantes tarouquenses espalhados pelo mundo, o 

Município de Tarouca organizou as comemorações do 

Dia do Emigrante, que decorreram nos dias 9 e 10 de 

maio. 

O programa contemplou um conjunto de iniciativas 

que envolveram a comunidade tarouquense, 

entre as quais se destacam, no dia 9, disputas 

futebolísticas, onde reinou a animação e o fair play, 

jantar convívio. 

No dia 10 de maio teve lugar a tradicional homenagem 

junto ao Monumento do Emigrante, ato a que se seguiu 

Dia do Emigrante celebrado em Tarouca
a realização, na Capela de Sta. Helena da Cruz, da Missa 

do Emigrante, que contou com a participação do Grupo 

Coral de Engandina, tendo o presidente da Câmara 

Municipal, Valdemar Pereira, no final da eucaristia, 

dirigido algumas palavras de reconhecimento e 

cantado uma musica da sua autoria dedicada ao 

emigrante, que comoveu os presentes.

A tarde recreativa, no Monte de Santa Helena, foi 

marcada pelo convívio, música e diversão.

No final do dia, já no Auditório Municipal, foi exibida 

uma pequena reportagem que carateriza o dia a 

dia dos nossos emigrantes e a sua integração na 

comunidade local.

Cumprindo-se uma tradição presente na memória de todos, em Salzedas, no 

dia 11 de janeiro, cerca de 500 pessoas entoaram as tradicionais cantigas das 

Janeiras nos claustros do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. 

O 36º Encontro Distrital de Cantadores de Janeiras e Reis avocou a este emblemático 

monumento, ligado à Ordem de Cister, 21 grupos de cantadores de Janeiras e Reis 

oriundos de todo o distrito de Viseu. 

A iniciativa, organizada pelo INATEL, Câmara Municipal de Tarouca, Junta de 

Freguesia e Igreja de Salzedas, com a colaboração da Sociedade Filarmónica de 

Salzedas, integrou a programação do 80º aniversário do INATEL – Viseu. 

 

Meio milhar de pessoas cantaram as Janeiras no Mosteiro de 
Santa Maria de Salzedas
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No passado dia 2 de agosto, 

a eira da Casa do Paço de 

Dalvares acolheu mais uma edição 

do Folk Internacional Vale Varosa, 

um evento etnográfico de grande 

qualidade. 

Escola Provincial de Danza 

(Espanha), Companhia de Dança 

Mackinaw (Canadá), Conjunto 

de Proyecciones Folklóricas “Mi 

Orgullo es Panamá” (Panamá), 

The Folclore Ensemble Lipovec 

(Eslováquia), Grupo Folclórico 

Costa Rica (Costa Rica), Yung 

(Taiwan) e Rancho Folclórico Flor 

do Sabugueiro foram os grupos 

que subiram ao palco para um 

espetáculo de folclore que ficou 

marcado pela multiculturalidade.  

A iniciativa foi organizada pela 

Associação Recreativa Cultural e 

Desportiva de Dalvares Flor do 

Sabugueiro, e contou com o apoio 

da União de Freguesias de Tarouca e 

Dalvares e do Município de Tarouca.

Dalvares Folk 
Mostra de Folclore Internacional
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No mês em que por todo o Concelho de Tarouca 

predomina o aroma inconfundível e o manto 

branco da flor de sabugueiro, que veste as paisagens 

num espetáculo de beleza e cor únicos, Dalvares 

recebeu inúmeros visitantes que anualmente 

participam na tradicional Festa do Sabugueiro em Flor, 

comemoração que conta já com quase três décadas de 

história. 

Organizado pela Associação Flor de Sabugueiro, com o 

Há 28 anos a celebrar 
o Sabugueiro em Flor em Dalvares

apoio do Município de Tarouca, União das Freguesias de 

Tarouca e Dalvares, IPDJ, Inatel e Federação do Folclore 

Português, o certame proporcionou três dias repletos 

de folia e animação, onde se reviveram as tradições e se 

celebrou o sabugueiro. De 15  a 17 de maio, o programa 

das festas contemplou uma noite dedicada aos 

emigrantes, o XXVIII Festival de Folclore Luso-Francês, 

missa campal e tarde recreativa com grupos de cantares, 

dança, tunas, bombos e concertinas. 

A Associação Filarmónica de Tarouca apresentou 

o concerto em homenagem às velhas guardas 

da associação, num reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido em prol da excelência musical que 

caracteriza esta banda, que decorreu no dia 18 de 

janeiro. 

Sob a direção do maestro Rui Lima, a banda 

proporcionou a todos os presentes no Auditório 

Municipal Adácio Pestana um concerto de qualidade 

ímpar.   

Concerto em homenagem às Velhas Guardas 
da Associação Filarmónica de Tarouca
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Incomparável em sabor e mestria, 

baseado em hábitos ancestrais, o 

fumeiro tem sido ao longo dos séculos 

uma das iguarias mais apreciadas 

na gastronomia portuguesa. Em 

2015, o Jantar Monástico propôs 

exatamente um menu inspirado 

em aromas intensos, sob o mote 

“De fumo a fumeiro”. Na quinta 

edição, o Mosteiro de Santa Maria 

de Salzedas voltou a abrir as portas 

para no dia 27 de junho proporcionar 

experiências únicas a todos os 

participantes.

Depois do sucesso das últimas edições 

Jantar Monástico 
com sabores ancestrais em 2015

“Oito Mãos, monumentos com música 

dentro”, um festival singular que aliou 

a excelência da música à excelência 

do património, chegou ao Mosteiro 

de São João de Tarouca no dia 11 de 

“Oito Mãos” chega 
ao Mosteiro de São João de Tarouca

outubro. 

O quarteto de flautas transversais 

“Tutti Flauti” entrou em cena com 

um repertório que refletiu a larga e 

diferente experiência dos músicos. A 

com a recriação dos ambientes 

medieval, barroco e renascentista, 

em 2015 o cenário continuou a ser o 

impressionante Claustro do Capítulo, 

com traço do arquiteto maltês Carlos 

Gimach.

Organizado pelo projeto Vale 

do Varosa, e com o apoio da 

Câmara Municipal de Tarouca, o 

programa do Jantar Monástico 

2015 contemplou ainda a 

receção aos “monges” ao início da 

tarde, visitas ao Mosteiro de São 

João de Tarouca, Torre Fortificada 

de Ucanha e ao Mosteiro de Santa 

Maria de Salzedas, com o objetivo 

de divulgar um património ímpar e 

recordar que este se estende pela 

imaterialidade das vivências de que 

os mosteiros foram palco ao longo 

dos séculos.

oito mãos, sempre, daí a singularidade 

deste festival, porque todos os 

concertos se realizaram por formações 

em quarteto e em monumentos 

classificados ou de interesse público. 
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Pequenos, grandes e até os foliões 

seniores saíram à rua para o 

habitual desfile de carnaval da Santa 

Casa da Misericórdia de Tarouca. 

Nem o frio ou a ameaça de chuva 

afastou miúdos e graúdos de 

Desfile de carnaval da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca saiu à rua

lembrarem e viverem o carnaval, 

tendo sido muitos os tarouquenses 

que quiseram ver passar os fatos 

coloridos e a boa disposição que 

caracterizou o todo o desfile 

carnavalesco.

Romaria de Santa Helena da Cruz
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Desfile de carnaval da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca saiu à rua



Foi uma verdadeira “Semana Diferente” que a 

Câmara Municipal de Tarouca, em parceria com o 

Clube Darca, proporcionou à cerca de meia centena de 

crianças que integrou a iniciativa. 

De 6 a 10 de julho as crianças desenvolveram um 

conjunto de atividades lúdicas desde a dança à 

culinária, artes, que lhes permitiu ocupar o tempo de 

forma saudável, em aprendizagem, desenvolvendo a 

interação, partilha e amizade.  

A semana terminou em grande com um sarau de 

encerramento, que decorreu no auditório municipal, 

onde as crianças subiram ao palco e mostraram a todos 

os presentes o resultado das atividades desenvolvidas. 

Na ocasião, o vice presidente da autarquia, José 

Damião Melo, sublinhou a importância desta iniciativa 

no sentido de proporcionar aos jovens do concelho a 

ocupação dos seus tempos livres de forma sadia.

“Uma Semana 
Diferente” Em Tarouca

Mais de uma centena de mini pais natais deram 

um colorido especial à tradicional festa de 

natal do Agrupamento de Escolas de Tarouca, que se 

realizou no dia 16 de dezembro de 2014. 

O espetáculo ficou marcado pela demonstração das 

competências adquiridas pelos alunos no âmbito das 

disciplinas de Educação Musical, Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Física e Educação Especial 

e serviu, também, como preparação dos grupos da 

ginástica acrobática para as competições do desporto 

escolar.

O vice presidente da autarquia, José Damião 

Melo, alunos, professores, funcionários, pais e 

encarregados de educação e ainda alguns idosos da 

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca e dos Centros 

Paroquiais e Sociais de Várzea da Serra e de Mondim 

marcaram presença na iniciativa que encantou a 

todos. 

Festa de Natal do Agrupamento 
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos
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Muitos palhaços e muitas palhaçadas animaram 

o tradicional desfile de  carnaval dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, 

que se realizou no dia 13 de fevereiro, dando cor e 

espalhando sorrisos pelas ruas da cidade. 

Desfile de palhaços anima ruas de Tarouca
Vestidos a rigor, os petizes desfilaram os seus trajes de 

palhaços, surpreendendo pela criatividade e colorido, 

mantendo assim viva a tradição da comemoração do 

carnaval no concelho. 

Procurando fomentar o gosto pela leitura e a divulgação do conhecimento através dos 

livros, o Centro Escolar de Tarouca promoveu, no passado mês de dezembro, uma Feira 

do Livro. 

Presente na inauguração, o vice presidente da Câmara, José Damião Melo, destacou a 

importância de criar e consolidar hábitos de leitura, sublinhando que o enriquecimento cultural 

e social de cada um de nós passa também pelo que se aprende e se apreende nos livros.  

Feira do Livro do Centro Escolar de Tarouca
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A Câmara Municipal de Tarouca promoveu mais 

uma edição de verão do Ateliê de Atividades 

Ocupacionais e Orientação Escolar “Crescer a Sorrir”. 

Reconhecendo que é fundamental o tempo passado em 

família, para que os filhos possam usufruir da companhia 

dos pais, e os pais da dos filhos, o atelier procurou ser 

“Crescer a Sorrir” em Tarouca

uma alternativa para as famílias que não dispõe do 

tempo que desejariam para dedicar aos seus filhos. 

O programa contemplou o desenvolvimento de atividades 

de ocupação dos tempos livres aliadas à animação e 

aprendizagem, pelo fornecimento e acompanhamento de 

refeições e transporte. 

 

 

O Município de Tarouca decidiu atribuir um subsídio 

para aquisição dos livros e material escolar para 

o ano letivo de 2015/2016 aos alunos dos 1º ciclo do 

ensino básico do concelho com escalão A e B.

“As crianças são o nosso futuro e a aposta na sua educação 

de hoje reflete-se no amanhã, por isso a autarquia decidiu 

fazer este esforço para apoiar as famílias, em especial as 

mais carenciadas, aliviando os encarregados de educação 

desta despesa significativa e dando um contributo para 

Município de Tarouca oferece livros e material escolar aos alunos do 1º ciclo

aumentar o sucesso escolar”, refere Valdemar Pereira, 

presidente da Câmara Municipal de Tarouca.

Os encarregados de educação dos alunos com escalão A 

e B receberam um vale para ser levantado posteriormente 

no Serviço de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal 

de Tarouca, para ser descontado no ato da compra nas 

papelarias do concelho (ABC ou Avenida). Esta medida 

teve também como propósito incentivar e dinamizar o 

comércio tradicional e a economia local.
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Incutir nos mais novos o respeito pelos animais e 

a responsabilidade nos cuidados que devem ser 

proporcionados foram os principais objetivos das ações 

de sensibilização que decorreram, de 6 a 10 de outubro, 

no Jardim de Infância do Castanheiro do Ouro e Centro 

Escolar de Tarouca, dirigidas aos alunos do pré-escolar 

e 1ºciclo. 

Inseridas no programa eco-escolas, as acções foram 

dinamizadas pela enf. veterinária do Município, Liliana 

Pinto, que procurou de uma forma lúdica despertar 

a curiosidade e pensamento reflexivo sobre o tema, 

Município promove ações de sensibilização para 
o bem-estar animal junto da comunidade escolar

desenvolver o sentido de responsabilidade no cuidado 

a prestar aos animais, sensibilizar sobre a importância 

destes para o ser humano e fomentar o gosto pela 

adoção e proteção dos animais.   

Enquadrando esta ação no âmbito do trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido em prol do bem-estar animal 

no Município de Tarouca, o vice presidente da autarquia, 

José Damião Melo, frisou a importância destas ações 

de sensibilização junto dos mais novos, tendo em vista 

alcançar melhores resultados no futuro, no que concerne 

à diminuição do abandono dos animais. 

Durante a semana de 13 a 17 

de outubro a “Alimentação 

Saudável” foi o tema em destaque. 

Dirigidas aos alunos do pré-escolar 

e 1º ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Tarouca e alunos 

do pré-escolar da Santa Casa 

da Misericórdia, a técnica de 

nutrição da autarquia, Viviana 

Melo promoveu várias sessões de 

esclarecimento que procuraram 

Alimentação saudável foi tema em destaque
alertar para a importância de uma 

alimentação saudável, incidindo 

sobre os lanches escolares.  

Com o objetivo de sensibilizar 

também os pais para a temática, 

foi distribuído um panfleto com 

informação sobre a importância 

do lanche escolar, alimentos a 

incluir e a evitar na preparação 

dos lanches dos pequenos 

aprendizes. 
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O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, participou no dia 17 de junho, 

na sessão de abertura do “Encontro de Boas Práticas em 

Bibliotecas Escolares: A Biblioteca Escolar e a Formação 

nas Literacias”, onde deu as boas vindas a todos os 

participantes. 

Com a iniciativa procurou-se partilhar experiências, 

divulgando e difundindo exemplos de boas práticas 

Encontro de Boas Práticas em 
Bibliotecas Escolares

assentes no trabalho em parceria desenvolvido pelas 

bibliotecas, no sentido de prestarem um melhor serviço 

a todos os seus utentes. 

O encontro foi promovido pelo Agrupamentos de 

Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, com a colaboração 

do Município de Tarouca, em parceria com a Rede de 

Bibliotecas Escolares e com o Centro de Formação de 

Professores de Lamego, Armamar, Resende e Tarouca.

Abóboras, nozes, avelãs, batatas, couves, maças, 

marmelos, compotas, são apenas alguns dos 

muitos produtos agrícolas que poderam ser adquiridos 

na Feira das Colheitas que decorreu no Centro Escolar 

de Tarouca, no dia 22 de outubro de 2014. 

Imbuídos no verdadeiro espírito de comerciante, os 

mais pequenos assumiram o papel de vendedores e 

disputaram a atenção dos compradores, evidenciando 

as qualidades dos seus produtos perante a clientela. 

Presente no certame, o presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, não perdeu a 

oportunidade de, também ele, adquirir alguns produtos 

da terra, de qualidade superior comprovada. 

