






Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca
Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

Estão cumpridos cerca de 

três anos de mandato 

deste executivo, e não obstante 

das limitações e dificuldades que 

se têm colocado à gestão municipal, 

e apesar de todas as dificuldades e 

constrangimentos financeiros com 

que fomos confrontados, temos 

vindo a realizar um trabalho de 

proximidade, garantindo a resolução 

de pequenos problemas aos nossos 

munícipes e, de forma empenhada, 

temos vindo criar estratégias que 

visam o desenvolvimento económico 

e social do território, tendo sempre 

presente o grande desígnio de alcançar 

um território coeso, qualificado e 

desenvolvido.

Durante este período de mandato 

tivemos a vontade de alterar 

substancialmente a visão percecionada 

do eleito local. Foi nossa vontade fazer 

um mandato de portas abertas, com 

o desejo de receber todos os que nos 

procuravam, com o objetivo de fazer da 

função de Presidente da Câmara ou de 

outro qualquer membro do executivo, 

elementos facilitadores no processo 

de resolução de problemas ou na 

satisfação das necessidades dos 

tarouquenses.

Quisemos assim ter 

como principais 

parceiros 

no trabalho 

desenvolvido 

os nossos 

presidentes 

de junta de 

freguesia, 

pois são 

sem 

duvida 

alguma os autarcas que melhor 

conhecem o seu território, as suas 

primeiras dificuldades, e é com eles 

que são definidas as prioridades nos 

trabalhos a levar a efeito.

Face aos constrangimentos financeiros, 

foi nossa vontade realizar um maior 

número de obras por administração 

direta, ou seja, obras realizadas pelos 

funcionários da Câmara Municipal, os 

quais são tantas vezes injustiçados, 

pois sou testemunha dos excelentes 

trabalhos que têm vindo a realizar, da 

qualidade que impõem naquilo que 

fazem, e sem qualquer receio, afirmo 

claramente que temos excelentes 

funcionários no nosso município.  

Infelizmente, será hoje e sempre assim, 

na opinião publica pagará sempre o 

justo pelo pecador.

Nesta missão, neste mandato, foram 

por isso indispensáveis cada um dos 

funcionários públicos, quer no processo 

administrativo ou no controle das 

finanças publicas, onde todos quiseram 

ser parte da solução, quer nas obras 

realizadas, desde a mais simples à 

mais complexa. Estou certo que foi 

fundamental o empenho de muitos dos 

funcionários da autarquia para que com 

sucesso, dia após dia, fossemos capazes 

de ir trilhando este caminho difícil. 

Estando a autarquia sem capacidade 

económica para contratar fora e 

adjudicar maior parte das obras que 

foram sendo realizadas.

Quem me conhece sabe que não sei 

estar na politica ou na vida de outra 

forma, sou próximo, sou de trato 

fácil, sou e desejo continuar a ser um 

homem socialmente responsável e com 

preocupações sociais fortes, sendo que 

no meu entender as grandes obras 

que podemos edificar são aquelas que 

melhoram a qualidade de vida dos 

homens e mulheres que residem no 

nosso concelho.

Garanto-vos que não era possível 

percorrer um caminho muito diferente, 

pois não nos é permitido esquecer 

o processo de endividamento 

excessivo ou o plano de saneamento 

financeiro assinado em 2010.  Temos 

responsabilidades, temos que cumprir 

com o que foi o compromisso assumido 

pela Câmara Municipal de Tarouca, e 

estamos a honrar estes compromissos. 

Assim, sem perder tempo, sem querer 

abreviar caminho, iniciamos em equipa 

um conjunto de estudos importantes  

para o futuro do nosso concelho, pois 

sabendo que não existia tesouraria na 

autarquia para avançar com grandes 

obras, aproveitamos cada pedaço de 

tempo para criar projetos estruturantes e 

sustentados para o nosso território, já que 

eramos conhecedores que a qualquer 

momento abririam os fundos comunitários 

e, se tivéssemos tudo pronto, seria possível 

submeter a candidatura os investimentos 

mais prioritários.

Neste contexto, avançamos com a 

revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM), o qual nunca tinha sido revisto 

desde a sua versão original de 1995. 

Todos sabemos que este documento é 

fundamental para o desenvolvimento 

económico e social do nosso território, e 

também todos sabemos que a evolução 

de conceitos, de conhecimento e da 

própria sociedade dos últimos 20 anos 

foram enormes, logo era inadmissível 

manter este documento na sua primeira 

versão. É um trabalho moroso, não 

tem visibilidade, mas acreditamos ser 

extremamente relevante.



Considerando que nos encontramos 

num território de baixa densidade 

populacional, com vários problemas nos 

centros urbanos ou históricos, levamos 

a efeito a realização do primeiro Plano 

de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU). Fruto deste trabalho, foi 

possível identificar algumas prioridades 

de investimento para os próximos anos 

mas, mais importante ainda, é que 

foi possível apresentar candidatura a 

fundos comunitários de 4 projetos, que 

legitimamente são esperados pelos 

tarouquenses há alguns anos. Estão 

aprovados pelos fundos comunitários e 

as obras vão avançar:

Parque Ribeirinho de Tarouca – que 

contempla a reabilitação e recuperação 

dos atuais acessos, a criação de novos 

e modernos acessos pedonais ao longo 

de todo o rio, bem como a criação de 

zonas de lazer e atração turística nas 

margens deste recurso natural; 

Regeneração e revitalização do Núcleo 

antigo da cidade de Tarouca – neste 

espaço iremos iniciar a reabilitação dos 

arruamentos, reestruturar as redes de 

eletricidade e iluminação pública, bem 

como criar uma maior atratividade através 

de investimentos em mobiliário urbano e 

incentivos à reconstrução e dinamização 

para os empreendedores privados;

Regeneração da zona Ribeirinha do 

Outeiro em Mondim da Beira e da Ponte 

e Torre de Ucanha. 

Fazer do nosso Rio Varosa um 

polo de atração turística e de lazer 

é fundamental, por isso foram 

candidatadas e aprovadas as obras 

de reabilitação e de melhoramento 

paisagístico, bem como a construção 

de infraestruturas de apoio aos que 

usufruem destes espaços.

Estes investimentos são avultados e só 

são possiveis de realizar com o apoio a 

fundos comunitários. O estudo realizado 

foi fundamental para que ficasse 

demonstrada a sua sustentabilidade e 

a sua maior valia para o Concelho de 

Tarouca. 

Neste período de tempo, avançamos 

também com o Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável 

(PAMUS), no sentido de garantir mais 

e melhor mobilidade para todos, e 

neste sentido apraz-nos registar a 

submissão a fundos comunitários e 

respetiva aprovação de investimentos 

fundamentais para o nosso concelho. 