Feira das Colheitas promove produtos da terra
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O  Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos recebeu na passada sexta feira, 

6 de fevereiro, a bandeira do projeto internacional 

eTwinning, selo de qualidade atribuído a apenas 89 

escolas nacionais. 

Etwinning – é uma plataforma de partilha de ideias 

inovadoras, projetos e parcerias, no âmbito do 

Programa Erasmus Plus da União Europeia. Tem como 

objetivo principal criar redes de trabalho colaborativo 

entre as escolas europeias, através do desenvolvimento 

de projetos comuns, com recurso à Internet e às 

Tecnologias de Informação e Comunicação.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de 

Agrupamento de Escolas de Tarouca 
distinguido com bandeira Etwinning

Tarouca, Valdemar Pereira, felicitou o Agrupamento 

de Escolas por mais esta distinção, “sinal de 

reconhecimento do trabalho meritório desenvolvido”, 

e dirigiu algumas palavras de incentivo aos alunos 

envolvidos neste projeto para que continuem a 

trabalhar. 

A atribuição da bandeira eTwinning significa o 

verdadeiro reconhecimento para professores e escolas 

do alto nível das suas atividades eTwinning. Aos 

alunos oferece um estímulo pelo esforço do trabalho 

desenvolvido e à escola, no seu todo, proporciona uma 

afirmação pública do seu compromisso com a qualidade 

e abertura ao trabalho colaborativo a nível europeu.



Crianças De Tarouca 
Festejaram o Final 
do Ano Letivo

Os alunos do Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite Vasconcelos festejaram, no passado dia 12 

de junho, o final do ano letivo 2014/2015, com um 

espetáculo de música e dança ao som dos grandes 

êxitos musicais desde os anos 60 até à atualidade.   

O centro cívico encheu-se de pais que, com um 

brilhozinho nos olhos e um sorriso estampado na cara, 

assistiram orgulhosos à atuação dos seus petizes. 

Presente na cerimónia e rodeado pelos mais pequenos, 

o presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, manifestou a sua emoção e apego 

pelas crianças, “que ocupam sempre o primeiro lugar na 

agenda da autarquia”, referiu.  

Na ocasião foram ainda premiados os alunos das 

turmas do 3º e 4º ano que fizeram parte da equipa 

que participou no Andebol 4 Kids, tendo-se sagrado 

campeões no encontro distrital que decorreu em Viseu 

no passado dia 6 de junho. 

Após uma receção de boas-vindas aos 

professores e funcionários das escolas, que 

teve lugar no dia 14 de setembro, no arranque 

de mais um ano letivo o presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, 

acompanhado pelo Diretor do Agrupamento de 

Escolas, Eduardo Almeida, visitou no dia 21 de 

setembro as instalações do Jardim de Infância 

do Castanheiro do Ouro, do Centro Escolar e da 

Escola E.B.2,3/S Dr. José Leite Vasconcelos.

Esta visita, que assinalou a abertura deste novo 

ano escolar, teve como objetivo principal dar as 

boas vindas aos alunos, corpo docente e não 

docente.

O Presidente deu as boas vindas a todos e apelou 

aos jovens para que se apliquem neste novo ano 

letivo, pois o seu sucesso escolar representará, 

também, o sucesso do concelho.

Presidente da Câmara visita escolas 
na abertura do novo ano letivo
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A Câmara Municipal de Tarouca atribuiu 60 novos 

equipamentos de proteção individual para 

combate a incêndios aos Bombeiros Voluntários de 

Tarouca, que vão permitir uma maior proteção e 

segurança no combate aos incêndios florestais. 

A iniciativa, que decorreu no passado dia 3 de junho, 

representa mais um importante apoio à corporação 

que, segundo o presidente da autarquia, Valdemar 

Pereira, “é fundamental numa altura em que nos 

aproximamos do período crítico, no que diz respeito 

aos incêndios florestais”. Para o autarca, num concelho 

com uma mancha florestal como Tarouca torna-se 

fundamental agir preventivamente”.

Bombeiros de Tarouca receberam 
equipamentos de proteção individual

O presidente da Câmara Municipal de Tarouca 

manifestou ainda a sua satisfação e gratidão pela 

dedicação e empenho com que os bombeiros 

atuam, sempre em prol do bem estar e segurança 

da população e preservação do território. Todo o 

investimento que garanta a segurança dos homens e 

mulheres que cumprem a nobre função de bombeiro é 

uma prioridade.

Os novos equipamentos, adquiridos no âmbito de 

uma candidatura desenvolvida em parceria entre o 

Município de Tarouca e a Comunidade Intermunicipal 

do Douro, potenciarão a defesa e a proteção dos 

bombeiros no combate aos incêndios florestais.

Foi aprovado, no passado dia 6 de agosto, o Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Tarouca. 

O PMEPCT é  o documento que define a atuação dos 

vários organismos, serviços e  estruturas a empenhar em 

operações de proteção civil a nível municipal. Assume-

se como um plano de âmbito geral, elaborado para 

enfrentar a generalidade das situações de emergência 

que se admitem para o Município de Tarouca. 

Aprovado Plano Municipal 
de Emergência de Proteção Civil
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Município de Tarouca avança com projeto piloto para defesa da floresta contra incêndios

A defesa de pessoas e bens, a preservação da 

floresta nas várias vertentes e a implementação 

de metodologias e ações de prevenção à ocorrência de 

incêndios florestais são prioridade desta autarquia, no 

âmbito da proteção civil.    

É neste contexto, em que a prevenção assume um 

papel fundamental, que entre Município de Tarouca 

e o Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da 

GNR foi assinado um Protocolo de Colaboração que 

prevê a implementação de um projeto piloto, através 

da realização de ações de sensibilização, fiscalização 

e identificação de proprietários, que estabelece as 

medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Na sua intervenção, o vice presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, José Damião Melo, frisou 

a importância deste protocolo para o Município, 

fortemente fustigado pelos incêndios que consumiram 

grande área florestal nos últimos anos. 

As ações, iniciadas no dia 27 de outubro, foram 

realizadas prioritariamente em espaços rurais e nas áreas 

florestais referenciadas em sede de Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios, assentando 

essencialmente numa postura preventiva e pedagógica, 

procurando divulgar e sensibilizar os responsáveis e a 

população em geral para a prevenção aos incêndios 

florestais, mas também a salvaguarda da floresta e 

segurança nestes espaços, alertando para as boas 

práticas na preservação do ambiente, privilegiando o 

cumprimento voluntário.

Na altura se aproximava a época mais crítica do ano 

no que concerne aos incêndios florestais, foram 

apresentadas e delineadas as melhores estratégias a 

aplicar no combate a este flagelo ambiental, tendo 

em conta as especificidades territoriais do concelho, 

bem como os meios técnicos, humanos e materiais 

disponíveis para uma intervenção mais rápida e eficaz.

O Plano Operacional Municipal (POM) para 2015 do 

Concelho de Tarouca foi aprovado, em sede de reunião 

Aprovado Plano Operacional Municipal 
do Concelho para 2015

da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, no passado mês de abril. 

A reunião, que foi presidida pelo  vice presidente da 

autarquia, José Damião Melo, contou com a presença 

dos representantes das Associações Florestais Locais, 

Bombeiros Voluntários de Tarouca, Guarda Nacional 

Republicana, Exército (CTOE), REN-Rede Elétrica Nacional, 

EDP-Distribuição de Energia SA e técnica responsável pelo 

Gabinete Técnico Florestal do município.  
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Cientes de que  gestão da floresta é fundamental 

para garantir a sustentabilidade deste recurso 

natural, no mês em que se assinalou o Dia Mundial da 

Árvore o Município de Tarouca dedicou uma semana 

ao tema “Sustentabilidade da Floresta”, com ações 

de educação ambiental orientadas para a população 

escolar do concelho. 

A iniciativa decorreu de 17 a 20 de março e 

contemplou um vasto programa de atividades lúdico 

pedagógicas, através das quais se pretendeu promover 

o fortalecimento da relação das crianças e jovens 

com o meio ambiente, consciencializando-as para a 

importância da proteção das florestas e preservação e 

utilização racional dos recursos naturais. 

No dia 20 de março, integrado na ação “Vamos plantar 

Tarouca”, as crianças do 1º ao 4º ano criaram uma horta 

biológica no Agrupamento Escolar, os jovens do 5º ao 

9º ano plataram 1000 árvores na Serra de Sta. Helena, e 

os alunos do 10º ao 12º ano 100 sabugueiros no Horto 

Monástico de S.João de Tarouca. 

A “Semana da Sustentabilidade da Floresta” foi 

organizada pelo Município de Tarouca, em parceria 

com o Agrupamento de Escolas Dr. José Leite 

Vasconcelos, Inovterra, Associação Florestal Ribaflor, 

SEPNA-GNR, GIPS-GNR, Silvapor e ICNF. 

“Semana da Sustentabilidade 
da Floresta” em Tarouca
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A Câmara Municipal de Tarouca, 

na senda da sua política de 

sustentabilidade do Município, 

está a contribuir para melhorar 

a qualidade de vida dos animais 

do concelho desenvolvendo, 

diariamente, no canil municipal, 

um trabalho de excelência, que visa 

assegurar as melhores condições 

para os animais abandonados que 

ali encontram um porto de abrigo.  

A missão desta infraestrutura 

passa por resolver os problemas 

de abandono dos animais do 

concelho, proporcionando uma 

reabilitação rápida dos canídeos 

recolhidos e subsequente estímulo 

à adoção responsável. 

Canil Municipal de Tarouca: a qualidade e   excelência em prol do bem estar animal

O espaço, constituído por 23 boxes, 

onde os animais estão distribuídos de 

acordo com as suas condicionantes 

biológicas e comportamentais, um 

armazém de ração e, ainda, uma 

enfermaria de apoio, que permite 

dar as respostas às necessidades 

verificadas neste domínio, tem 

capacidade para albergar 40 cães.  

Diariamente, inclusive ao fim de 

semana, dois tratadores e uma 

enfermeira veterinária garantem as 

condições de higiene e salubridade 

das instalações, bem como a 

assistência aos animais no que 

concerne à alimentação e tratamentos 

necessários. Sempre que solicitado, 

também um médico veterinário dá 

assistência a esta infraestrutura. 

Desde abril do corrente ano, a 

Câmara Municipal de Tarouca 

promove castrações gratuitas 

às fêmeas adotadas neste canil 

municipal, procurando contornar 

qualquer obstáculo à adoção das 

mesmas. 

Para adotar um cão basta deslocar-

se às suas instalações do canil e 

escolher o amigo para a vida que 

mais lhe agrada. Deverá ser maior 

de 18 anos, ser portador BI/Cartão 

do Cidadão e preencher e assinar 

o Termo de Responsabilidade 

para Adoção de Animais de 

Companhia. 

Situado junto à ETAR de Tarouca, 

o canil municipal funciona de 

segunda a sexta, das 9h00 às 

17h00. Para mais informações 

poderá ligar o  934130186, 

consultar a página de facebook 

em https://www.facebook.com/

canilmunicipaldetarouca, ou enviar 

um email para canil@cm-tarouca.

pt.

De portas abertas à 
comunidade....

São inúmeros os visitantes e 

voluntários que visitam o canil, 

trazendo consigo ração e outros 
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Canil Municipal de Tarouca: a qualidade e   excelência em prol do bem estar animal

mimos para oferecer aos patudos ou, 

simplesmente, para mimar e passear 

aquele que é “o melhor amigo do 

homem”, aos quais a autarquia dirige 

um agradecimento muito especial 

pela colaboração prestada. 

Rejuvenescer Tarouca

Ciente do impacto positivo da 

convivência dos cães com os idosos, 

o executivo municipal promoveu 

uma visita dos idosos do projeto 

Rejuvenescer Tarouca ao Canil 

Municipal, no dia 8 de junho, onde 

os séniores tiveram a oportunidade 

de conhecer as instalações do canil 

e mimar os patudos que retribuíram 

o carinho recebido, numa autêntica 

terapia mútua. 

A iniciativa teve como objetivo 

fomentar o gosto pela adoção 

e proteção dos animais, 

sensibilizando os presentes pata 

a importância da castração das 

cadelas. Os idosos aprenderam 

também os procedimentos a tomar 

para denunciar casos de canídeos 

abandonados. 

“Crescer a Sorrir”

No dia 18 de junho foi a vez das 

crianças do Ateliê de Atividades 

Ocupacionais e Orientação Escolar 

“Crescer a Sorrir” visitarem o canil 

municipal. 

Depois de uma visita guiada pelas 

instalações, o grupo aproveitou 

a sombra proporcionada pelas 

árvores do jardim existente no 

espaço para um pequeno lanche e, 

depois de repostas as energias, os 

cães ainda foram presenteados com 

um passeio à trela proporcionado 

pelas crianças. 

Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca

O Canil Municipal recebeu, nos 

dias 17 de junho e 28 de agosto,  

a agradável visita surpresa das 

crianças da Creche e  Jardim 

de Infância da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca, que 

entregaram algumas ofertas aos 

amigos de quatro patas. 

Ração, patés, mantas, peluches e 

biscoitos foram distribuídos pelos 

mais pequenos aos patudos, fruto 

da angariação feita pelos técnicos da 

Santa Casa junto dos encarregados 

de educação das crianças. 

O Município de Tarouca agradece e 

felicita a Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca pela iniciativa, bem como a 

todos os encarregados de educação 

que contribuíram para tornar estes 

animais um pouco mais felizes.
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O Rio Varosa ganhou nova vida com as oito mil 

trutas que foram lançadas nas suas águas, no 

passado dia 25 de março. 

A União das Freguesias de Tarouca e Dalvares, em 

parceria com a Câmara Municipal de Tarouca, atenta 

à necessidade de conservação da fauna e da flora 

no Rio Varosa, bem como da consciencialização 

das pessoas para a preservação do meio ambiente 

fluvial,  desencadeou esta ação de repovoamento de 

trutas. 

O presidente da União das Freguesias de Tarouca 

e Dalvares, Rui Raimundo, recordou a importância 

da responsabilidade social da União das Freguesias 

a que preside, referindo que “o desenvolvimento 

sustentável também passa preservação da 

biodiversidade”.

“Além de devolver vida ao rio, e uma vez que o 

Varosa reúne condições de sobrevivência para 

esta espécie, o repovoamento visa sobretudo 

a reprodução da mesma”, referiu na ocasião o 

presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, que fez também referência ao 

facto curioso de serem lançadas oito mil trutas ao rio, 

num concelho que tem aproximadamente oito mil 

habitantes. 

8000 Trutas lançadas ao rio Varosa 
promovem repovoamento da Espécie
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Sessão de esclarecimento sobre Vespa do Castanheiro

No dia 14 de maio, no Auditório Municipal Adácio Pestana, 

teve lugar uma sessão de esclarecimento sobre a vespa do 

castanheiro, praga que coloca em causa a normal produção de 

castanha. 

A  vespa das galhas do castanheiro é um inseto minúsculo, originário 

da China, que ataca as plantas do género Castanea, causando 

a formação de galhas nos gomos e nas folhas. Provoca assim a 

diminuição do crescimento dos ramos e impede a frutificação, 

podendo conduzir ao declínio e morte dos castanheiros. 

Este inseto é atualmente considerado uma das pragas mais prejudiciais 

aos castanheiros em todo o mundo e na Europa pode constituir uma 

séria ameaça à sustentabilidade de soutos, pomares e castinçais.

Com o objetivo de sensibilizar a população para 

a problemática dos dejetos caninos, a Câmara 

Municipal de Tarouca procedeu à colocação de 

dispensadores de sacos para os dejetos em diversos 

pontos estratégicos da cidade.  

Diariamente somos confrontados com a existência de 

dejetos caninos nos espaços públicos, que para além do 

odor que emanam e de conferirem uma imagem suja 

e desagradável, traduzem-se num problema sério de 

Eco-Cão: Município de Tarouca sensibiliza 
cidadãos para a recolha de dejetos caninos

saúde, principalmente para as crianças que frequentam 

os parques infantis e jardins, uma vez que as fezes de 

um cão alojam vírus, bactérias e parasitas perigosos 

para a saúde humana, sendo veículos de várias 

doenças.

Para o vice presidente da autarquia, José Damião, “a 

higiene pública é um imperativo de cidadania, e com 

esta medida pretende-se uma cidade mais limpa, mais 

bonita e colaborante”. 
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PROJETO ECO-ESCOLAS
Município de Tarouca na rota das Eco-Escolas

Cumprindo os desígnios do 

programa “Rota das Eco-Escolas”, 

os alunos dos estabelecimentos de 

ensino do Concelho de Tarouca 

percorreram, no Dia Mundial do 

Ambiente, a pé, as ruas da cidade 

de Tarouca, e entregaram ao 

presidente da Câmara Municipal, 

Valdemar Pereira, a bandeira Eco-

Escolas. 

Na sequência do desafio lançado 

pela Associação Bandeira 

Azul (ABAE), responsável 

pelo programa Eco-Escolas, 

o Município de Tarouca, 

Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite de Vasconcelos e a Santa 

Casa da Misericórdia de Tarouca 

abraçaram e integraram o projeto 

“Rota das Eco-Escolas – por uma 

mobilidade mais sustentável”, 

iniciativa que contempla uma 

passagem de testemunho entre as 

Eco-Escolas através de meios de 

deslocação sustentáveis: a pé, a 

correr, de bicicleta, de autocarro, 

etc.

Na ocasião, o presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, realçou a 

importância da sustentabilidade 

ambiental, e no compromisso que 

todos os autarcas devem assumir, 

no sentido de “deixar um futuro 

melhor para os nossos filhos”.  
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A Escola EB 2,3/S Dr. José 

Leite Vasconcelos foi mais uma 

vez galardoada no âmbito do 

Programa Eco-Escolas, com a 

atribuição da Bandeira Verde, 

em reconhecimento do trabalho 

desenvolvido no ano letivo 

2013/2014 em benefício do 

ambiente e sustentabilidade. 

Tendo consciência da importância 

deste programa na formação dos 

jovens, o Município de Tarouca tem 

sido parceiro na implementação 

desta iniciativa, dando todo 

o apoio e acompanhamento 

necessário à implementação deste 

projecto.

Presente na cerimónia, que se 

realizou no dia 11 de novembro, 

e onde simbolicamente foram 

atribuídos os prémios de mérito 

aos alunos que participaram nos 
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PROJETO ECO-ESCOLAS
Escola EB2,3/S  Dr. José Leite Vasconcelos galardoada 
com bandeira verde Eco-Escolas

Ação de formação: Como 
poupar no consumo de 
água e energia em casa

O Município de Tarouca, enquanto 

parceiro do grupo ECO-Escolas, 

convidou a Quercus a promover 

uma ação de sensibilização sobre 

a poupança no consumo de 

água e energia domésticas, que 

decorreu na EB2,3 /S de Tarouca 

no dia 5 de janeiro. 

Cerca de uma centena de alunos 

do 9º ano participaram na ação de 

formação onde foram abordadas 

temáticas relacionadas com energia, 

concentração de Co2, impactos 

negativos com as alterações 

climáticas e previsão da alteração 

da linha costeira. Na ocasião foi 

ainda disponibilizada informação 

sobre simuladores para redução 

do consumo de água e energia e 

apontados alguns exemplos para 

redução da fatura energética com 

correções simples e práticas no 

nosso dia a dia.

diversos programas e concursos 

de sensibilização ambiental do 

Programa Eco-Escolas, o vice 

presidente da autarquia, José 

Damião Melo, aproveitou a 

oportunidade para felicitar os mais 

pequenos pelos resultados obtidos 

e incentivar os mesmos para que 

continuem a proteger e a preservar 

o meio ambiente. 



50



51

ação social |  VIVER TAROUCA

No âmbito das comemorações do Dia Europeu 

da Solidariedade entre Gerações, o presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, 

participou no encontro intergeracional que decorreu no 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos. 

No dia em que, igualmente, se celebra o Dia Mundial da 

Dança, miúdos e graúdos encantaram todos os presentes 

com muita dança e declamações de poesia, numa 

verdadeira mostra de talentos e partilha de experiências 

Tarouca comemora Dia Europeu 
da Solidariedade entre Gerações

que arrancou sorrisos e até algumas lágrimas de emoção 

à plateia que entusiasticamente aplaudiu os artistas.   

O Dia Europeu da Solidariedade entre Gerações que é 

celebrado todos os anos no dia 29 de abril surge como 

um apelo a todas as sociedades para a importância de 

se construir uma europa amiga de todas as idades, onde 

os direitos das pessoas mais velhas sejam respeitados e 

se promova um envelhecimento ativo com qualidade e 

dignidade.

A Câmara Municipal de Tarouca aprovou, em 

reunião de câmara decorrida a 12 de fevereiro, o 

novo Regulamento para Apoio a Agregados Familiares 

Desfavorecidos do Concelho de Tarouca, o qual 

consagra e disciplina os princípios gerais e as condições 

de acesso aos apoios a conceder pela autarquia, 

em parceria com as entidades competentes da 

Administração Central, nas áreas da habitação, banco 

social, ação social escolar, cartão sénior, casa albergue e 

apoio complementar de saúde. 

A criação de um documento que definisse os critérios 

de apoio social afigurava-se imperativo, não só 

como forma de promover a equidade e a melhoria 

Município de Tarouca aprova novo regulamento para apoio a agregados 
familiares desfavorecidos do concelho 

da qualidade de vida dos munícipes em situação de 

extrema pobreza e de emergência social, mas também 

com o objetivo de introduzir práticas que contribuam 

para a racionalização e rentabilização dos meios e 

recursos económicos do município. 

De acordo com o presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira, o novo regulamento 

permitirá uma “mais justa” distribuição de apoios 

por parte autarquia, bem como “racionalizar as 

verbas afetas a estes mecanismos, sem, no entanto, 

comprometer o auxílio a quem nos procura ou mais 

necessita”.
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Ao assumir a 

presidência da CPCJ 

no passado dia 17 de 

fevereiro de 2014, assumi 

igualmente o compromisso 

de direcionar todos os 

esforços na defesa dos 

direitos da crianças e 

jovens do Concelho de 

Tarouca, e na promoção 

do seu bem estar, 

procurando que cada uma encontre na sua família o seu 

“porto de abrigo”, onde possa efetivamente ser criança e 

crescer rodeada de amor e afeto. 

E estes têm sido os princípios orientadores da ação 

da CPCJ de Tarouca, privilegiando as medidas que 

integrem as crianças e jovens no seio familiar, em 

detrimento de intervenções intrusivas, que possam 

afetar o equilíbrio emocional destes, sendo certo que a 

que a institucionalização nunca será uma solução, mas 

sim uma medida de proteção depois esgotadas todas as 

opções.

É do entendimento desta Comissão que deve ser 

dada voz às crianças, com o superior objetivo de 

promover e proteger os seus direitos. É necessário agir 

preventivamente, e é aqui que todos somos chamados 

a intervir: mais do que proclamar os direitos das 

crianças, é necessário promovê-los. Atue, denuncie, 

contacte-nos!

Temos consciência da exigência do caminho a percorrer 

para reforçar a esperança  destas crianças e jovens, mas 

temos igualmente a força e a determinação necessárias 

para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que 

cada um deles conquiste aquilo que, afinal, é seu por 

direito.

A Presidente da CPCJ

Susana Gouveia  

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e    Jovens

A instituição
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca 

é uma instituição oficial não judiciária com autonomia 

funcional que visa promover os direitos da criança e do jovem 

e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 

integral. (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 

aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro). 

Competências
Promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou 

pôr termo a situações susceptíveis de afetar a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Zelar pelo bem estar das crianças e jovens.

Composição
COMISSÃO ALARGADA

À Comissão Alargada cabe um importante papel quer na 

promoção dos direitos das crianças e jovens residentes no seu 

concelho de abrangência, quer na prevenção das situações 

de perigo que possam afetar os mesmos. Este órgão reúne no 

mínimo de dois em dois meses e é composto pelas seguintes 

entidades: 

»  Representante do Município de Tarouca; 

»  Representante da Segurança Social; 

»  Representante do Ministério da Educação;  

»  Representante da Guarda Nacional Republicana; 

»  Representante da Delegação Regional de Viseu do Instituto 

Português da Juventude (Associação Flor de Sabugueiro);  

»  Representante da Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Tarouca; 

»  Representante da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca;

»  Representante das Associações Desportivas e Culturais do 

Concelho de Tarouca (Ginásio Clube de Tarouca);  

»  Representante da Associação de Pais da Escola EB 2,3 /S 

Tarouca; 

»  4 Cidadãos Eleitores designados pela Assembleia Municipal; 

»  4 Técnicos Cooptados.
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CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e    Jovens

COMISSÃO RESTRITA

Aos membros da Comissão Restrita compete, 

genericamente, a intervenção nas situações identificadas 

como de perigo para  a criança ou jovem, procedendo ao 

respetivo diagnóstico e instrução do processo, decisão, 

acompanhamento e revisão da(s) medida(s) de promoção 

e proteção. Este órgão reúne de 15 em 15 dias. Funciona 

em regime de permanência e é composta pelos seguintes 

membros:

»  Representante do Município de Tarouca – Susana Cristina 

Sarmento Gouveia de Assunção (Presidente da Comissão);

»  Representante do Ministério da Educação – Balbina da 

Conceição Pereira da Cruz;  

»  Representante da Segurança Social – Catarina Rodrigues;  

»  Representante dos Serviços de Saúde – Estela Alves 

Gonçalinho Almeida; 

»  Representante IPSS (Santa Casa da Misericórdia de Tarouca) 

– Sandra Magalhães (Secretária da Comissão): 

»  Técnicos Cooptados:

   - Vera Mónica Lopes Dinis 

   - Jacinta da Conceição 

   - Anabela Fernandes Guedes

Situações de perigo
A comunicação é obrigatória para qualquer pessoa ou 

instituição que tenha conhecimento de situações que 

ponham em risco a vida e a integridade física ou psíquica da 

criança ou jovem. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo 

quando, designadamente, se encontra numa das seguintes 

situações: 

»  Está abandonada ou vive entregue a si própria; 

»  Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos 

sexuais; 

»  Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua 

idade e situação pessoal; 

»  É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou 

inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou 

prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 

»  Está sujeita, de forma directa ou indirecta, a 

comportamentos que afectem gravemente a sua segurança 

ou o seu equilíbrio emocional; 

»  Assume comportamentos ou se entrega a actividades 

ou consumos que afectem gravemente a sua saúde, 

segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem 

que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda 

de factos lhes oponham de modo adequado a remover 

essa situação.

Denúncia
» No caso de ter conhecimento de uma situação de criança 

ou jovem em risco, contacte um dos elementos representados 

na CPCJ de Tarouca. O caso será analisado pelos elementos 

da Comissão Restrita de modo sigiloso.

Como ajudar jovens em risco
»  Comunicando qualquer situação de perigo aos membros 

da Comissão Restrita. 

»  A sede da CPCJ funciona no edifício da Câmara Municipal 

de Tarouca.

Contactos
Câmara Municipal de Tarouca 

Av. Alexandre Taveira Cardoso 

3610-128 Tarouca 

Sede da CPCJ: 254 677 420 

Presidente da CPCJ: 964 277 327

taroucacpcj@gmail.com

cpcj@cm-tarouca.pt 

G.N.R.: 254 679 253 

Linha de emergência social: 144 

Ministério Público: 254 615 487
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Em ordem a uma cidadania ativa e participativa 

e como forma de assinalar o 25º Aniversário da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, a 20 de 

novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Risco de Tarouca, com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas, preparou uma iniciativa com o 

intuito de promover e dar a conhecer os princípios e as 

disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

O Auditório Municipal Adácio Pestana foi pequeno para 

acolher as mais de duas centenas de crianças e jovens 

que, atentamente, participaram na sessão. 

A presidente da CPCJ de Tarouca, Susana Gouveia, 

aproveitou a oportunidade para enaltecer o esforço 

e o empenho das instituições que colaboram com a 

Comemoração do 25º aniversário da 
Convenção sobre os Direitos da Criança

Comissão a que preside, nomeadamente, Município 

de Tarouca, Santa Casa da Misericórdia, Centro de 

Saúde, GNR e Agrupamento de Escolas de Tarouca, 

sempre céleres na resolução dos casos que vão sendo 

sinalizados. 

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, Valdemar Pereira, frisou a importância de se 

contribuir para a promoção de uma cultura de infância 

e juventude assente no respeito e defesa dos seus 

direitos. 

Paralelamente, decorreu no auditório uma exposição, 

elaborada pelos alunos do Agrupamento de Escolas de 

Tarouca, que retratou os 10 princípios dos Direitos da 

Criança. 
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Em reunião de CLAST (Conselho Local de Ação 

Social de Tarouca)ocorrida a 27 de janeiro de 2015, 

através de estratégias metodológicas participativas, 

foram identificadas as problemáticas sociais do 

Concelho de Tarouca, tendo-se procedido à sua 

hierarquização e, por fim, aprovado o Diagnóstico 

Social de Tarouca, um instrumento dinâmico de apoio 

à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, na 

medida em que permitiu a caracterização da situação 

ao nível concelhio, a deteção de necessidades e a 

identificação de problemas. 

Visando construir um Plano de Desenvolvimento Social 

operacional criativo e dinâmico, o mesmo foi delineado 

com recurso ao uso de ferramentas de planeamento 

Diagnóstico Social e Plano 
de Desenvolvimento Social de Tarouca

participado. Com efeito, realizou-se a 24 de fevereiro 

de 2015 a primeira sessão de grupos de trabalho. As 

ferramentas de trabalho adotadas  para dinamizar 

os grupos foram o brainstorming (tempestade de 

ideias), através do qual se procedeu à identificação 

de problemas inerentes a cada problemática social 

identificada no Diagnóstico Social (Desemprego, 

Envelhecimento Populacional, Alcoolismo, Educação 

e Falta de Valores) e a análise SWOT ((Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats), cujo 

procedimento analítico permitiu a explicitação dos 

pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças 

do Concelho de Tarouca no âmbito de cada uma das 

áreas temáticas.