Estes terão como principal foco a 

eliminação de pontos críticos de 

acidentes e colocação de nova sinalética 

em todo o concelho; a melhoria da 

mobilidade na Rua das Adegas e Rua 

do Castelo, no centro da cidade de 

Tarouca; remodelação, aquisição e 

instalação de  abrigos de passageiros 

de transportes públicos em todo o 

concelho; e criação de um espaço de 

“interface” no centro da cidade de 

Tarouca, que permitirá num único 

espaço uma pequena central de 

transportes públicos, onde pararão 

autocarros e táxis, garantindo neste 

espaço as condições necessárias para a 

maior comodidade de quem ali terá que 

aguardar pelo seu meio de transporte.

Durante o ano de 2016 realizamos 

candidatura ao Programa de 

Valorização Económica de Recursos 

Endógenos (PROVERE). Sendo este 

o primeiro aviso de candidatura a 

fundos comunitários, e conhecendo 

as prioridades de investimento que 

tínhamos em mente, apresentamos 

candidatura para a reorganização, 

reestruturação e reabilitação do 

morro de Alcácima e, encontrando-se 

neste momento o projeto técnico em 

desenvolvimento, podemos afirmar que 

teremos este espaço com uma nova 

dinâmica muito em breve.

Aguardamos nesta fase a abertura a 

candidaturas a fundos comunitários na 

área do turismo de natureza, para levar 

para a realidade o projeto desenhado 

para o Monte de Santa Helena.

São muitos os outros projetos que já 

estão candidatados e aprovados, mas 

uma boa parte deles sem impacto visual, 

como são exemplo candidaturas de 

novas redes de saneamento e águas ou 

candidaturas de eficiência energética, 

que nos permitem poupar hoje em 

despesa corrente, para que possamos 

investir amanhã em novas ofertas e 

novos equipamentos, para quem aqui 

vive ou para quem nos visita.

Desejamos continuar a promover 

investimentos de proximidade, com 

o objetivo de resolver problemas 

do quotidiano das pessoas e, não 

obstante as constantes limitações e 

dificuldades que se têm colocado à 

gestão municipal, continuaremos com 

determinação a defender os interesses 

de todos os tarouquenses. 

Todos os investimentos que vos falo 

hoje só agora se iniciarão, pois como 

antes referi só agora existem fundos 

comunitários e não seria razoável, 

nem sequer aceitável gastarem-se 100, 

quando para fazer a mesma coisa só 

precisaremos de gastar 15, já que os 

restantes 85 são comparticipados pela 

União Europeia.

Continuaremos pois a dar o melhor 

de nós, por Tarouca e para os 

Tarouquenses!



José Damião Melo
 Vice Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

E obra, não há obra?

Esta é a pergunta que mais se 

vai ouvindo, mesmo daqueles que 

são conhecedores da real situação 

financeira da autarquia. Três anos 

de mandato, nos quais enfrentamos 

uma conjuntura completamente 

adversa. A acrescer à elevada dívida 

do município, fomos confrontados 

com a crise económica e financeira 

nacional, com a redução de receitas 

para a autarquia e a total ausência de 

fundos comunitários, pois até setembro 

de 2016 o arranque deste novo quadro 

comunitário não aconteceu.

E obra, não há obra?

Mas, mesmo com esta conjuntura 

adversa, este executivo diminuiu 

a dívida em aproximadamente 

2.750.000 € desde 2013 até 30 de 

setembro de 2016.  

No início de mandato o município 

apresentava-se numa situação de 

rotura financeira, em ponto de 

desequilíbrio estrutural financeiro, 

já que tinha mais de 5 milhões de 

euros de excesso de endividamento. 

Findos 3 anos de mandato podemos 

congratular-nos com o facto deste 

excesso de endividamento ser de 

apenas 910 mil euros, 

sendo que em junho 

de 2017 será 

possível afirmar 

que Tarouca já não 

se encontra com 

este indicador a 

vermelho.

E obra, não há obra?

Envolvidos no 

exercício 

diário de 

cumprir com os credores, sendo 

rigorosos nos gastos fomos capazes 

de reduzir a despesa corrente do 

município em 3 anos consecutivos, 

fazendo assim com que no ano de 

2015 se obtivessem resultados líquidos 

positivos, facto que já não acontecia 

desde 2006.

E obra, não há obra?

Muitos perguntam, mas porque é 

que não fizeram como no passado 

e pediram novos empréstimos para 

realizar investimentos que desenvolvem 

a economia local? A resposta é simples, 

todos sabemos que não é possível fazer 

um empréstimo em nossas casas se a 

nossa esposa ou marido não aceitar. 

Pois o município tem neste campo uma 

relação parecida com o Tribunal de 

Contas, o qual não aceita, nem assina 

qualquer empréstimo ao Município 

de Tarouca enquanto não terminar 

o Plano de Saneamento Financeiro 

assinado em 2010.

E obra, não há obra?

Outros questionam, mas porque é 

que em vez de reduzirem a divida 

em 2.750.000 € não a reduziram 

em apenas 1 milhão e investiram o 

restante? A resposta é simples, todos 

sabemos que se em tempos fizemos 

um crédito habitação na nossa família, 

então mensalmente temos que ter 

o dinheiro na conta para o banco 

levantar, pois se tal não acontecer 

rapidamente nos penhoram o salário e 

ficamos numa situação bem pior. Pois 

ao município acontece exatamente a 

mesma coisa, e sempre que cai uma 

prestação de um empréstimo esta 

tem que ser paga, pois se assim não 

for, a banca de imediato apresenta 

penhora à transferência do estado para 

a Câmara Municipal, ficando assim este 

executivo sem dinheiro para cumprir 

com os fornecedores e funcionários, 

e com estes tudo temos feito para 

cumprir.

E obra, não há obra?

Durante estes três anos, tudo fizemos 

para colocar as contas o melhor 

possível, não descoramos tudo que 

era possível fazer ao nível da ação 

social. da educação, da agricultura, 

da cultura e desporto, da promoção 

turística e de um conjunto de 

tantas outras atividades, bem como 

investimentos de proximidade que 

resolvem necessidades do dia a dia 

aos nossos munícipes, fazendo-os em 

parceria com as Juntas de Freguesia, 

mas com a mão de obra de muitos dos 

funcionários da Câmara Municipal, 

que ao longo destes três anos fizeram 

trabalhos de excelência.  Ao mesmo 

tempo avaliamos estrategicamente 

as necessidades deste território e 

preparamos um conjunto de projetos 

para apresentar candidatura a fundos 

comunitários, logo que iniciassem.

E obra, não há obra?

Neste momento, e porque no 

mês de outubro e novembro foi 

possível apresentar um conjunto de 

projetos ao Portugal2020, podemos 

afirmar que os investimentos que 

todos esperamos com ansiedade, 

porque são uma valia maior para 

Tarouca, estão aprovados e com 

financiamento garantido. 

Qualquer autarca gosta de deixar 

a sua marca, o seu legado, mas em 

nenhum momento tal tentação 

se deve sobrepor ao dever, à 



responsabilidade e à garantia de que 

a sua atuação não colocará em causa 

as futuras gerações.

E obra, não há obra?