A iniciativa de comemoração do dia internacional da mulher, integrada no projeto 

Rejuvenescer Tarouca, pretendeu sublinhar o papel da mulher na sociedade, 

promovendo momentos de convívio e partilha entre os participantes, estimulando o 

combate ao isolamento e solidão na terceira idade.

Os convivas tiveram a oportunidade de confraternizar, cantar e dançar durante a tarde 

do dia 8 de março.  

Presente na iniciativa, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, 

felicitou as mulheres, as quais presenteou ainda com a interpretação de uma música.

Dia Internacional da Mulher comemorou-se em Tarouca
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No âmbito das ações de promoção da saúde e 

bem estar da população, a Câmara Municipal 

de Tarouca, para assinalar o Dia Mundial da Saúde, 

promoveu a realização de uma sessão de esclarecimento 

sobre a osteoporose, dada a importância desta 

problemática, as suas consequências ao nível da saúde 

dos indivíduos e a forte necessidade de aposta em 

estratégias de prevenção, que decorreu no dia 7 de abril, 

no Auditório Municipal Adácio Pestana. 

Sessão de esclarecimento sobre Osteoporose 
e Alimentação assinalam Dia Mundial da Saúde

A sessão, dirigida aos idosos dos projeto Rejuvenescer 

Tarouca, contou com a participação da enfermeira 

Estela Almeida e da dietista Viviana Melo, que em 

conjunto partilharam os seus conhecimentos sobre a 

doença, alertando para a necessidade da adoção de 

hábitos de vida saudáveis, nomeadamente no que 

respeita à alimentação e exercício físico, sensibilizando 

os presentes para a importância da prevenção e 

tratamento desta patologia. 

O vice presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, participou 

na Cerimónia Pública de Apresentação da Nova Rede de Gabinetes de Inserção 

Profissional, que decorreu no dia 29 de julho, no Grande Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro. 

Na ocasião foi igualmente celebrado o contrato de objetivos para o funcionamento dos 

Gabinetes de Inserção Profissional a nível nacional.

Recorde-se que o Município de Tarouca é uma das entidades que já possuí um GIP – 

Gabinete de Inserção Profissional, que resulta de uma candidatura levada a cabo por 

esta autarquia, destinado a criar estruturas de proximidade de apoio para a inserção 

ou reinserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. O GIP é promovido e 

dinamizado pelo IEFP em parceria com as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, 

credenciadas para apoiar os desempregados na sua inserção no mercado de trabalho, 

constituindo-se como uma rede de suporte à intervenção dos serviços de emprego. 

Cerimónia Pública de Apresentação da Nova Rede de Gabinetes 
de Inserção Profissional
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A população sénior do concelho tem vindo 

a ocupar um lugar central no contexto das 

políticas sociais da autarquia tarouquense, sendo o 

tradicional convívio de Natal, a par de outras ações 

de apoio e animação sociocultural, disso um bom 

exemplo. 

Neste sentido, mantendo viva a tradição, realizou-se 

no dia 19 de dezembro o tradicional almoço de natal 

dos seniores do concelho, que decorreu no salão da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Tarouca. 

“Numa quadra em que os valores de amizade e 

união prevalecem, esta é uma forma da autarquia 

proporcionar momentos de alegria e convívio entre 

os seniores do nosso concelho”, referiu na ocasião o 

presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar 

Pereira. 

Num dia que lhes foi exclusivamente dedicado, mais de 

duas centenas de idosos responderam ao convite que 

lhes foi formulado pela autarquia, tendo o programa 

iniciado com uma eucaristia, que decorreu no Mosteiro 

de Sta. Maria de Salzedas, onde os cânticos ficaram a 

cargo dos idosos que integram o projeto Rejuvenescer 

Tarouca.  

As festividades continuaram com o tradicional almoço, 

Tradicional Almoço de Natal juntou 
à mesa seniores do concelho

onde não faltou o bacalhau e o bolo-rei, iguarias 

natalícias típicas e tradicionais, que satisfizeram todos os 

presentes. 

Depois do almoço os convivas tiveram a oportunidade 

de demonstrar os seus dotes artísticos, entoando 

canções natalícias, o que se repercutiu em momentos 

de grande confraternização e alegria. 



projeto

tarouca
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rejuvenescer  
tarouca

59



60



61

aconteceu  |  VIVER TAROUCA

No dia em que as crianças são as protagonistas, 

realizaram-se na cidade de Tarouca, no dia 1 

de junho, diversas atividades que divertiram miúdos 

e graúdos, enquanto proporcionaram momentos 

lúdico-didáticos. 

Rappel, escalada, slide, segway, insuflável, circuito 

de karting a pedais e zumba kids foram algumas das 

Dia Mundial da Criança
atividades que fizeram as delícias da pequenada. 

O peddy paper, realizado pela primeira vez este ano, 

promoveu uma autêntica caça ao tesouro, com as 

equipas espalhadas pelos diversos pontos da cidade 

na descoberta de novas informações e aquisição de 

conhecimentos que lhe permitissem passar à “estação” 

seguinte.

O Município de Tarouca ganhou um colorido especial 

lembrando a quadra festiva alusiva ao Natal. As rotundas da 

cidade vestiram-se a preceito e adquiriram nova luz e cor com a 

decoração natalícia. 

Associações, Coletividades e Agrupamento de Escolas do concelho 

responderam prontamente ao desafio lançado pela autarquia e 

embelezaram as rotundas de Tarouca, contribuindo assim para 

intensificar o espírito natalício vivido na altura. 

Tarouca “vestida” para o Natal



“Tão querido”, “Que lindo”, “Oh, tão fofinho”, foram 

expressões recorrentes proferidas pelos mais pequenos, 

que fizeram questão de acarinhar os cães presentes no 

centro cívico, no âmbito das atividades que assinalaram 

o Dia Mundial dos Animais, no passado dia 4 de outubro 

de 2014. 

Durante a tarde a criançada desenhou, fez origamis, 

pinturas faciais, e teve ainda a oportunidade de ter 

contacto com as aves do Parque Biológico da Serra das 

Meadas(Lamego), assistir a uma ação de demonstração 

com cão da Brigada Cinotéctica da GNR, andar nos cavalos 

Dia Mundial dos Animais  comemorado em Tarouca 

Cerca de sete dezenas de automóveis clássicos 

e antigos percorreram, no passado dia 27 de 

junho, o Concelho de Tarouca. 

O programa do Passeio de Automóveis Antigos e 

Clássicos da Casa do Pessoal do Hospital de São 

Teotónio de Viseu começou com a receção no 

Auditório Municipal Adácio Pestana, onde o Vice 

Presidente da autarquia, José Damião Melo, deu as 

boas vindas aos participantes do encontro. 

O passeio contemplou ainda a visita ao Mosteiro 

de Santa Maria de Salzedas, Caves da Murganheira, 

Ponte e Torre de Ucanha, Mosteiro de S.João 

de Tarouca e Casa do Paço de Dalvares, dando 

assim a oportunidade aos participantes de visitar o 

património natural e arquitetónico do concelho. 

 O evento constituiu também uma oportunidade para 

a população observar as relíquias de quatro rodas 

que durante todo o dia passearam por Tarouca. 

Passeio de automóveis antigos 
e clássicos em Tarouca
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Dia Mundial dos Animais  comemorado em Tarouca 

da Brigada de Cavalaria e, acima de tudo, incrementar a 

sua curiosidade, carinho e respeito pelos animais. 

O momento alto prendeu-se com a chegada dos 

amigos de quatro patas do Canil Municipal de Tarouca 

disponíveis para adoção, que fizeram as delícias dos 

mais pequenos, que se renderam aos encantos dos 

canídeos, o que resultou em quatro adoções nessa 

mesma tarde. 

Sensibilizar os detentores e público em geral para 

aspetos relacionados com a proteção do animal: a 

adoção, bem-estar animal, cuidados de saúde e higiene, 

vacinação, treino, não abandono, entre outros,  foram 

os objetivos desta iniciativa.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de 

Tarouca, contou com a parceria estratégica da 

Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca, 

que tem desenvolvido um trabalho exemplar na luta 

pela defesa dos animais abandonados. Graças a esta 

Associação, incansável na procura de novos lares 

responsáveis para acolher os animais, os canídeos do 

canil municipal têm tido direito a bons banhos, muitos 

mimos e passeios frequentes.
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Uma comitiva de sete 

presidentes de câmara do 

cantão suíço de Engadina visitaram, 

nos dias 13 e 14 de março, o 

Concelho de Tarouca. 

A receção realizou-se nos Paços 

do Concelho, onde o presidente 

Presidentes de Câmara Suiços 
visitaram o concelho

da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, deu as boas 

vindas aos autarcas e agradeceu o 

acolhimento que estes prestam aos 

emigrantes portugueses radicados 

naquele país. 

Acompanhados pelo vice presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, 

José Damião Melo, pelo do Cônsul 

do Consulado-Geral de Portugal 

em Zurique, Licínio do Amaral, e 

por Daniel Cardoso, emigrante 

tarouquense estabelecido na Suíça 

há 26 anos, a comitiva visitou o 

centro da cidade de Tarouca, os 

Mosteiros de S.João de Tarouca e 

Salzedas, Ponte e Torre Fortificada 

e Ucanha, Ponte Românica e 

Praia Fluvial de Mondim da Beira, 

Casa do Paço, Serra de Santa 

Helena e Caves da Murganheira. 

O programa contemplou ainda a 

visita ao Arquivo Municipal Jardim 

Gonçalves, Régiefrutas e Bombeiros 

Voluntários de Tarouca. 

A iniciativa permitiu aos autarcas 

suíços testemunharem a riqueza 

patrimonial e paisagística de 

Tarouca, conhecer algumas infra 

estruturas de relevo no concelho, 

bem como contactarem com a 

realidade local.
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A convite da Entidade Regional de Turismo Porto 

e Norte de Portugal, integrado na Ação “Douro 

- Património Mundial”, o Município de Tarouca fez-se 

representar, pela primeira vez, numa ação de promoção 

e divulgação do concelho na Loja de Turismo Interativa 

do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), que 

decorreu no dia 2 de novembro de 2014. 

Com o objetivo de promover Tarouca como destino de 

excelência junto dos milhares de turistas que transitam 

Tarouca promove-se no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro

no aeroporto, o património material e imaterial do 

concelho, bem como os seus produtos regionais e 

endógenos estiveram em exposição. Produtos que 

representam, também eles, um pouco da identidade 

de Tarouca, tais como licor de baga de sabugueiro, 

espumante, compotas, bôla, broa de milho e enchidos, 

estiveram disponíveis para degustação. Em destaque 

esteve também o artesanato local, o burel, cestaria, chás 

e ervas aromáticas. 

 

No passado dia 11 de julho a Régiefrutas e a UTAD 

promoveram um seminário dedicado ao “Ouro 

Negro” do Vale Varosa, a baga de sabugueiro.

Num concelho onde a baga é considerada um dos 

principais frutos produzidos, sendo uma riqueza para 

os agricultores, torna-se crucial apostar na melhoria da 

produção desta cultura. 

Deste modo, esta iniciativa que contou com o apoio 

do Município de Tarouca teve como intuito divulgar 

os resultados de pesquisas que visam a melhoria da 

qualidade da Baga do Varosa, esclarecer os agricultores 

acerca dos apoios do Ministério da Agricultura e do Mar 

na plantação de sabugueiro e clarificar a importância 

Seminário “Baga do Varosa”
da constituição de organizações de 

produtores no setor agrícola.

Na ocasião, o presidente da autarquia, 

Valdemar Pereira, salientou a 

importância da união dos produtores 

de baga de sabugueiro da região, no 

que respeita à subsistência da unidade 

de transformação deste produto, 

destacando igualmente a importante 

cooperação da UTAD com Régiefrutas 

na evolução do conhecimento 

relativamente às características deste 

fruto.
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Gabinete de Apoio ao Agricultor e Empresário dá novo impulso ao tecido 
agrícola e empresarial do Concelho de Tarouca

Procurando impulsionar o setor agrícola e empresarial 

do concelho, a Câmara Municipal de Tarouca criou o 

Gabinete de Apoio ao Agricultor e Empresário - GAAE, 

um serviço de proximidade prestado aos agricultores e 

empresários que procura informar, apoiar e orientar os 

mesmos. 

Segundo Valdemar Pereira, presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, “o papel da autarquia passa por incentivar e 

promover os setores com potencial de desenvolvimento 

no concelho e por isso, com a criação de um serviço que 

possa apoiar agricultores e empresários a lidar com a 

burocracia que muitas das vezes surge como um obstáculo 

ao desenvolvimento destes setores, estaremos certamente a 

simplificar procedimentos”.  

Ao nível do setor agrícola, o Gabinete de Apoio ao 

Empresário prestará apoio na elaboração de projetos de 

investimento do PDR2020, formação no âmbito agrícola 

em parceria com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

e Régiefrutas (Cooperativa de Interesse Público Távora 

Varosa CIPRL), aconselhamento e informação sobre 

subsídios agrícolas.

No setor empresarial, o GAAE servirá como uma 

ferramenta no apoio à criação de novas empresas, 

candidaturas a incentivos, cooperação na abertura de 

mercados de proximidade, nacionais ou internacionais, 

acesso a parceiros visando o escoamento do produto 

(cooperativas, organizações de produtores, empresas), 

formação no âmbito empresarial, em parceria com o GIP, 

e aconselhamento empresarial.

O Gabinete da Apoio ao Agricultor funciona de segunda 

a sexta-feira das 9h00 ás 13h00 e das 14h00 às 17h00, 

nas instalações da Câmara Municipal de Tarouca.

Mega Presépio Em Movimento Em Tarouca

O espírito natalício viveu-se em Tarouca de forma muito 

particular, representado no tradicional presépio em 

movimento que no ano transato foi ainda maior.  

Mais de duas centenas de figuras em movimento, 

distribuídas por cerca de 50m2 compuseram o presépio 

que esteve em exposição de 12 de dezembro a 6 de 

janeiro. 

José Funina, que dedicou muito do seu tempo à 

preparação minuciosa do mesmo, resolveu acrescentar 

elementos inovadores, tornando-o ainda mais completo, 

atrativo e majestoso.

Foi possível observar vários cenários que compõe o 

tradicional presépio, em total harmonia com cenários 

da sociedade e da cultura tarouquense, com artesões, 

romarias, procissões, bandas de música, o rio, entre 

tantos outros que compõe esta grande obra de arte.
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Arguedeira recebeu no dia 

18 de maio, pela primeira 

vez, uma Corrida de Carrinhos 

de Rolamentos, organizada pela 

Associação de Moradores de 

Arguedeira. Mais de duas dezenas 

de pilotos lançaram-se rampa 

abaixo, recolhendo aplausos e 

palavras de incentivo do público 

que não perdeu a oportunidade 

de ver os concorrentes e as 

suas máquinas a descer a toda 

a velocidade pelas ruas de 

Arguedeira. 

Numa tarde em que se reviveram 

tradições e a criatividade dos 

participantes foi posta à prova, 

a forte adesão do púbico foi 

sinal de que estão reunidas as 

condições para que eventos 

desta natureza, onde as novas 

tecnologias não são opção de 

diversão, sejam uma aposta para 

o futuro. 

I Corrida Carrinhos de Rolamentos 
de Arguedeira

Foto
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Numa política de promoção da identidade 

territorial, a autarquia decidiu colocar nas 

principais entradas do Concelho de Tarouca nova 

sinalética, que tem como objetivo saudar os seus 

visitantes e, simultaneamente, identificar o território do 

Vale Varosa.  

O executivo procura assim dotar o território de uma 

nova imagem, criando dinâmicas de promoção e 

Nova sinalética saúda visitantes 
do Vale Varosa

divulgação que permitam atrair mais pessoas ao 

Concelho.  

“Consideramos o marketing territorial uma ferramenta 

essencial na estratégia de promoção e afirmação do 

território do Vale Varosa, de valorização da identidade 

local e de promoção turística”, referiu a este propósito o 

presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar 

Pereira.
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Caminho dos Castanheiros VILA CHÃ DA BEIRA

Antes Depois

Caminho dos Moinhos

Caminho Ribeiras
Muro e alargamento 
de caminho

Caminho das QuelhasSALZEDAS

VILA CHÃ DO MONTE
S. JOÃO DE TAROUCA UCANHA

DALVARES

Antes Depois

Pavimentação 
de vários arruamentos

GOUVIÃES
EIRA QUEIMADA

GOUVIÃES UCANHA

Caminho Abelheira Calçada S. Bento Calçada Santieiro

Antes Depois
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Execução de ramal para escoamento 
de águas pluviais

ALMODAFA
MONDIM DA BEIRA

Regadio da Veiga DALVARES Rua Calçada FORMILO

Regadio MONDIM DA BEIRA Regadio VILARINHO

Antes Depois

Pavimentaram-se, requalificaram-se e construíram-se valetas que permitiram aproveitamento para regadios em 

vários caminhos agrícolas no concelho, dando assim continuidade às medidas deste executivo no que concerne 

ao apoio à agricultura, eixo definido como estratégico para o desenvolvimento sustentável do concelho, 

garantindo aos produtores agrícolas maior eficiência e rentabilização do seu trabalho.

ARRUAMENTOS

Antes Depois

Arruamentos VÁRZEA DA SERRA
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Arruamentos VILA CHÃ DA BEIRA

Caminho do Azeredo 
- Pavimentação e alargamento

VALVERDE
TAROUCA

Rua do Outeiro GOUVIÃES Saneamento SALZEDAS

Requalificação Caminho do Candaínho TAROUCA

Pavimentação do Caminho 
do Pego

CASTANHEIRO 
DO OURO

Antes Depois

Antes Depois
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Saneamento e pavimentação Rua dos Moinhos SALZEDAS

Antes Depois

A requalificação e execução de vários arruamentos no concelho permitiu proporcionar melhores condições de 

vida a muitos tarouquenses, encurtando distâncias, melhorando acessibilidades e, simultaneamente, foi possível 

encontrar um conjunto de soluções, nomeadamente para o escoamento de águas pluviais e saneamento.

MUROS

Caminho S. Gonçalo PINHEIRO
S. JOÃO DE TAROUCA

Muro de suporte 
do caminho de Mões ALMODAFA

Muro e pavimentação do caminho
Carrapito UCANHA

Antes Depois

Antes Depois
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Muro da Capela da Sagrada Família SALZEDAS

Muro depósito caminho Criação UCANHA

Muro de suporte - Pico TAROUCA

Muro de suporte - Outeiro ARCOS DE PARADELA
MONDIM DA BEIRA

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Os rigorosos invernos dos 

últimos anos têm destruído 

e originado derrocadas de 

muitos muros de suporte a 

caminhos e estradas. Neste 

contexto, procurando garantir 

as acessibilidades e segurança 

de todos os cidadãos, a 

autarquia tem vindo a efetuar a 

requalificação dos mesmos.

Antes Depois
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Alargamento do cemitério

Construção de Pérgolas
Piscina Municipal

Eletrificação do Monte 
de Santa Helena

Intervenção de reparação 
da Variante Oeste

Continuação da construção 
do Centro Paroquial

Desobstrução de mina que 
garante água nos tanques públicos

Casa Mortuária

Construção de novas boxes
no Canil municipal

VILA CHÃ DO MONTE
S. JOÃO DE TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA
SANTA HELENA

TAROUCA

GONDOMAR
TAROUCA

VÁRZEA DA SERRA

TAROUCA

Antes Depois

Antes Depois
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Início das obras de requalificação da Escola de Teixelo TEIXELO
TAROUCA

Execução de passeios 
na Tapadinha

Início das obras de requalificação 
do morro de Alcácima 

Recuperação 
do Forno do Povo

CASTANHEIRO 
DO OURO

TAROUCA MONDIM DA BEIRA

Loteamento do Prado - Pavimentação escoamento 
de águas pluviais e colocação de gradeamento TAROUCA

Antes Depois

Obras de reparação das Piscinas Municipais Cobertas TAROUCA
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Obras de requalificação do Estaleiro Municipal

Pavimentação do espaço 
exterior do Centro de Dia

Rede de águas e saneamento

Centro de Apoio Ocupacional para 
Defecientes

TAROUCA

SALZEDAS

TEIXELO
TAROUCA

TAROUCA

Antes Depois

Requalificação 
de Polidesportivos GOUVIÃESARGUEDEIRA

CENTRO ESCOLAR
TAROUCA

DALVARES

O Saneamento é uma necessidade básica 

e à data de hoje não seria aceitável que 

todo um povo, especificamente Teixelo, não 

tivesse qualquer ligação de saneamento.

Este executivo quis fazer deste investimento 

uma prioridade e, neste momento, esta 

obra já se encontra em fase avançada, 

sendo que muito em breve os habitantes 

de Teixelo verão resolvida uma pretensão 

com muitos anos.
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Requalificação da Capela 
de Santa Catarina

Saneamento na 
Av.ª Dr. Alexandre Taveira Cardoso

Requalificação do bar 
e calçada da praia fluvial

Rotunda do Freixo

Requalificação 
do Centro Desportivo

Requalificação dos
tanques

Requalificação do nicho do
Senhor da Boa Sentença

S. JOÃO 
DE TAROUCA

TAROUCA

MONDIM 
DA BEIRA

CASTANHEIRO DO OURO
TAROUCA

TAROUCA

MONDIM DE CIMA MONDIM DA BEIRA

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois
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ATA N.º31, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014

- Apoios em materiais concedidos a entidades e 

organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às juntas de freguesia no período de 01.10.2014 

a 15.11.2014: 

Centro do Dia de Várzea da Serra

Total: € 459,24

Finalidade: Beneficiação das instalações do centro do 

dia, com protocolo assinado no dia 13/08/2013.

Associação Interfutsal de Tarouca

Total: € 789,07

Finalidade: Oferta de equipamento de jogo para a 

equipa feminina.

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Total: € 636,00

Finalidade: Apoio à realização do passeio a Fátima dos 

utentes da Santa Casa da Misericórdia (despesa de 

transporte em autocarro).

Associação da Banda Musical de Gouviães

Total: € 550,00

Finalidade: Apoio à realização da atuação do grupo “Ar 

de Rastilho” (despesa de transporte em autocarro).

Associação Arguedeira União Desportiva

Total: € 253,69€

Finalidade: Beneficiação da sede da Associação (apoio 

em material)

Associação Flor de Sabugueiro

Total: € 378,01€

Finalidade: Apoio ao intercâmbio cultural com o Grupo 

Folclórico da Letónia “Dzitari” (aquisição de refeições);

– Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no 

valor de quinhentos euros para a realização da Festa de 

Natal/2014 e trigésimo primeiro Aniversário do Ginásio 

Clube de Tarouca; 

– Deliberado por unanimidade adquirir vinte 

exemplares do livro “Prosa e Poesia da Beira Serra”, da 

autoria de Daniel Cardoso Teixeira Pinto. 

ATA N.º32, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

- Apoios em materiais concedidos a entidades e 

organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às juntas de freguesia no período de 15.11.2014 

a 15.12.2014:

Centro do Dia de Várzea da Serra

Total: € 667,05

Finalidade: Beneficiação das instalações do centro do 

dia, com protocolo assinado no dia 13/18/2013;

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 439,73

Finalidade: Beneficiação do forno de Mondim de Cima;

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total: € 748,83

Finalidade: Beneficiação da Residência Paroquial de 

Salzedas;

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca

Total: € 117,10

Finalidade: Beneficiação da capela de Santa Catarina;

– Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Vila Chã da Beira um subsídio 

mensal no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), 

para o ano de dois mil e quinze, para abertura e 

acompanhamento diário dos peregrinos que veneram 

o corpo do Stº Padre Julian Butron, na Capela de Santo 

António; 

– Deliberado por unanimidade doar o edifício da antiga 

escola primária de Dalvares à Associação Recreativa 

e Cultural Flor do Sabugueiro, para instalação de um 

albergue juvenil, com cláusula de reversão a favor do 

Município, no caso de aquele fim não se concretizar no 

prazo de 3 anos após a data da celebração da respetiva 

escritura pública.

Foi ainda deliberado por unanimidade que esta 

deliberação apenas produzirá efeitos se a candidatura 

do projeto do albergue juvenil reunir os demais 

requisitos fixados pelo Instituto da Juventude.
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ATA N.º33, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

– Deliberado por unanimidade conceder os seguintes 

apoios, entre 01.01.2015 e 31.12.2015, para apoio 

à manutenção e divulgação turística do património 

histórico local:

À União das Freguesias de Gouviães e Ucanha um 

subsídio mensal no valor de € 200,00 (duzentos euros) 

para comparticipação das despesas com a vigilância, 

acompanhamento dos visitantes e limpeza da Torre 

Fortificada de Ucanha;

À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca 

um subsídio mensal no valor de € 300,00 (duzentos 

euros), para comparticipação das despesas com a 

abertura, vigilância e acompanhamento dos visitantes 

da Igreja de S. Pedro de Tarouca, em horário alargado;  

À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salzedas 

um subsídio mensal no valor de € 200,00 (duzentos 

euros), para comparticipação das despesas com o apoio 

aos serviços religiosos e a abertura diária da porta do 

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, incluindo aos fins-

de-semana; 

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às juntas de freguesia no período de 16.12.2014 

a 05.01.2015:

Centro do Dia de Várzea da Serra

Total: € 13,71

Finalidade: Beneficiação das instalações do centro do 

dia, com protocolo assinado no dia 13/18/2013;

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total: € 89,08

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Luzia em 

Vila Pouca;

Associação Cultural Recreativa Portuguesa 

de Engandina

Total: € 260,65

Finalidade: Oferta de artigos desportivos; 

– Deliberado por unanimidade ratificar o despacho para 

celebração de contrato de aquisição de serviços para 

a utilização racional de energia e eficiência energético 

– ambiental em equipamentos desportivos - piscina 

municipal coberta da cidade de Tarouca - certificação 

energética final, com a sociedade “MagnetikValue - 

Unipessoal, Lda”, com sede no Porto, mediante prévio 

procedimento por ajuste direto, nos termos do Código 

dos Contratos Públicos, com o montante estimado da 

despesa de 11 500€ em 2015(aos valores indicados 

acresce o IVA à taxa legal em vigor); 

– Deliberado por unanimidade adjudicar a aquisição 

de serviços de “Recolha de resíduos sólidos urbanos 

na área do Município de Tarouca e de limpeza 

urbana na cidade de Tarouca, pelo período de 3 

anos”, ao agrupamento constituído pelas sociedades 

concorrentes “Ecoambiente – Consultores de 

Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A”, com 

sede em Sintra e “Resur – Gestão de Resíduos e Higiene 

Urbana, Lda.”, com sede em Sernancelhe, pelo valor da 

sua proposta de € 376.200,12 (trezentos e setenta e seis 

mil e duzentos euros e doze cêntimos), a que acresce o 

IVA à taxa legal em vigor;

– Deliberado por unanimidade conceder ao Centro 

Social Paroquial da Vila de Salzedas um subsídio no 

valor de € 10 000,00 (dez mil euros) para conclusão 

das obras de construção do Centro de Dia de Salzedas 

(alínea o) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 

12.09).

ATA N.º34 , DE 15 DE JANEIRO DE 2015

– Deliberado por unanimidade renovar por mais um 

ano o protocolo de colaboração celebrado com a 

Associação Social do Castanheiro do Ouro, tendo em 

vista o desenvolvimento de atividades no âmbito da 

Academia de Música, e atribuir à referida Associação 
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um subsídio mensal no montante de € 1015,00 (mil e 

quinze euros), com início de produção de efeitos em 

um de janeiro e termo em trinta e um de dezembro do 

corrente ano, mediante celebração de uma adenda ao 

protocolo. 

ATA N.º35 , DE 29 DE JANEIRO DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Centro Social 

e Paroquial de Gouviães um subsídio no valor de € 

1.240,00 (mil e duzentos e quarenta euros), as obras de 

restauro do edifício da escola e jardim de Infância de 

Eira Queimada, destinadas ao serviço social de apoio 

à 3ª idade, cujo interesse municipal foi expressamente 

reconhecido.

ATA N.º37, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às juntas de freguesia no período de 07.02.2015 

a 22.02.2015

SCT - Sport Clube de Tarouca

€ 321,18

€ 153,00

Finalidade: Apoios para o transporte dos atletas do  

clube ao Porto e a Viseu, respetivamente.

Associação de Amigos dos Animais de Tarouca

Total: € 15,50

Finalidade: Apoio em material de escritório para 

atividades de dinamização da associação.

Estado Português – Loja do cidadão 2 Geração de 

Tarouca

Total: € 34,94

Finalidade: Apoio em material para beneficiação das 

instalações da Loja do Cidadão de Tarouca.

ATA N.º38, DE 12 DE MARÇO DE 2015

– Deliberado por unanimidade ceder à União de 

Freguesias de Gouviães e Ucanha, em regime de 

comodato, pelo prazo de 25 anos, os edifícios do 

antigo Jardim de Infância e da antiga Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, sitos em Gouviães, freguesia 

da União de Freguesias de Gouviães e Ucanha, 

concelho de Tarouca, para atividades de lazer e 

ocupação; 

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às freguesias no período de 23.02.2015 a 

09.03.2015

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 390,01

Finalidade: Beneficiação dos bombos do grupo de 

bombos.

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

a) Total: € 141,60

Finalidade: Beneficiação da residência Paroquial da Vila 

de Salzedas.

b)Total: € 156,16

Finalidade: Beneficiação da zona envolvente à Capela 

da Murganheira.

Freguesia de S. João de Tarouca

Total: € 228,94

Finalidade: Ampliação do Cemitério de Vila Chã do 

Monte.

Freguesia de Salzedas

Total: € 171,95

Finalidade: Beneficiação do regadio do caboco em 

Salzedas.
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ATA N.º39, DE 26 DE MARÇO DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir à associação 

Liga dos Amigos do Hospital de Lamego um subsídio 

no valor de €500,00 (quinhentos euros), para aquisição 

de pequenos instrumentos cirúrgicos e de diagnóstico 

para o Hospital de Lamego, que serve os munícipes de 

Tarouca; 

– Deliberado por unanimidade renovar por mais 

um ano o protocolo de colaboração celebrado 

em 14.03.2013, com a “ PSB- Projetos Sociais nos 

Bombeiros - Instituição de Solidariedade Social”, para 

dar continuidade ao projeto “Missão Sénior”, mediante 

a atribuição de uma comparticipação no valor de € 

700,00/mês (setecentos euros por mês), o que perfaz 

um encargo total de € 8 400,00 (oito mil e quatrocentos 

euros), sendo € 6 300 em 2015 e € 2 100 em 2016; 

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Downhill de Tarouca um subsídio no valor de € 

5.000,00 (cinco mil euros), para a realização da Taça 

Nacional de Downhill, por se reconhecer o interesse 

municipal deste evento; 

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às freguesias no período de 10.03.2015 a 

23.03.2015

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca

Total: € 121,44

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina 

em São João de Tarouca.