Avançamos com a Loja Interativa de 

Turismo, instalamos um espaço do Vale 

Varosa dentro do Museu de Lamego, 

criamos roteiros turístico e experiências 

para quem nos visita, promovemos o 

nosso território, os nossos produtos 

e os empreendedores locais, e assim 

com várias parcerias somos capazes 

de afirmar que em 2016, o Concelho 

de Tarouca recebeu mais de 50.000 

turistas.

A reabilitação e construção de 

caminhos agrícolas, a dedicação do 

Sr. Presidente à Régiefrutas com a 

estruturação e lançamento de novos 

trabalhos para esta fábrica terá como 

consequência mais produção no 

concelho e um maior rendimento do 

setor primário.

E obra, não há obra?

Sendo a educação um eixo de 

desenvolvimento estratégico para este 

executivo, reforçou-se a parceria com 

o Agrupamento Escolar, e no meio 

de tanta dificuldade, consequência 

da poupança com os transportes 

escolares, foi possível tornar gratuito 

o transporte de todos os alunos, 

ofertar livros e material escolar aos 

alunos do 1º ciclo com escalão A e 

B e, para este ano letivo, garantir as 

refeições sem encargos para todos os 

alunos do 1º ciclo.

E obra, não há obra?

Reconhecemos que os investimentos 

realizados não são os mais eleitoralistas, 

e entre tantas outras coisas podemos 

afirmar que Teixelo era uma povoação 

inteira sem saneamento, hoje já tem, 

bem como algumas ruas de Salzedas, 

Castanheiro do Ouro e Valverde.

O investimento realizado no auditório 

garantiu que hoje o cinema seja um 

sucesso no nosso concelho, sendo já 

muitos os que dizem presente todos 

os fins de semana, para verem filmes 

extremamente recentes.

As 12 ETAR’s propriedade do 

município que estavam inoperacionais 

em 2013 hoje encontram-se em pleno 

funcionamento, em benefício do 

nosso rio. 

As piscinas municipais cobertas foram 

sujeitas a investimentos avultados, pois 

os tanques rebentaram e o telhado 

deixava entrar a água da chuva e sair 

o calor do interior das piscinas.  Nestas, 

onde eram gastos cerca de 10 mil euros 

mensais em gás, reestruturamos o 

sistema de aquecimento, que hoje é a 

peletts, e gastam-se cerca de 5 mil euros 

mês, metade portanto. 

Alteramos o funcionamento interno 

da Câmara Municipal e garantimos 

hoje uma mais eficiente modernização 

administrativa. 

Remodelamos e melhoramos todo 

o complexo desportivo, garantindo 

neste espaço também poupanças muito 

significativas de energia elétrica. 

Fomos capazes de introduzir muitas 

luminárias em LED ou com Balastros 

reguladores de energia, garantindo 

assim uma redução da fatura paga à 

EDP pela iluminação pública. 

Só quem beneficia das tantas obras de 

proximidade realizadas pode perceber 

a sua importância, e foram muitos os 

caminhos reabilitados ou criados de 

novo, foram tantos os muros levantados. 

Orgulhamo-nos do apoio prestado 

ao movimento associativo do nosso 

território, hoje com uma dinâmica de 

enorme valor acrescentado, através da 

realização de atividades diferenciadoras 

que envolvem todos os tarouquenses, 

fazendo de cada uma das suas/nossas 

ações autênticas medidas de inclusão 

social e de aumento da atratividade 

e consequente visitação do nosso 

território. 

E obra, não há obra?

Permitam-nos relembrar que os esforços 

feitos nestes últimos anos não se 

repercutiram nos nossos munícipes, 

não se criaram novos impostos, não 

se aumentaram os valor das taxas, não 

se aumentou o IMI, e com rigor, com 

determinação foi possível tornar mais 

sustentáveis as contas desta Câmara 

Municipal. 

Termino com uma mensagem de 

esperança, pois durante estes três 

anos esta equipa, liderada pelo Sr. 

Presidente, Valdemar Pereira, e 

com a colaboração de muitos dos 

funcionários da autarquia, desenvolveu 

um conjunto de trabalhos, como 

são exemplo o Plano de Ação de 

Regeneração Urbana, o Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável, a 

revisão do Plano Diretor Municipal, 

entre outros, e com a abertura 

deste novo Quadro Comunitário, 

com os projetos de investimento já 

apresentados aos fundos comunitários, 

e que neste momento já se encontram 

aprovados, é possível garantir mais 

obra física. E tudo que fizemos nestes 

3 anos de edifícios mais humanizados, 

com mais vida, é certamente obra que 

nos orgulha e nos alavanca para um 

futuro melhor.



Susana Pereira
Vereadora da Câmara Municipal de Tarouca

Cabendo à Câmara 

Municipal de 

Tarouca a promoção do 

desenvolvimento equilibrado 

do município e a execução 

de políticas tendo em vista 

o crescimento económico 

sustentado do território, o 

desenvolvimento de instrumentos 

de gestão territorial têm assumido 

particular importância para este 

executivo. 

Assim, sendo que a adoção 

de um novo modelo de 

ordenamento para o território 

implica necessárias alterações 

à classificação atual do solo, 

a autarquia avançou para a 

primeira revisão do Plano Diretor 

Municipal de Tarouca. 

Tarouca tem uma indústria 

turística em franca expansão, a 

que não serão alheias as belezas 

naturais e o notável património 

histórico, cultural e 

arquitetónico, que 

atraem inúmeros 

visitantes 

provenientes de 

diversos países. 

Não obstante das 

novas dinâmicas 

evidenciadas 

nos últimos anos, não foram 

superados ainda importantes 

desafios de componente 

territorial. 

Tarouca confronta-se igualmente 

com a necessidade de reabilitar 

grande parte do seu tecido 

urbano, numa estratégia 

consertada de criação de 

condições para a fixação dos 

jovens e atração de novas 

empresas. 

Necessita ainda de articular a sua 

estratégia de desenvolvimento 

com as dos municípios vizinhos, 

num contexto territorial cada 

vez mais caracterizado pela 

cooperação de escala regional. 

Procurando superar estes 

desafios, a estratégia apontada 

para Tarouca no domínio 

do urbanismo passará 

pela sustentabilidade do 

desenvolvimento urbano, pela 

manutenção das identidades 

locais, procurando conciliar o 

desenvolvimento económico com 

a criatividade e valorização do 

património histórico e cultural, e 

ainda pela coesão sócio territorial, 

centrada na redução das 

disparidades de qualidade de vida 

e bem-estar dos tarouquenses, e 

na regeneração e reabilitação dos 

espaços mais desvirtuados dos 

concelho. 

08 DESTAQUES

18 DESPORTO

24 CULTURA 

34 EDUCAÇÃO

42 PROTEÇÃO CIVIL

46 AMBIENTE

50 AÇÃO SOCIAL 

58 ACONTECEU

64 OBRAS MUNICIPAIS

70 DELIBERAÇÕES    
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d est aq ues |  VIVER TAROUCA

Diversão, adrenalina, música, 

aventura, atividades aquáticas, 

desporto e festa durante três dias 

foram a combinação perfeita para 

um fim de semana de verão em 

cheio pensado para o público 

jovem. 