ATA N.º40, DE 16 DE ABRIL DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Recreativa e Cultural de Dalvares “A Flor do Sabugueiro” 

um subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros, 

para apoio às atividades de 2015; 

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio Clube 

de Tarouca um subsídio no valor de três mil euros, para 

fazer face ao pagamento da dívida que contraíram 

junto da Federação de Andebol de Portugal, mediante 

a celebração de uma adenda ao contrato desportivo 

para época de 2014/2015; 

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Inter-Futsal Tarouca um subsídio no valor de 

€1.000,00, para a equipa de seniores feminina, 

considerando o alargamento do campeonato, 

inicialmente não previsto; 

– Deliberado, após votação por escrutínio secreto, 

por unanimidade,  atribuir o prémio José Leite de 

Vasconcelos, no valor unitário de € 125,00 (cento 

e vinte e cinco euros) aos alunos constantes da lista 

abaixo transcrita

Nome do Aluno Ano

David Figueiredo Macovei 4º

Gabriela Conceição Teles Meneses 4º

João Luís Palma Esteves 4º

Joana Ildefonso Pereira 5º

Joice Margarete Gouveia de Sá 5º

Margarida Silva Pinto 5º

Margarida Silva Queirós 5º

Marta Alexandra Carrapa S.F. Silva 5º

Laura Luís Duarte Carrapa Sarmento 6º

Ana Beatriz Vitorino Pereira 7º

Joana Alexandra Moreira Valente 7º

Sara Cardoso Borges 7º

Inês Cristina Silva Gomes 8º

Beatriz Correia Teixeira 9º

Daniela Cardoso Monteiro 10º

João Braga de Oliveira Lopes 11º

Tiago Daniel Tomé Nunes 11º

Catarina Matias Albuquerque 12º

Marta Botelho Lima Ensino Secundário
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– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às freguesias no período de 24.03.2015 a 

13.04.2015

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 756,84

Finalidade: Reconstrução do Edifício do Forno – 

Mondim de Cima.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salzedas

Total: € 50,05

Finalidade: Beneficiação da Residência Paroquial.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

João de Tarouca

Total: € 19,48

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina.

ATA N.º41, DE 23 DE ABRIL DE 2015

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem como 

às freguesias no período de 13.04.2015 a 20.04.2015: 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salzedas

Total: € 250,50

Finalidade: Beneficiação da Residência Paroquial

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

João de Tarouca

Total: € 304,68

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina.

ATA N.º42, DE 07 DE MAIO DE 2015

– Apoios em materiais concedidos a entidades 

e organismos legalmente existentes, com vista à 

prossecução de obras de interesse municipal, bem 

como às freguesias no período de 21.04.2015 a 

04.05.2015

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 92,53

Finalidade: Reconstrução do Edifício do Forno – 

Mondim de Cima.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

João de Tarouca

Total: € 240,03

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina.

ATA N.º43, DE 21 DE MAIO DE 2015

– Deliberado por unanimidade ceder à “União de 

Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira”, em 

regime de comodato, pelo prazo de 25 anos, os edifícios 

das antigas escolas do 1º ciclo do ensino básico, sitos 

na Freguesia da União de Freguesias de Granja Nova e 

Vila Chã da Beira, para realização de atividades culturais 

e recreativas; 

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 05.05.2015 a 18.05.2015: 

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 199.16

Finalidade: Reconstrução do Edifício do Forno – 

Mondim de Cima.

Associação DH Tarouca

Total: € 166,94

Finalidade: Material elétrico aquando da realização da 

Taça de Portugal de DONWHILL, dia 18 e 19/04/2015

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

João de Tarouca

Total: € 99,26

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina.
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Associação Recreativa e Cultural Flor do Sabugueiro 

Total: € 130,69

Finalidade: Beneficiação da sede da Associação.

Associação Desportiva de Guimarães 

Total: € 55,66

Finalidade: Oferta de jantar à Associação.

Junta de Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 179,56

Finalidade: Material para aplicação na beneficiação da 

praia fluvial de Mondim da Beira.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Tarouca

Total: € 1.544,88

Finalidade: Oferta de troféus, aquando da realização do 

“Todo o Terreno BV Tarouca”.

ATA N.º44, DE 04 DE JUNHO DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Tarouca um subsídio no montante 

de mil euros para fazer face as diversas despesas com o 

jornal mensário Sopé da Montanha; 

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio 

Clube de Tarouca um subsídio no valor de € 400,00 

(quatrocentos euros) para o encontro nacional de 

infantis masculinos; 

– Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Vila Chã da Beira um subsídio no 

valor de três mil euros, a pagar em quatro prestações 

mensais, para a obra de restauro da Capela de Santo 

António;

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 19.05.2015 a 02.06.2015 

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 98,13

Finalidade: Reconstrução do Edifício do Forno – 

Mondim de Cima.

Freguesia de Mondim da Beira

Total: € 41,21

Finalidade: Material para o Nicho do Sr. Boa Sentença, 

em Mondim da Beira.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Várzea 

da Serra 

Total: € 594,25

Finalidade: construção da capela mortuária de Várzea 

da Serra 

Associação Recreativa e Cultural Flor do Sabugueiro 

Total: € 214,78

Finalidade: despesa com as atividades da Associação

União de freguesias de Gouviães e Ucanha

Total: € 4.117,81

Finalidade - Materiais para conservação do campo de 

futebol de Gouviães.

ATA N.º45, DE 11 DE JUNHO DE 2015

– Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca um subsídio no valor de € 300,00 (trezentos 

euros), para a publicação da 6ª edição do Boletim “Voz 

Solidária”, por maioria de três votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores José António Amaro 

Nunes e Afonso Manuel Batista Dias.

 

ATA N.º46, DE 2 DE JULHO DE 2015

– Deliberado por unanimidade apoiar a realização 

do concurso de Pesca Desportiva por ser de interesse 

municipal e atribuir à Associação São Martinho dos 

Esporões um subsídio no valor de duzentos e cinquenta 

euros; 
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– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Desportiva e Recreativa Tarouquense um apoio 

adicional para a época desportiva de 2014/2015, no 

valor de € 3.780 (três mil e setecentos e oitenta euros), 

a pagar em prestações mensais, de acordo com as 

disponibilidades de tesouraria; 

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 11.06.2015 a 26.06.2015: 

Associação Recreativa e Cultural Flor do Sabugueiro 

Total: € 97,50

Finalidade: Oferta de produtos aquando da realização 

da festa “ Sabugueiro em Flor 2015.”

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total: € 513,78

Finalidade: Apoio na construção do “Centro Paroquial 

de Santa Helena” 2ª Fase, conforme protocolo data de 

04/08/2013 e deliberado em reunião de câmara de 

01/08/2013.

Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense 

Total: € 34,63

Finalidade: Material para beneficiação da sede da 

Associação.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Tarouca 

Total: € 877,33

Finalidade: Apoio na realização do Evento “Passeio 

Todo o Terreno BVTarouca 2015”.

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca 

Total: € 100,06

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina.

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas 

Total: € 44,03

Finalidade: Zona envolvente do Edifício, conforme 

Protocolo datado de 02/06/2013 e deliberado em 

reunião de câmara de 06/06/2013.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total: € 922,50

Finalidade: Apoio na realização da Revista alusiva a 

festa de S. Pedro de 2015.

Associação de Amigos dos Animais de Tarouca

Total: € 332,10

Finalidade: T’shirts para promoção do Vale Varosa.

Junta de Freguesia da União das Freguesias 

Gouviães Ucanha

Total: € 1.925,48

Finalidade: Beneficiação do Campo de Futebol de 

Gouviães.

ATA N.º47, DE 16 DE JULHO DE 2015

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 27.06.2015 a 13.07.2015: 

Freguesia de Várzea da Serra 

Total: € 694,23

Finalidade: Construção da capela mortuária de Várzea 

da Serra.

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas 

Total: € 846,58

Finalidade: Beneficiação da Capela de Murganheira.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

1.- € 126,00

Finalidade: Apoio aquando da atuação da Orquestra 

Municipal de Tarouca integrada nas Festas de S. Pedro 

– Tarouca 2015.

2.- € 1.328,40

Finalidade: Aluguer de tenda, aquando da Festa de 

Santa Helena.

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas 

Total: € 959,40

Finalidade: Beneficiação da zona envolvente do 

Edifício, conforme Protocolo datado de 02/06/2013 e 

deliberado em reunião de câmara de 06/06/2013.
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Freguesia da União das Freguesias Gouviães e Ucanha

Total: € 15,01

Finalidade: Beneficiação do Campo de Futebol de 

Gouviães.

Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT

Total: € 199,26

Finalidade: Apoio aquando da realização do evento “UP 

AND DOWN BTT”.

ATA N.º48, DE 30 DE JULHO DE 2015

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 14.07.2015 a 27.07.2015: 

Junta de Freguesia de Várzea da Serra 

Total: € 54,90

Finalidade: Construção da capela mortuária de Várzea 

da Serra

Junta de Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 89,72

Finalidade: Beneficiação da Praia Fluvial de Mondim da 

Beira.

ATA N.º49, DE 13 DE AGOSTO DE 2015

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de 

obras e eventos de interesse para o município, bem 

como às freguesias no período de 28.07.2015 a 

10.08.2015;  

Associação de Juventude do Concelho de Tarouca 

Total: € 24,00

Finalidade: Apoio na realização da iniciativa do dia zero 

- 2015.

ATA N.º50,  DE 27 DE AGOSTO DE 2015

– Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desportivas desenvolvidas pela Associação 

Desportiva e Recreativa Tarouquense, por serem de 

interesse municipal e atribuir um subsídio no montante 

total de € 22 000,00 (vinte e dois mil euros), destinado 

a despesas com a época desportiva de 2015/2016, 

a pagar em onze prestações no valor unitário de € 

2.000,00 (dois mil euros), entre 1 de setembro de 2015 

e 31 de julho de 2016;

– Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desportivas desenvolvidas pela Associação 

“SCT – Sport Clube de Tarouca”, por serem de interesse 

municipal e atribuir um subsídio no montante total de 

€ 15 000,00 (quinze mil euros), destinado a despesas 

com a época desportiva de 2015/2016, a pagar em 

dez prestações no valor unitário de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), entre 1 de setembro de 2015 e 30 

de junho de 2016;

– Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desportivas do Ginásio Clube de Tarouca, por 

serem de interesse municipal e atribuir-lhe um subsídio 

no montante total de € 15.000,00 (quinze mil euros), a 

transferir em dez prestações mensais de igual valor de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a despesas 

com a época desportiva de 2015/2016 (modalidade de 

andebol), entre 1 de setembro de 2015 e 30 de junho 

de 2016; 

– Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desportivas da Associação Inter Tarouca, 

nas modalidades de futsal e de kickboxing, por serem 

de interesse municipal e atribuir-lhe um subsídio no 

montante total de € 10.000,00 (dez mil euros), a 

transferir em dez prestações mensais de igual valor de 

€ 1.000,00 (mil euros), no período de 1 de setembro de 

2015 a 31 de junho de 2016. 

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de 
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obras e eventos de interesse para o município, bem 

como às freguesias no período de 11.08.2015 a 

24.08.2015: 

Flor de Sabugueiro-Associação Recreativa e Cultural 

de Dalvares

Total: € 308,59

Finalidade: Apoio na realização do festival de folclore 

internacional

Junta de Freguesia de Várzea da Serra

Total: €1.724,96

Finalidade: Apoio em materiais para construção da 

capela mortuária

Junta de Freguesia de Mondim da Beira

1.- Total: € 101,48

Finalidade: Apoio em materiais para obras na Praia 

fluvial de Mondim da Beira

2.- Total: € 918,88

Finalidade - Apoio em materiais para beneficiação de 

tanques, em Mondim de Cima

Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Chã da Beira

Total: € 482,08

Finalidade - Apoio em materiais para restauro da igreja 

de Vila Chã da Beira

Centro Social Paroquial da Vila de Salzedas

Total: € 360,57

Finalidade: Apoio em materiais para a zona envolvente 

ao Centro de dia;

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Arguedeira União Desportiva um subsídio no valor 

de € 3.219,93 (três mil e duzentos e dezanove euros 

e noventa e três cêntimos), para fazer face a despesas 

com a época desportiva 2014/2015.

 

ATA N.º 51, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015

- Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesias no período de 25.08.2015 a 07.09.2015:

Freguesia de Gouviães e Ucanha 

Total: € 951,00

Finalidade: Beneficiação do Campo de Futebol de 

Gouviães.

Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 118,82

Finalidade: Beneficiação da praia fluvial de Mondim da 

Beira.

Freguesia de Várzea da Serra 

Total: € 1062,12

Finalidade: Construção da capela mortuária de Várzea 

da Serra.

Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT

Total: € 455,35

Finalidade: Oferta de artigos para os participantes do 

UP AND DOWN BTT.

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Tarouca

Total: € 100,06

Finalidade: Beneficiação da Capela de Santa Catarina 

em S. João de Tarouca.

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total: € 482,22

Finalidade: Beneficiação da zona envolvente ao Centro 

do Dia, conforme protocolo assinado em 02/06/2013.

Associação da Banda Juvenil Zé Ribeiro

Total: € 250,00

Finalidade: Transporte da Banda.

Flor do Sabugueiro – Associação Cultural e 

Recreativa de Dálvares

Total: € 41,05

Finalidade: Realização do Festival de Folclore 

Internacional da Flor de Sabugueiro 2015.

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

“Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT” um 

subsídio no valor de € 1.450,00 (mil e quatrocentos e 

cinquenta euros) para a realização do evento Up and 

Down, cujo interesse municipal foi expressamente 

reconhecido.
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ATA N.º52, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como 

às freguesias no período de 10.07.2015 a 10.08.2015 

e 25.08.2015 a 15.09.2015 (alíneas o) e u) do nº1 do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09)

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro:

Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 448,32

Finalidade: Apoio em material para beneficiação dos 

tanques de Mondim de Cima.

Freguesia de Várzea da Serra 

Total: € 1.959,59

Finalidade: Construção da capela mortuária de Várzea 

da Serra.

Fábrica da Igreja Paroquial de Gouviães

Total: € 300,00

Finalidade: Apoio à realização da festa em honra de 

Santa Maria Madalena.

FC Lusitanos de Samedan

Total: € 184,50

Finalidade: Oferta de artigos promocionais à 

associação.

Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense 

Total: € 256,61

Finalidade: Artigos para oferta aos participantes do 

Torneio de Pino.

Associação InterTarouca 

Total: € 138,25

Finalidade: Artigos para oferta aos participantes da 

Maratona Futsal 2015.

Ginásio Clube de Santo Tirso

Total: € 40,86

Finalidade: Estágio da equipa de Andebol em 

Tarouca.

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total: € 951,66

Finalidade: Apoio em material para a zona 

envolvente ao edifício, conforme protocolo datado de 

03/06/2013.

Associação da Banda Musical de Gouviães

Total: € 250,00

Finalidade: Transporte da associação

Freguesia de Gouviães Ucanha 

Total: € 1.927,66

Finalidade: Beneficiação do Campo de Futebol de 

Gouviães

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca

Total: € 1.927,66

Finalidade: Beneficiação do Cemitério de Vila Chã do 

Monte.

Fábrica da Igreja Paroquial de Ucanha

Total: € 500,00

Finalidade: Apoio à realização da festa em honra da Sr.ª 

da Ajuda.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total: € 1.783,50

Finalidade: Apoio à realização da festa em honra de S. 

Pedro 2015.
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Domingos Nascimento
Presidente da Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal é o órgão de representação 

dos cidadãos. 

Nas diferentes forças políticas os cidadãos exercem 

na Assembleia Municipal um importante papel na 

Democracia. Num total de 22, 15 eleitos diretamente 

e mais os 7 Presidentes de Junta, é este o número de 

cidadãos que compõem o órgão mais significativo do 

Poder Local Democrático. 

Ao longo destes dois anos foi possível promover uma 

atuação concreta junto dos problemas e contribuir-se 

para que o Executivo Municipal tenha as condições de 

boa governabilidade. 

A Assembleia Municipal é hoje um órgão presente, 

atento, proativo, interventivo e construtor de soluções 

para o Concelho. 

Tarouca tem sido exemplo pela forma como a sua 

Assembleia Municipal tem fomentado a participação 

dos cidadãos. 

O Congresso da Cidadania Política é caso único em 

Portugal dado que é organizado por todas as forças 

políticas presentes na Assembleia Municipal. 

Este encontro anual de cidadania é já uma marca que 

perdurará para sempre. 

Sinto-me, por isso, um autarca feliz e motivado para a 

constante busca de soluções tão difíceis neste tempo 

de recursos escassos e em que o serviço da dívida do 

Município corta as asas a muitos projetos que Tarouca e 

o Vale do Varosa bem precisavam.

Mas, todos, cada um à sua maneira, têm contribuído 

para esta nova forma de fazer política local. 

Deste modo, deixo aqui o meu profundo 

reconhecimento a todos os membros desta 

Assembleia Municipal de todas as forças políticas. 

Um reconhecimento aos elementos que me 

acompanham na Mesa deste Órgão, aos que 

compõem a Comissão Permanente, por a terem 

transformado num espaço de partilha de ideias 

e conhecimento. Uma menção muito especial ao 

Executivo Municipal pela comunhão nesta nova 

filosofia de exercício do poder, promovendo 

claramente uma postura também ela integradora e 

realizadora de felicidade humana neste Concelho 

tão especial.

TODOS SOMOS TAROUCA - foi este o mote inspirador 

para 2015, TODOS SOMOS CAPAZES - a mensagem 

que procurou alertar para a importância da participação 

ativa e solidária e para o facto de todos, quando 

queremos, sabermos fazer e construir futuro. 

Espero continuar a merecer de todos o carinho 

e abertura para, dentro do que as circunstâncias 

permitem, continuarmos a fazer de Tarouca um 

concelho com mais vida, um concelho diferente.

Um abraço de cidadania para todos.

Todos somos capazes de construir futuro
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Na saúde 
> Centro de Saúde com melhor serviço

A Assembleia Municipal cumprindo o seu papel de 

mobilizar vontades para a melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos deste concelho, convidou os 

responsáveis do Agrupamento de Centros de Saúde 

do Douro Sul, Diretor Executivo, Dr. Rui Dionísio, 

Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, Dra. Eliza 

Bento Guia e Presidente da Direção de Enfermagem, 

Dr.ª Helena Norinha, para intervirem sobre os Cuidados 

A Assembleia Municipal a construir  novas   soluções
de Saúde aos Cidadãos do concelho de Tarouca.

Ficou clara a importância de se promover melhor acesso 

aos utentes do concelho de Tarouca, permitindo-se a 

marcação de consultas todos os dias, de forma simples, 

através da internet, telefone e presencialmente.

Há já alterações visiveis muito positivas no Centro de 

Saúde de Tarouca.

> Hospital de Lamego tem que servir todo o Douro Sul

Também se falou acerca do Hospital de Lamego, 
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A Assembleia Municipal a construir  novas   soluções
que deverá servir o Douro Sul, sendo urgente a 

necessidade de algumas mudanças estruturais no 

funcionamento desta tão importante unidade de 

saúde na nossa região.

No desenvolvimento local

O desenvolvimento local é também uma 

preocupação da Assembleia Municipal, por isso foi 

convocado para esta sessão o representante da 

CIMDouro, Eng.º. Paulo Noronha, que apresentou a 

Estratégia de Desenvolvimento Integrado da Região 

do Douro, a qual é dinamizada pela Comunidade 

Intermunicipal do Douro e que estrutura a visão, 

estratégia e plano de ação da região para o próximo 

período de programação estrutural (2014-2020).

No bem estar social

A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Tarouca apresentou o Relatório Anual de 

Atividades e Avaliação 2014.
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A chuva não conseguiu 

demover as inúmeras pessoas 

que se foram juntando em frente 

aos Paços do Município, saídos 

de diversos locais do Concelho, 

caminhando, de bicicleta, ou ao 

volante de veículos clássicos, para 

comemorarem a Liberdade!

E todos em conjunto assistiram 

ao hastear das Bandeiras ao som 

do Hino Nacional tocado em 

uníssono pelas 5 Bandas Musicais 

do Concelho, com a presença 

do Corpo de Bombeiros. Que 

momento singular!

As Bandas Musicais foram, em 

aplausos fortes dos cidadãos ali 

presentes, em direção ao Quartel 

dos Bombeiros e prestaram ali 

uma justa homenagem aos nossos 

heróis. Que gesto tão forte este das 

nossas Bandas Musicais!

Já no salão do Quartel dos 

Bombeiros foi servida uma refeição, 

confecionada de forma voluntária 

A festa dos Cidadãos – 25 abril de 2015  -   Momentos únicos e de grande emoção
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A festa dos Cidadãos – 25 abril de 2015  -   Momentos únicos e de grande emoção
por um grupo de senhoras e alguns 

senhores, que serviram com toda a 

prontidão um grupo tão grande de 

pessoas. Como é importante a força 

do voluntariado!

Foram muitas as pessoas que ali 

almoçaram juntas, sem mesas 

pomposas, mas com muita 

amizade e respeito. Fardas, muitas 

fardas diferentes, mas todos 

unidos num único propósito - 

Comemorar a Liberdade!

De tarde, no Auditório Municipal 

Adácio Pestana foi-se construindo 

com cravos a palavra LIBERDADE, 

com a envolvência de todos os 

presentes.

Os melhores alunos do 

Agrupamento de Escolas de 

Tarouca no ano letivo 2013/2014 

foram agraciados com o prémio 

José Leite de Vasconcellos, 

constatando-se felicidade e orgulho 

nos olhos deles e das suas famílias.

Seguiu-se a sessão solene, 

na qual, pela primeira vez, se 

deu voz aos cidadãos que não 

exercem funções políticas, tendo 

sido eles os oradores principais. 

Dos nove aos quase noventa 

anos de idade, quatro cidadãos 

deixaram aquele auditório a 

aplaudir de pé. 

Aquela máxima usada muitas 

vezes pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, Domingos 

Nascimento, de “Todos Somos 

Tarouca” e “Todos Somos 

Capazes” esteve ali bem evidente.

As comemorações terminaram 

com uma excelente atuação da 

Banda Musical do VV-Vale do 

Varosa, composta por todos os 

elementos das cinco Bandas 

Musicais do Concelho que, apesar 

das condições atmosféricas não 

terem permitido a sua atuação 

no exterior, conseguiram, num 

espaço tão pequeno, e numa 

desorganização organizada, fazer 

um concerto à Liberdade, que a 

todos arrepiou.

Tarouca e o Vale do Varosa 

possuem gente com qualidades 

únicas, que demonstraram neste 

dia, mais uma vez, que é possível 

pensar diferente, mas construir um 

caminho comum.
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Um evento Inédito em Portugal

Realizou-se no Auditório Municipal na cidade 

de Tarouca, mais um Congresso da Cidadania 

Politica com enorme participação dos cidadãos e das 

Instituições. 

UM SONHO OU PROPÓSITO que se vai concretizando, 

fazendo-se convergir os cidadãos para um objetivo 

comum – O Desenvolvimento de Tarouca e do Vale do 

Varosa, com a AMBIÇÃO de juntar opiniões diferentes 

em ações de cidadania ativa e solidária.

O Congresso da Cidadania em Tarouca ajuda a Construir 

um CAMINHO novo na forma de fazer política.

Iniciado em 2013, com o movimento sim, num contexto 

eleitoral, continuado em 2014 e em 2015, com o alto 

patrocínio da Assembleia Municipal, numa organização 

conjunta de todas as forças políticas, dando-se um 

grande exemplo de unidade de propósitos. Por isso é 

único em Portugal. 

O Congresso cresce abrindo as portas à participação 

dos Cidadãos. 

Com o Congresso, promovido pela Assembleia 

Municipal de Tarouca, obtêm-se RESULTADOS 

diferenciadores e construtores de cidadania ativa e 

solidária:

Congresso da Cidadania Política na Cidade    de Tarouca - Único em Portugal
Une todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal 
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Congresso da Cidadania Política na Cidade    de Tarouca - Único em Portugal
Une todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal 

     > Consciência cívica, política e integração social pela 

participação; 

     > Aprendizagem da dialética política e social - 

aprender para poder exercer; 

     > Confrontação do poder com chamadas de atenção 

- criticar não é destruir; 

     > Promoção das Instituições e dos seus projetos. 

Realça-se, só a título de mero exemplo, o Contributo 

dos grupos de trabalho com ideias e soluções para o 

desenvolvimento do Concelho, a saber:

     > Educação: Maior aproximação entre as 

empresas e a escola;

     > Desenvolvimento Local: Trabalho em rede com 

outros Municípios; Valorização das aldeias e 

das potencialidades intrínsecas deste território, 

como por exemplo o rio Varosa e os seus 

moinhos.

     > Saúde/Qualidade de Vida: Campanhas de 

prevenção do álcool e do tabaco; Divulgação 

dos programas existentes e do funcionamento 

do sistema de saúde; Promoção da formação a 

cuidadores informais de doentes. Criação do Plano 

Estratégico para a Saúde no Concelho de Tarouca.

TODOS SOMOS TAROUCA 



8

As Associações dão vida a 
Tarouca

Várias Associações/Instituições 

do Concelho responderam ao 

desafio da Assembleia Municipal e 

apresentaram-se com criatividade.  

Os cidadãos foram os atores principais. 

Todos demonstraram serem capazes.

Tarouca dá assim o exemplo e cresce em 

capacidade de mobilização cívica.

TODOS SOMOS CAPAZES de construir 

futuro individual e coletivo.

Programa “Cidadão Participa” 
promove a inovação

No Concurso Cidadão Participa venceu 

o projeto “Pela Vida de quem dá a Vida 

– Bombeiros Voluntários de Tarouca”, a 

que se seguiu o projeto “Requalificação da 

Escola Primária de Dalvares em Albergue 

Juvenil” e em terceiro lugar o projeto “VV 

– A excelência do Mundo em 100Km2”, 

a cujos representantes foi entregue um 

Alvará de Responsabilidade.

Cidadania ativa e solidária
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Os cidadãos de Tarouca têm 

ao seu serviço mais meios 

diferenciados de socorro.

O protocolo outorgado em Lisboa 

no dia 28.07.2015, entre o INEM 

e a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca, permitiu 

a vinda de uma nova ambulância 

de socorro e contempla uma 

receita financeira mensal muito 

relevante, bem como a garantia de 

substituição da ambulância.

A instalação de um Posto de 

Emergência Médica em Tarouca 

concretizou um objetivo que 

existia desde há vários anos, o qual 

Os Presidentes das Assembleias 

Municipais dos concelhos 

do Douro Sul integrantes da 

CIM Douro - comunidade 

intermunicipal do Douro, reuniram 

pela primeira vez em Tarouca, 

com o objetivo de definição de 

No Douro Sul – Juntos seremos mais fortes
estratégias conjuntas de defesa 

dos interesses dos cidadãos, 

deste território tão especial, que 

enfrentam problemas idênticos e 

oportunidades comuns.

Uma reunião de grande 

produtividade, que permitiu a 

definição de áreas de trabalho 

para os próximos tempos. 

Considerou-se que das muitas 

áreas a trabalhar, a saúde, a 

educação e o cáustico processo 

de desertificação deste território, 

serão as prioritárias.

Posto de Emergência Médica em Tarouca
foi atingido depois de diversas 

diligências desenvolvidas e da 

conjugação de circunstâncias 

e vontades (Bombeiros, INEM, 

Município) permitiram criar algo 

que já tardava.

É de justiça dizer que os Bombeiros 

de Tarouca, há já muitos anos, 

prestam um serviço de elevadíssima 

qualidade no socorro dos seus 

concidadãos. Estes homens e 

mulheres têm preparação técnica e 

humana que nos orgulha a todos.

Pela dignificação e apoio ao 

trabalho dos Bombeiros Voluntários 

de Tarouca, certamente o 

Município nunca deixará de estar 

como um dos principais pilares de 

apoio.

Pela saúde e bem estar das pessoas 

deste concelho tudo temos que 

fazer.
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O salão nobre da Câmara 

Municipal de Tarouca 

acolheu no passado dia 16 de 

outubro dezenas de pessoas 

que quiseram marcar presença 

na cerimónia de atribuição da 

Medalha de Ouro do Município 

ao cidadão Lucílio Fernando 

Assunção Teixeira, que 

desempenhou as funções de 

presidente da Câmara Municipal 

e provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca. 

A Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal de Tarouca aprovaram 

unanimemente esta distinção, 

baseando a sua proposta na 

reconhecida participação cívica 

de Lucílio Teixeira e o seu 

contributo de cidadania ativa e 

solidária enquanto “autarca de 

referência que presidiu a Câmara 

Municipal de Tarouca durante 

mandatos consecutivos, tendo 

marcado de forma indelével 

Atribuição da Medalha de Ouro do Município 
de Tarouca ao cidadão Lucilio Teixeira

um ciclo de modernização 

infraestrutural do Município e de 

afirmação no contexto regional” 

e, também, enquanto provedor 

da Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca, “promovendo a criação 

de respostas sociais de vital 

importância para o Concelho e 

Região”. 

Na sua intervenção, o Padre 

Vítor Ferreira destacou o 

papel da cidadania ativa no 

desenvolvimento das comunidades 

e, Carlos Andrade, representante 

da União das Misericórdias 

Portuguesas, frisou o contributo 

positivo de Lucílio Teixeira ao 

serviço dessa instituição. 