O Município de Tarouca 

promoveu, nos dias 29, 30 e 31 

de julho, o Festival da Juventude, 

uma iniciativa que procurou 

oferecer às camadas mais jovens 

um programa pensado para a sua 

geração, com o objetivo de lhes 

proporcionar tempo de lazer e 

diversão.

Pool Party, com insufláveis, Dj´s 

e bandas de garagem, Zumba 

Espuma, e ainda a Summer Party, 

foram algumas das atividades 

propostas. 

O evento atraiu muitos festivas, não 

apenas de Tarouca, mas também 

dos concelhos limítrofes, tendo 

também sido uma receção aos 

nossos emigrantes que por esta 

altura regressam ao território.

FESTIVAL DA JUVENTUDE EM TAROUCA



1 0

Tarouca e o Vale Varosa estiveram em destaque no 

passado domingo no programa “Somos Portugal” 

da TVI, que foi transmitido em direto a partir do Centro 

Cívico da cidade de Tarouca, onde se celebrou a Festa 

do Sabugueiro em Flor. 

Logo a partir das 12:30, Mónica Jardim, Nuno Eiró 

e João Montez deram a conhecer Tarouca à grande 

audiência da TVI. Durante a tarde o Centro Cívico foi 

palco de um programa de muita animação com artistas 

Tarouca em destaque no programa “Somos     Portugal”
populares em palco. 

Face à empenhada participação do associativismo, 

produtores, industriais, comerciantes e artesãos 

locais, os tarouquenses e visitantes tiveram ainda a 

oportunidade de apreciar e adquirir os produtos locais. 

Para o presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira,  a projeção do Concelho de Tarouca 

sai reforçada com esta aposta da autarquia, que 

“colocou Tarouca em direto num programa televisivo 
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Tarouca em destaque no programa “Somos     Portugal”
de grande audiência, não apenas em Portugal, como 

também nas nossas comunidades de emigrantes 

espalhadas por todo o mundo”. 

As reportagens efetuadas no concelho, as entrevistas a 

artesãos, produtores, empreendedores e associativismo 

local, bem como aos responsáveis autárquicos, 

permitiram dar a conhecer o que de único Tarouca 

tem para oferecer: os seus recursos endógenos, a sua 

beleza natural paisagística e patrimonial, a cultura, a 

gastronomia e as potencialidades do sabugueiro, dando 

uma projeção excecional ao concelho. 

Para o autarca, “toda a envolvente relacionada com este 

evento traz mais gente a Tarouca, movimenta a economia 

local e garante um reforço na promoção turística da 

região, sendo por isso, indubitavelmente, uma aposta 

ganha”, atendendo a que, “até os encargos para a câmara 

municipal limitaram-se ao alojamento e alimentação da 

equipa técnica daquela estação televisiva”. 
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Procurando reafirmar e dar maior notoriedade à 

tradição concelhia associada à pesca e degustação 

das trutas do Rio Varosa, o Município de Tarouca 

levou a cabo a organização do I Festival da Truta. 

O Festival iniciou com o lançamento de cerca de 2000 

trutas ao rio, que permitiu o seu repovoamento. 

Durante os dias 29, 30 e 31 de julho, os amantes da 

pesca participaram no concurso que decorreu junto 

à Ponte da Cerdeira. À noite, no Centro Cívico da 

cidade de Tarouca, as trutas fizeram as delícias das 

cerca de duas centenas de pessoas que ali fizeram 

questão de degustar uma das iguarias gastronómicas 

do concelho. 

Para o presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, para quem a iniciativa foi um 

sucesso, refere que “a valorização dos nossas tradições 

e produtos típicos de excelência serão sempre alvo 

prioritário na ação deste executivo”. 

I FESTIVAL DA TRUTA DO VAROSA

Foi hoje inaugurada no dia 22 de junho a Rede de 

Monumentos Vale do Varosa com a presença do 

ministro da Cultura, Dr. Luís Filipe de Castro Mendes.

O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, na sua intervenção afirmou que 

“Tarouca e todo o Vale do Varosa têm um património 

edificado de valor histórico e cultural incalculável”, 

tendo solicitado ao ministro da Cultura um “maior 

esforço por parte da administração central na 

promoção e divulgação do nosso território, na 

Rede de Monumentos    Vale do Varosa
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Rede de Monumentos    Vale do Varosa
sensibilização dos operadores turísticos, mas também 

na criação de infraestruturas de apoio ao turista, na 

requalificação das nossas áreas rurais, pois tais medidas 

permitirão, não só uma maior qualificação dos espaços 

rurais, mas também a reabilitação das habitações 

existentes com o objetivo de servirem para alojamento 

de quem nos visita”.

Aproveitando a presença deste membro do governo, 

o presidente da Câmara Municipal, justificou e elencou 

as principais preocupações ao nível do património 

edificado existente no concelho, solicitando a urgente 

intervenção no órgão de tubos de admirável beleza 

existente no mosteiro de S. João de Tarouca; no 

mosteiro de Santa Maria de Salzedas; no Altar Mor da 

Igreja de S. Pedro de Tarouca; e no telhado da torre da 

Ponte Fortificada de Ucanha.

No Vale do Varosa, e no Concelho de Tarouca 

especificamente, poderão agora visitar o magnifico 

e imponente núcleo museológico de São João de 

Tarouca.
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Câmara Municipal de 
Tarouca reduz IMI para 
famílias com filhosO desenvolvimento social assume 

importância crucial na ação do Município 

de Tarouca que, procurando criar incentivos 

específicos que conduzam, por um lado, ao 

aumento da natalidade e, por outro, à fixação e 

melhoria das condições de vida dos agregados 

familiares tarouquenses, propôs a criação de 

um programa municipal de apoio à natalidade, 

aprovado em reunião de câmara de dezembro 

de 2015.

A medida, que contempla despesas essenciais 

para a criança até ao montante de 600€, ou um 

ano de creche, sendo este encargo assumido pela 

autarquia, destina-se às famílias residentes no 

concelho e que registem os recém-nascidos em 

Tarouca, com efeitos desde 1 de janeiro de 2016.

Para o presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, Valdemar Pereira, “no atual contexto 

económico as famílias debatem-se com limitações 

no que concerne a disponibilidade de recursos, e é 

nosso dever cooperar, apoiar e incentivar o papel 

insubstituível que as mesmas desempenham na 

comunidade. Este programa faz parte das políticas 

ativas do Município de Tarouca para combater a 

baixa taxa de natalidade presente no concelho e 

promover a fixação de jovens”.

MUNICÍPIO DE TAROUCA LANÇA PROGRAMA 
DE INCENTIVO E APOIO À NATALIDADE

É entendimento do executivo municipal tarouquense 

que o município deve procurar oferecer condições 

para fixar as famílias e empresas, implementando 

medidas que permitam uma vantagem competitiva, e 

que o montante do imposto a pagar constitui um fator 

decisivo para o desenvolvimento local. 

Neste sentido, no âmbito de um pacote de medidas de 

estímulo à natalidade e de apoio às famílias numerosas 

do Concelho de Tarouca, a Câmara Municipal decidiu 

baixar a taxa de IMI aplicada às famílias com filhos. 

As reduções propostas pela Câmara e aprovadas 

pela Assembleia Municipal são de 20, 40 e 70 euros 

para famílias com um, dois e três ou mais filhos, 

respetivamente. A redução diz respeito ao ano de 2016, 

a liquidar em 2017. 

O presidente da autarquia, Valdemar Pereira, entende que 

a medida terá efeitos positivos no rendimento disponível 

de cada família, em especial daquelas com maior número 

de dependentes, contribuindo eventualmente para a 

fixação de novos agregados familiares no concelho, e 

constituindo um importante incentivo à natalidade. 

De sublinhar que o Município de Tarouca tem fixada a taxa 

de IMI em 0,3%, ou seja, dois pontos percentuais abaixo da 

taxa máxima fixada pelo governo, que é de 0,5%. 
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O Município de Tarouca 

deliberou em reunião de 

executivo do passado dia 8 de 

setembro isentar do pagamento 

das refeições escolares a todas as 

crianças e alunos que frequentam 

o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, bem como a atribuição de 

um subsídio para aquisição dos 

livros e material escolar para o ano 

letivo de 2016/2017 aos alunos 

dos 1º ciclo do ensino básico com 

escalão A e B.

“Estas são algumas das medidas 

que julgamos necessárias e 

prioritárias no apoio à educação 

e sucesso escolar, materializando 

assim com medidas concretas a 

importância das crianças e jovens 

no futuro do nosso território, 

na certeza que todo o apoio e 

investimento na educação das 

O MUNICÍPIO DE TAROUCA ISENTA PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA PRÉ ESCOLAR 
E 1.º CICLO E SUBSIDIA A AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR AOS ALUNOS DO 1.º CICLO

Câmara Municipal de Tarouca 
cria benefícios para alunos do concelho

nossas crianças terá reflexos 

positivos no amanhã e aliviará 

despesa nos orçamentos familiares”, 

refere Valdemar Pereira, presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca. 

Os encarregados de educação 

dos alunos com escalão A e B 

irão receber um vale, que deverá 

ser levantado 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 tem também como 

propósito incentivar e dinamizar o 

comércio tradicional e a economia 

local.  

Para mais informações deverá 

dirigir-se ao Serviço de Ação Social 

e Saúde da Câmara Municipal de 

Tarouca, ou através do email accao.

social@cm-tarouca.pt .
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I PROVA DE RESISTÊNCIA MOTOS      E QUADS

Sob um sol de primavera radiante 

e com a beleza das paisagens 

de perder de vista que caracterizam 

o Vale Varosa, Tarouca foi palco 

no passado mês de abril de uma 

grande prova de Resistência de 

Motos e Quads, com participantes 

oriundos de todo o país. 

A iniciativa, organizada pelo Clube 

Motorizado de Tarouca, atraiu 

centenas de pessoas ao Sr. do 

Monte. 

O vice-presidente do município, 

José Damião, considera que 

as provas desportivas como o 

BTT, Downhill e o Motociclismo 
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I PROVA DE RESISTÊNCIA MOTOS      E QUADS

representam já um novo pólo 

de atração e promoção turística 

do Concelho de Tarouca, “que 

reúne num mesmo território 

particularidades únicas propícias 

à prática destas modalidades 

e organização de competições 

para veículos todo-o-terreno”, 

acrescentando ainda que as 

mesmas ”contribuem para a 

afirmação do nosso concelho 

ao nível nacional e internacional, 

como um território de excelência 

para a prática de desporto aventura 

e natureza”. 

O autarca considera que o 

envolvimento associativo na 

valorização e promoção do 

território merecem o melhor 

acolhimento por parte da 

autarquia, e por isso o Município de 

Tarouca foi parceiro desta iniciativa, 

a par da União das Freguesias de 

Tarouca e Dalvares. 
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O Rio Varosa, que atravessa 

o Concelho de Tarouca, é 

um destino de referência para os 

amantes da prática de caiaque, 

tendo sido escolhido pelo grupo de 

desportistas do Caiaque Extreme, 

que percorreram as suas águas no 

RIO VAROSA ATRAI CAIAQUES A TAROUCA

passado dia 25 de abril. 

A experiência foi marcante para 

estes desportistas, que classificaram 

o Rio Varosa como dos melhores 

troços do país para a prática da 

modalidade. 

Para os mais aventureiros, as 

águas do Varosa são excelentes 

para a prática de canoagem, 

permitindo ainda uma experiência 

única de contacto a natureza, a 

fauna e a flora, com paisagens 

e recantos verdadeiramente 

arrebatadores.
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A Serra de Santa Helena foi mais uma vez palco de 

uma prova de downhill a contar para a Taça de 

Portugal.

Mais de 150 downhillers fizeram os seus treinos na 

nossa serra e, no dia 17 de julho, entregaram-se à 

competição, em busca de adrenalina e do pódio.

A pista, considerada pelos pilotos uma das melhores 

a nível nacional, estava este ano mais técnica, sendo 

precisas várias doses de coragem para iniciar uma 

descida rápida e sinuosa.

A associação DHTarouca, responsável por toda a 

organização e manutenção das pistas, em parceria 

Taça de Portugal de DownHill - Tarouca

com a Câmara Municipal de Tarouca e a União de 

Freguesias de Tarouca e Dalvares, afirma ser gratificante 

e motivante trazer até Tarouca estas provas a contar 

para a Taça de Portugal.

José Damião Melo, vice-presidente da autarquia 

afirmou que “o downhill em Tarouca iniciou com a 

apoio da então Freguesia de Tarouca e é um evento 

de enorme importância para o concelho, não apenas 

pela sua importância ao nível desportivo, mas também 

pela alavanca económica e financeira que provoca no 

comércio local e no setor do alojamento e restauração”. 

Tendo agradecido publicamente ao DHTarouca pelo 
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empenho neste evento e garantindo o apoio da 

autarquia no futuro.

Vasco Bica foi o dominador absoluto da corrida. Deu 

um sinal de que estava num bom dia logo na manga 

de qualificação, conseguindo o melhor tempo. Na 

final repetiu a dose, terminado a descida decisiva 

em 3’07’’296. Francisco Pardal (Penacova DH/UD 

Lorvanense) deu uma forte réplica, perdendo apenas 

por 362 milésimos de segundo. O terceiro elite foi 

Rafael Sousa (MS Racing Portugal), a 11,417 segundos.  

O júnior Fábio Afonso esteve em bom plano, 

conseguindo o terceiro tempo entre todos os 

participantes e, naturalmente, o melhor na categoria 

etária em que compete. 