O Presidente da Assembleia 

Municipal de Tarouca, Domingos 

Nascimentos, referindo-se ao 

homenageado, afirmou que este 

“soube sair de si para se unir aos 

outros”, destacando a importância 

da congregação de esforços 

para a construção de pilares de 

desenvolvimento da sociedade. 

Valdemar Pereira, Presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, 

usou da palavra para homenagear 

o homem, o autarca e o provedor 

Lucílio Teixeira, pelo importante 

contributo enquanto dirigente das 

principais instituições do concelho 

de Tarouca. 

A sua ação permitiu o 

desenvolvimento de importantes 

infraestruturas sociais e 

económicas, fulcrais para o 

progresso do concelho de 

Tarouca. 

Visivelmente emocionado, 

o homenageado Lucílio 

Teixeira afirmou que se sentia 

recompensado pela sua 

ação política e cívica, tendo 

acrescentado ainda que “valeu 

a pena conhecer quem conheci, 

amar quem amei, ser amigo de 

quem fui, valeu a pena estar aqui”.
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A Assembleia Municipal de 

Tarouca, tem ao longo destes 

dois anos de mandato, promovido 

uma forma diferente de fazer e 

estar no poder local. 

Todas as forças políticas integram 

a Comissão Permanente que de 

forma sistemática e consistente 

aborda e estuda assuntos 

relevantes que depois se 

transformam em ações concretas. 

Um dos temas centrais é a 

Educação. Com o objetivo de se 

perceber a estrutura de problemas 

e boas práticas no Agrupamento 

de Escolas Dr. Leite Vasconcelos, 

Tarouca tem mais vida com uma aposta 
inteligente na educação 

realizou-se uma visita de trabalho.

Percorreram-se os três edifícios 

do Agrupamento, interagindo-se 

com Professores, Funcionários e 

Alunos.

Percebeu-se que no presente os 

desafios, com o apoio do Município, 

estão a ser superados, mantendo-

se uma atenção continuada para 

com os anseios dos alunos e suas 

famílias. 

O futuro tem como principal 

barreira a “catástrofe demográfica” 

que assola a região, pondo em 

perigo todas as estratégias de 

desenvolvimento destes concelhos 

do Douro Sul. 

Teremos que tudo fazer para apoiar 

e dar futuro a todas as crianças e 

jovens deste concelho. 
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No dia 29 de maio de 2015 a Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal foi verificar no terreno 

a execução dos projetos eleitos no Congresso da 

Cidadania Política - 2014, desenvolvidos pelas 

Associações no âmbito do concurso “Cidadão Participa”. 

Iniciou a sua visita pelo “Horto Monástico – Fase II 

“Integração Social – Horto para todos”, dirigindo-se de 

seguida para o projeto “O Sabugueiro, uma Farmácia no 

seu Quintal”.

Mais tarde, tomou conhecimento do desenvolvimento 

do projeto “Bike Park Tarouca”.

Foi uma tarde realizadora que permitiu uma interação 

com as realidades de Instituições. 

Há muita vida nas Instituições deste concelho.

Programa Cidadão Participa

1212
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 13.12.2014

Aprovado por unanimidade o seguinte:

 proposta das Grandes Opções do Plano para dois mil e 

quinze;

proposta de Orçamento Municipal para o ano de dois 

mil e quinze;

mapa de pessoal para o ano de dois mil e quinze;

as seguintes medidas para orientar a execução 

orçamental em 2015, constantes do articulado supra 

referido:

1 - Autorização genérica para autorização de 

compromissos plurianuais:

a) A Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no 

artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21.06, por 

razões de simplificação e celeridade processual, dá 

autorização genérica favorável à Câmara Municipal e 

ao Presidente da Câmara Municipal para, até ao limite 

da respetiva competência, assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou 

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos 

de cooperação técnica e financeira, previstos nas 

Grandes Opções do Plano para 2014, até aos seguintes 

montantes máximos:

 2016: € 2 950 500,00

 2017: € 1 983 000,00

 2018: €   362 500,00

 2019 e seguintes: € 121 500,00

b) A Assembleia Municipal emite ainda autorização 

prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, em 2014, pela Câmara Municipal referente 

a encargos não previstos nas Grandes Opções do Plano 

que não excedam o limite de €99 759,58 em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e 

o prazo de execução de 3 anos.

c). A assunção de compromissos plurianuais a coberto 

da autorização prévia concedida nos termos do número 

anterior, só poderá fazer-se quando, para além das 
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condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as 

regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais 

de execução de despesas.

d). Em todas as sessões ordinárias da Assembleia 

Municipal deverá ser presente uma listagem com os 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização prévia genérica concedida.

2 - Atualização da tabela de taxas municipais:

Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 9º da Lei nº 

53-E/2006, de 29.12, a Tabela de Taxas Municipais, 

publicada no Diário da República, 2ª série, nº135, de 

14.07.2010, é atualizada de acordo com a taxa de 

inflação de 2014, se se verificar efetivamente.

3- Autorização genérica com limites à concessão de 

isenções e reduções fiscais:

3.1.Para efeitos do disposto no nº2 do artigo 16º é 

autorizada a concessão de isenções e reduções de 

taxas municipais, nos termos previstos no Regulamento 

Municipal de Taxas Municipais, publicado no Diário 

da República, 2ª série, nº 135, de 14.07.2010, até aos 

seguintes montantes:

 a) Serviços, atividades e licenciamentos diversos: € 500;

b) Edificação e urbanização: € 12 500,00;

c) Utilização, aproveitamento e ocupação de espaços 

e bens do domínio público e privado municipal: € 40 

000,00.

3.2.Os montantes fixados no número anterior resultam 

do cálculo efetuado pelos serviços municipais, com base 

nas isenções e reduções concedidas em 2014 e nas 

previstas para 2015.

3.3. A atribuição das isenções e reduções fiscais deve 

ser precedida de prévio enquadramento nas normas do 

regulamento municipal e visam:

a) incentivar a fixação de famílias no concelho, em 

especial nas zonas históricas;

b) apoiar as famílias com menores recursos financeiros;

b) incentivar a fixação de empresas e os pequenos 

produtores agrícolas;
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c) incentivar a prática desportiva e a utilização dos 

equipamentos de utilização coletiva existentes, por 

munícipes de todos os escalões etários;

d) incentivar a realização de eventos culturais, 

desportivos ou outros, com interesse para a população 

local e que contribuam para a dinamização e 

divulgação das potencialidades do concelho;

e) apoiar instituições particulares de solidariedade 

social e outras entidades, na realização de atividades de 

natureza social, educativa, cultural ou desportiva, com 

interesse para a população local.

4- Administração direta:

Ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 18º do Decreto-

lei nº 197/99, de 08.06 é autorizada a execução por 

administração direta, de obras constantes do Plano 

Plurianual de Investimentos para 2015, até ao valor de 

€ 250 000,00, por cada uma.

5 - Abertura de procedimentos de contratação 

pública com encargos em mais de um ano 

económico:

É autorizada a abertura de procedimentos de 

contratação pública relativos a despesas que deem 

lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente com a aquisição de serviços e bens 

através de locação com opção de compra, locação 

financeira, locação-venda ou compra a prestações com 

encargos, quando:

a) Resultem de planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados;

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 

€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da 

sua contração e o prazo de execução de três anos, 

nos termos previstos no artigo 22º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 08.06.

6 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem

É aprovada a cobrança da Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem (TMDP), prevista na alínea b) do nº 2 do 

artigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10.02, para vigorar 

em 2014, a qual será determinada com base na 

aplicação do percentual de 0,25% sobre cada fatura 

emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 

em local fixo, para todos os clientes finais da área do 

Município de Tarouca.

- Deliberado por unanimidade autorizar a contratação 

com a Caixa Geral de Depósitos S.A., com sede 

em Lisboa, de um empréstimo de curto prazo, em 

regime de conta-corrente, até ao montante de € 

400.000,00 (quatrocentos mil euros), apenas para 

ocorrer a dificuldades de tesouraria, à taxa de juro 

variável indexada à Euribor a 3 meses (Base 360 dias), 

acrescida do spread de 1,72% e nas demais condições 

constantes da sua proposta, a amortizar até ao final do 

mesmo ano.

- Aprovado por unanimidade o 8º relatório semestral 

sobre a execução do Plano de Saneamento Financeiro, 

respeitante ao período de 1 de abril a 30 de setembro 

de 2014.

- Aprovado por unanimidade fixar em 5% (cinco por 

cento) a participação variável no IRS incidente sobre os 

rendimentos de dois mil e quinze a arrecadar em dois 

mil e dezasseis,  pretendida por este município, para 

efeitos do disposto no artigo vinte e seis da Lei número 

setenta e três/dois mil e treze, de três de setembro.

- Foi tomado conhecimento do despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de seis 

de outubro corrente, contendo os fundamentos da 

decisão de suspensão dos pagamentos à sociedade 

“Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA” (ATMAD), 

na sequência da interposição pela CIMDouro de uma 

ação popular administrativa comum contra o Estado 

Português, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e da Energia e a ATMAD.

- Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos com encargos plurianuais assumidos 

no período de 01.09.2014 A 20.11.2014, ao abrigo 

da autorização genérica para dispensa de autorização 



15

de
lib

er
aç

õe
s |

 a
ss

em
bl

ei
a_

m
un

ici
pa

l  |
  T

AR
O

UC
A 

CI
DA

DÃ
O

   

prévia da Assembleia Municipal.

- Foi eleito por maioria de 18 votos a favor e 2 votos 

contra o membro Rui Fernando Guedes Raimundo, 

Presidente da Junta de Freguesia da União de 

Freguesias de Tarouca e Dálvares, para integrar a 

Assembleia Distrital de Viseu.

- Foi tomado conhecimento da informação escrita 

do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

do Município, da respetiva situação financeira e dos 

resultados da participação do Município nas empresas 

locais e em quaisquer outras entidades

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27.02.2015

- Foi tomado conhecimento das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal do Douro, apresentadas pelo Secretário 

Executivo, Eng.º Paulo Noronha, em representação 

daquela entidade, convocada nos termos da al. a) do nº 

5 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

- Foi tomado conhecimento do Relatório Anual de 

Atividades e Avaliação 2014 da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Tarouca.

- Foi tomado conhecimento da problemática da 

saúde no Concelho e na região, apresentada pelos 

representantes da Saúde do ACES Douro Sul, 

designadamente o Diretor Executivo, Dr. Rui Dionísio, a 

Presidente do Conselho Clínico, Dra. Eliza Bento Guia, 

e a Presidente da Direção e Enfermagem, Dra. Helena 

Norinha.

- Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos com encargos plurianuais assumidos 

no período de 20.11.2014 a 31.01.2015, ao abrigo da 

autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal.

- Eleitos, por dezoito votos a favor, os membros Rui 

Fernando Guedes Raimundo, Presidente da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias e o seu substituto 

Rufino Marcelo Queirós, Presidente da Junta de 

Freguesia de Mondim da Beira, para representação das 

Juntas de Freguesia do Município no XXII Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses.

- Foi tomado conhecimento da informação escrita 

do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

do Município, da respetiva situação financeira e dos 

resultados da participação do Município nas empresas 

locais e em quaisquer outras entidades.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30.04.2015

- Foi apreciado e tomado conhecimento do inventário, 

bem como de todos os documentos que o compõem 

e da respetiva avaliação, referente ao ano de dois mil e 

catorze.

- Foi deliberado por maioria de vinte votos a favor e 

duas abstenções dos membros Luís Fernando Coelho 

de Barros Pereira e Ana Palmira Botelho Figueiredo o 

seguinte:

– Aprovar os documentos de prestação de contas 

referentes ao ano de dois mil e catorze;

– Aprovar o relatório de gestão;

– Aprovar a proposta de aplicação do resultado líquido 

do exercício, constante do relatório de gestão.

- Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos com encargos plurianuais assumidos 

no período de 01.02.2015 A 10.04.2015, ao abrigo 

da autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 

- Foi deliberado por unanimidade declarar, nos termos 

do nº1 do artigo 144º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pela Lei nº42/2014, de 11.07, 

a invalidade do artigo 37º do Regulamento e Tabela 

de Taxas do Município de Tarouca, publicado no Diário 

da República, 2ª série, nº 135, de 14.07.2010, com 

produção de efeitos desde a data da respetiva entrada 

em vigor (15.07.2010), sem efeito repristinatório do 

regulamento anteriormente em vigor, uma vez que por 

força do disposto no artigo 17º da Lei nº53-E/2006, de 
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29.12, foi o mesmo expressamente revogado a partir de 

30.04.2010 (nº3 do citado artigo 144º).

- Aprovado por unanimidade o “Regulamento para 

Apoio a Agregados Familiares Desfavorecidos do 

concelho de Tarouca”.

- Foi tomado conhecimento da informação escrita 

do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

do Município, da respetiva situação financeira e dos 

resultados da participação do Município nas empresas 

locais e em quaisquer outras entidades.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26.06.2015

- Aprovado por unanimidade atribuir um voto de 

congratulação ao Município de Lamego, na pessoa 

do seu representante legal, Francisco Manuel Lopes, 

Presidente da Câmara Municipal, pelo impacto positivo 

que tiveram as Comemorações do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas e pela forma 

serena e eficaz como decorreram, tendo dado uma 

imagem extremamente positiva, não só de Lamego, 

como de toda a Região.

- Foi aprovado por unanimidade e aclamação 

recomendar, ao órgão Câmara Municipal, a atribuição 

da Medalha de Ouro do Município ao cidadão Lucílio 

Fernando Assunção Teixeira, a entregar em data que se 

entender mais conveniente, valorizando-se dessa forma 

a sua reconhecida participação cívica e o seu contributo 

de cidadania ativa e solidária.

- Aprovado por unanimidade o 9º relatório semestral 

sobre a execução do Plano de Saneamento Financeiro, 

respeitante ao período de 1 de outubro de 2014 a 31 

de março de 2015.

- Aprovada por unanimidade a primeira Revisão ao 

Orçamento da Receita e da Despesa para dois mil e 

quinze, nos seguintes termos: 

     * 1ª revisão ao Orçamento da Receita, no valor de € 

1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta euros) (inscrições 

= diminuições);

     * 1ª revisão ao Orçamento da Despesa, no valor de € 

57.396,00 (cinquenta e sete mil e trezentos e noventa e 

seis euros ( inscrições = diminuições).

- Foi deliberado por unanimidade autorizar a assunção 

do compromisso plurianual decorrente da celebração do 

contrato de partilha de poupanças líquidas com o Fundo 

de Eficiência Energética, nas condições constantes da 

respetiva minuta, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, e cujos encargos são os seguintes:

ANO VALOR

2016 € 11 420,06

2017 € 11 420,06

2018 € 11 420,06

2019 € 11 420,06

2020 € 11 420,06

2021 €  3 806,77

TOTAL € 60 907,07

- Foi tomado conhecimento das declarações emitidas 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 15º da 

Lei nº 8/2012, de 21.02, alterada e republicada pela Lei 

nº 22/2015, de 17.03.

- Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos com encargos plurianuais assumidos 

no período de 01.04.2015 a 09.06.2015, ao abrigo da 

autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal.

- Foi tomado conhecimento da informação escrita 

do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

do Município, da respetiva situação financeira e dos 

resultados da participação do Município nas empresas 

locais e em quaisquer outras entidades.