Margarida Bandeira foi a mais veloz entre a elite 

feminina. Desceu em 4’17’’690, menos 35,28 segundos 

do que Ana Leite. A terceira classificada foi Leonor 

Bandeira, a 1’03’’17.  

Tiago Ladeira (Casa do Povo de Abrunheira) vingou em 

cadetes. Entre os veteranos, os vencedores foram Daniel 

Pombo (Ciclo Madeira Clube Desportivo), em masters 

30, Maurício Conceição (RG/Centro Óptico de Fafe), em 

master 40, e João Estêvão (Wildpack Algarve Racing), 

em master 50. 



5.º PasseioTT Bombeiros 
Voluntários de Tarouca

Contando já com 5 edições, o Passeio TT dos Bombeiros Voluntários 

de Tarouca que se realizou o passado dia 10 de abril foi um êxito. 

Com mais de 200 participantes inscritos, nem a chuva foi obstáculo 

para a os destemidos e aventureiros que testaram as suas máquinas nos 

trilhos tortuosos do Vale Varosa. 

O evento foi organizado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca, Clube Motorizado de Tarouca, Projetos Sociais 

nos Bombeiros, e contou com o apoio do Município de Tarouca e União 

das Freguesias de Tarouca e Dalvares.
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Tarouca recebeu no dia 9 de 

setembro a 59.ª edição dos Jogos 

de Verão Eurovisionsports, das estações 

de televisão e rádio da Operating 

Eurovision and Euroradio, organizada 

pela Casa do Pessoal da RTP e com o 

apoio do Município de Tarouca. 

Em competição estiveram as 

modalidades de atletismo, bowling, 

basquetebol, ciclismo, futebol de 

7, golfe, petanca, natação, ténis, 

ténis de mesa, volley em areia e 

xadrez, sendo que a modalidade de 

ciclismo foi disputada em Tarouca, 

numa prova de contrarrelógio nas 

modalidades individual e equipas, na 

qual os atletas inscritos percorram 

várias freguesias do concelho. 

“Com a participação de conceituados 

atletas de todo o mundo, este 

evento deu-nos a possibilidade de 

promover o concelho além fronteiras, 

projetando a nossa região e tudo 

aquilo de único que nos caracteriza”, 

afirmou o vice-presidente da 

autarquia, José Damião Melo. 

59.ª EDIÇÃO DOS JOGOS DE 
VERÃO EUROVISIONSPORTS TEVE 
PASSAGEM POR TAROUCA
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O Concelho de Tarouca tem 

vindo a afirmar-se no plano 

desportivo. A aposta na construção 

e requalificação de infraestruturas 

desportivas dos últimos anos teve 

como principal objetivo a formação 

e competição.

O ADR Tarouquense, o Ginásio 

Clube de Tarouca, o Inter Tarouca 

e o Sport Clube Tarouca são hoje 

as associações que desenvolvem 

permanentemente atividades 

desportivas nas modalidades de 

futebol, futsal e andebol.

Para o executivo municipal é 

fundamental a participação 

desportiva e ativa de todas as classes 

etárias do Concelho de Tarouca e o 

envolvimento de todos os cidadãos 

no apoio dos seus atletas.

Para o presidente da Câmara 

Municipal, Valdemar Pereira, 

“obviamente que os resultados 

conseguidos são importantes 

para conseguirmos motivar os 

Tarouca: Época Desportiva 2015/2016 
marcada por conquistas e vitórias

atletas, no entanto a participação, 

formação e educação desportiva 

são o grande objetivo. Hoje são 

mais de 250 atletas do nosso 

concelho que participam em 

competições de futebol, futsal ou 

andebol, e a autarquia deve apoiar 

estas iniciativas, pois sei de todo o 

trabalho, dedicação e empenho dos 

dirigentes, técnicos e atletas”.

Neste sentido, o executivo municipal 

agradece a todos os envolvidos por 

tudo que fizeram nesta fantástica 

época desportiva, endereçando 

assim as suas felicitações:

- Ao ADR Tarouquense porque 

lutou até ao fim pela manutenção, e 

garantiu o seu objetivo; 

- Ao Ginásio Clube de Tarouca, 

pela conquista do campeonato 

regional de iniciados e do 

campeonato regional de série de 

minis, bem como pela participação 

no campeonato regional de infantis 

e em varias concentrações de 

bambis, destacando a fantástica 

prestação dos iniciados no 

campeonato nacional, tendo ficado 

nas 10 melhores equipas do país;

- Ao Inter Tarouca, pela conquista 

do campeonato distrital de futsal 

feminino, onde a luta foi constante, 

mas a taça foi para estas bravas 

jovens mulheres que em nenhum 

momento se intimidaram. No 

campeonato distrital de futsal 

masculino foi sempre aguerrida a 

participação dos nossos jovens;

- Ao Sport Clube Tarouca pela 

conquista da Taça Wall Street 

English em Juniores, mas também 

pela formação desportiva e cívica de 

mais de 150 jovens e crianças nas 

classes de Petizes, Traquinas, Sub 10, 

Sub 11, Sub 13, Iniciados, Juvenis e 

Juniores.



Uma sociedade informada é uma sociedade participativa, e por isso a agenda de eventos do 

Município de Tarouca assumiu um novo formato. Bimestralmente, ao agregar e disponibilizar a 

informação relativa à calendarização de eventos, e dar a conhecer o que aconteceu, esta publicação 

pretende ser mais um interlocutor entre os munícipes e a autarquia.

“Tarouca Tem Vida” é nova 
publicação do Município de Tarouca
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Avós e netos, acompanhados pela arte musical 

da Academia de Música da Câmara Municipal 

de Tarouca, subiram ao palco do Auditório Municipal 

Adácio Pestana, no dia 17 de janeiro, para um Concerto 

de Janeiras único. 

O coro Infantil do Centro Escolar de Tarouca, em 

parceria com os séniores tarouquenses e a Academia de 

Música da Câmara Municipal de Tarouca apresentaram 

um concerto onde se realizou uma viagem pelo 

concelho, dando a conhecer as cantigas de reis ou 

Concerto de Janeiras
janeiras que os nossos antepassados cantavam de 

casa em casa nas suas aldeias, na expectativa de que 

o patrão da casa lhes abrisse a porta e lhes desse os 

“reizinhos”. 

Com a iniciativa, a Câmara Municipal de Tarouca, 

em parceria com o Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite Vasconcelos, procurou promover um reviver 

do passado e um passar de testemunho para que a 

tradição do cantar das janeiras continue bem viva nas 

gerações vindouras. 

O Auditório Municipal Adácio Pestana encheu 

no passado dia 3 de abril para um concerto de 

homenagem a José Emídio Cardoso, antigo professor 

da Academia de Música de Tarouca, numa iniciativa 

organizada pelos antigos alunos da academia, à qual a 

autarquia se quis associar.  

Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, Valdemar Pereira, valorizou o trabalho realizado 

pelo professor Cardoso, e enalteceu a humildade dos 

organizadores, presente no gesto de quem reconheceu o 

valor a quem lhes ensinou um caminho, sendo que hoje 

muitos destes antigos alunos são maestros de bandas ou 

seguiram uma carreira no mundo da música.  

CONCERTO DE RECONHECIMENTO A JOSÉ CARDOSO
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Envolvido num ambiente intimista, 

no passado dia 24 de setembro 

os participantes da II Oficina Musical 

de Verão, promovida pelo Municipio 

de Tarouca, apresentaram o trabalho 

desenvolvido entre os dias 13 jullho e 

14 agosto. 

O presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira, no 

final do concerto, reafirmou que “é 

intenção do Município de Tarouca 

continuar a apostar na formação 

musical dos nossos jovens”, tendo 

realçado a dedicação demonstrada 

por todos os participantes na II 

edição da oficina musical de verão 

e parabenizado os professores pelo 

excelente trabalho realizado em tão 

pouco tempo.

II OFICINA MUSICAL 
DE VERÃO - 2016

Iniciou no dia 29 de agosto o 

primeiro estágio de Orquestra de 

Sopros Vale Varosa, em Tarouca. 

Logo pela manhã, o vice-presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, 

José Damião Melo, deu as boas 

vindas às cerca de sete dezenas de 

inscritos que, durante uma semana, 

aperfeiçoaram os seus dotes 

musicais. 

A iniciativa, promovida pela 

Associação Vale Varosa, com o 

apoio do Município de Tarouca, 

pretendeu promover práticas 

enriquecedoras do trabalho de 

Orquestra, aprimorando o nível 

artístico e interpretativo dos alunos. 

De 28 de agosto a 2 de setembro, 

oito professores e um maestro 

ministraram este estágio, que 

foi dividido em duas orquestras: 

júnior e sénior. Diariamente, de 

30 de agosto a 2 de setembro, 

no Auditório Municipal Adácio 

Pestana, pelas 21h00, o programa 

I Estágio de Orquestra 
de Sopros Vale Varosa  

previu também a realização de 

concertos gratuitos abertos ao 

público. 

Num concelho onde as cinco 

bandas filarmónicas existentes 

são demonstrativas da cultura 

musical enraizada, a promoção 

desta iniciativa pretendeu ser mais 

um contributo para a aquisição de 

conhecimentos e aperfeiçoamento 

da técnica, como forma de 

consolidar conhecimentos que 

possam possibilitar a abertura de 

horizontes para todos os que fazem 

ou pretendem fazer da música a 

sua atividade profissional. 
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A  Casa do Paço de Dalvares foi palco 

de mais uma grandiosa mostra 

internacional de Folclore, que decorreu no 

passado dia 31 de julho. 

 Pelo palco passaram grupos provenientes 

dos mais variados países como Argentina, 

Cazaquistão, Colômbia, Equador, Panamá, 

Portugal, Sérvia e Turquia, numa grande 

manifestação de folclore de todo o 

mundo, onde prevaleceu a valorização 

e divulgação das culturas tradicionais, 

a diversidade e intercâmbio cultural e a 

dinamização associativa. 

 A Associação Flor de Sabugueiro foi 

a anfitriã e organizadora do evento, 

“International Folk Vale Varosa”
que contou com o apoio da União das 

Freguesias de Tarouca e Dalvares e do 

Município de Tarouca. 

O presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, Valdemar Pereira, agradeceu 

a todos os elementos desta associação 

“pelo empenho e dedicação ao folclore 

da nossa região, mas também por 

darem a conhecer a todos os presentes 

o folclore, os trajes e tocatas de outros 

pontos do mundo”, acreditando que 

estes momentos culturais são um bem 

maior para conhecer o nosso passado, 

bem como os usos e costumes de outros 

tempos.

EXPOSIÇÃO DE COLECIONISMO NO SALÃO NOBRE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

No mês de março, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Tarouca, esteve patente uma 

exposição de colecionismo, iniciativa do Coisas de 

Tarouca,. 

Cerca de duas dezenas de colecionadores deram a 

conhecer as suas relíquias numa mostra de miniaturas 

de carros, coleções de notas, rótulos de vinhos, 

chávenas de café, borrachas, porta-chaves, entre outros. 
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> GRANJA NOVA 
“Gosto da Minha Terra” é uma 

iniciativa do Município de 

Tarouca que, com o apoio da 

União das Freguesias de Granja 

Nova e Vila Chã da Beira, no 

passado dia 8 de novembro de 

2015,  mobilizou a comunidade, 

e até mesmo filhos da terra que 

hoje residem noutros centros 

urbanos, numa atividade repleta 

de familiaridade, que se realizou 

em Granja Nova.

As atividades, de cariz religioso, 

cultural e recreativo, foram 

preparadas a rigor com o 

envolvimento, empenho e 

entusiasmo da população e 

autarquia, e o dia ficou marcado 

por um conjunto de iniciativas 

onde prevaleceu a animação.

“Estimular o sentimento de 

pertença das nossas populações, 

incutindo-lhes uma atitude 

proativa no que concerne ao 

envolvimento em iniciativas de 

cariz local e cultural” é o nosso 

grande objetivo que hoje foi 

sobejamente alcançado, referiu 

na ocasião o presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira”, anunciando 

que é intenção do executivo 

replicar esta iniciativa por todo o 

concelho.

Num concelho rico em cultura 

e tradições, o envolvimento 

ativo das populações locais em 

torno de iniciativas e eventos 

catalisadores que estimulem 

a divulgação do seus hábitos, 

usos e costumes, fomentando 

um convívio fraterno e salutar, 

constitui uma forma de promover 

e valorizar o desenvolvimento 

local.

O Centro Cívico de Tarouca 

recebeu no passado dia 29 

de maio o Encontro de Bandas 

Filarmónicas, iniciativa organizada 

pela União de Freguesias de 

Tarouca e  Dalvares, em parceira 

com a Associação Filarmónica 

de Tarouca, e que contou com o 

apoio do Município de Tarouca. 

O vasto reportório e as notáveis 

execuções musicais da Associação 

Filarmónica de Tarouca, Banda 

de Música de Freixo de Espada 

à Cinta, e Sociedade Filarmónica 

de Lalim elevaram este encontro 

a um nível de excelência, tendo 

proporcionado uma tarde 

de cultura musical a todos os 

presentes. 

ENCONTRO DE BANDAS 
FILARMÓNICAS

FÉ, CULTURA E UNIÃO MARCARAM     O “GOSTO DA MINHA TERRA”

GRANJA NOVA
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FÉ, CULTURA E UNIÃO MARCARAM     O “GOSTO DA MINHA TERRA”

> MEIXEDO

Num fim-de-semana em que por 

todo o concelho abundaram as folias 

associadas ao carnaval, em Meixedo, 

no dia 7 de fevereiro, a comunidade 

juntou-se para um dia particularmente 

diferente, repleto de atividades que 

foram um verdadeiro chamariz que 

atraiu muitas gentes àquela povoação 

da freguesia de Salzedas. 

Logo pela manhã, a capela 

de Meixedo encheu-se para a 

celebração da eucaristia dominical 

preparada a rigor com os cânticos 

ensaiados pelos jovens. 

Seguiu-se o almoço convívio onde 

não faltaram os tradicionais milhos 

confecionados pelas gentes da terra, 

que fizeram as delícias dos presentes. 

A tradição saiu à rua com o desfile 

dos caretos e os seus chocalhos, a 

que se seguiu uma aula de zumba 

com os participantes trajados a rigor 

para a tarde de folia. 

A leitura das deixadas marcou o 

final de um dia repleto de animação 

e muita farra. 

> VILA CHÃ DA BEIRA

Foi um dia memorável para as 

gentes de Vila Chã da Beira, que no 

passado dia 24 de abril se uniram 

para demonstrar o quanto gostam 

da sua terra. 

População local e familiares 

residentes noutros pontos do 

país fizeram questão de marcar 

presença num dia que ficou 

marcado pela fé, cultura e união, 

cumprindo assim o propósito da 

criação da iniciativa “Gosto da 

Minha Terra”, promovida pelo 

Município de Tarouca. 

Celebração dominical com cânticos 

preparados a rigor, almoço convívio 

com todas as iguarias locais e tarde 

recreativa preenchida com peças 

de teatro, musica e muita animação 

assinalaram um dia diferente para 

as cerca de duas centenas de 

pessoas presentes. 

Na ocasião, o presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca manifestou 

o seu regozijo pela união que 

presenciou durante todo o dia, 

referindo que “uma população 

que é capaz de se unir, como 

demonstraram hoje aqui, manterá 

na história a sua existência, os seus 

hábitos, costumes e tradições”, 

agradecendo o empenho de todos 

os que se envolveram na iniciativa, 

nomeadamente a União das 

Freguesias de Granja Nova e Vila 

Chã da Beira. 

Granja Nova

VILA CHÃ DA BEIRA

MEIXEDO



> I Duatlo Vale Varosa
Pelas 16h30 soou o apito de partida para o início do 

I Duatlo do Vale Varosa, organizado pela associação 

Tarouca BTT, com o apoio do Município de Tarouca.

As avenidas e ruas da cidade de Tarouca foram o início 

e fim do trajeto de uma prova de elevada exigência 

física, com cerca de 7,5 Km de corrida e 17 Km de 

bicicleta BTT.

Os diretores da Associação Tarouca BTT, que iniciaram 

os trabalhos pela manhã, empenharam-se mais uma 

vez e querem repetir o evento nos próximos anos, 

acreditando que este a prova de Duatlo do Vale Varosa 

será uma referência no calendário nacional.

DESPORTO FOI REI EM TAROUCA NO DIA 24 DE SETEMBRO

> II Varosa Cup
Pelas 9 horas deu-se início ao II Varosa Cup, uma 

iniciativa organizada pelo Sport Clube de Tarouca com o 

apoio do Município de Tarouca.

Foram mais de 250 crianças e jovens, entre os 5 e 18 

anos, envolvidos nesta segunda edição do Varosa 

Cup, dando assim o apito de início da nova época 

desportiva para o Sport Clube de Tarouca. A aposta desta 

Associação na formação desportiva e na transmissão 

de valores para estas crianças e jovens é certamente 

importante, e marcará positivamente o seu futuro.

O envolvimento das crianças e jovens, dos pais e 

família, os gritos estudados dos nossos jovens com a 

letra “eu amo Tarouca”, e a forma como se empenham 

em campo serão certamente marcas que orgulharão 

todos os diretores do Sport Clube de Tarouca, pois 

estes, considerando a pesada logística desta atividade, 

mostram-se sempre incansáveis e dedicados, e tudo 

fizeram para que este evento desportivo fosse um 

sucesso.

3 0
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> 12.º Quadrangular de Futsal 
Foi pelas 15 horas que se iniciou o 12º Quadrangular 

de Futsal organizado pelo Inter Tarouca, com o apoio 

do Município de Tarouca.

Disputaram o 1º lugar as equipas do Inter de Tarouca, 

São Martinho de Mouros, Resende e Juventude de Gaia, 

sendo este último o grande vencedor da quadrangular.

Empenhados e preocupados, os diretores do Inter 

Tarouca demonstraram mais uma vez uma excelente 

organização, e no final do evento todos os comentários 

eram positivos, valorizando, entre muitos outros 

aspetos, o fairplay que existiu entre todas as equipas 

durante o torneio.

> 3.ª Torneio de Ténis AJCT
Pelas 9h00 iniciou-se a 3ª edição do Torneio de Ténis 

organizado pela AJCT - Associação da Juventude do 

Concelho de Tarouca, com o apoio do Município de 

Tarouca. O evento contou com 18 participantes, tendo 

os jogos sido disputados no recinto desportivo do 

Centro Cívico de Tarouca e no polidesportivo do Couto 

- São João de Tarouca. O torneio terminou no dia 25 

de setembro com uma final disputada até ao ultimo 

serviço.

Durante todo o fim de semana foi de realçar 

o envolvimento e empenho de muitos jovens 

pertencentes à AJCT, sempre atentos e organizados.

> Varosa Moments > Dia da Criança > Caminhada de S. Miguel
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Foram milhares aqueles que no dia 25 de setembro 

quiseram ver de perto os mais de 750 participantes no 

Desfile “Associações com Vida”, integrado nas festas de 

São Miguel e organizado pelo Município de Tarouca.

Foi fundamental o papel das Associações e Juntas de 

Freguesia na mobilização de todos os participantes 

neste grandioso desfile.

O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, no final teve ocasião de agradecer o 

empenho e envolvimento de todos, tendo afirmado que 

“o associativismo é um dos fatores de desenvolvimento 

social, cultural e desportivo em todo o Concelho de 

Tarouca”, salientando é crucial a participação ativa de 

todos os munícipes.

O domingo, 25 de setembro, foi dedicado às associações 

do Concelho de Tarouca, no qual as Associações 

Filarmónicas têm um papel de enorme relevo, pela 

importância cultural e histórica do nosso território, mas 

também pela atividade, já secular, na formação e educação 

musical de muitas crianças e jovens. Foram muitos os 

espectadores que não quiseram perder um minuto que 

fosse do brilhante repertório apresentado pela Banda 

Juvenil Zé Ribeiro, pela Sociedade Filarmónica de Salzedas, 

pela Banda de Eira Queimada, pela Associação da Banda 

Musical de Gouviães e pela Associação Filarmónica de 

Tarouca. Numa noite amena de domingo, a música 

aqueceu os presentes, que ficaram maravilhados com o 

espetáculo que tiveram oportunidade de presenciar.

DESFILE  “ASSOCIAÇÕES COM VIDA” ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES FILARMÓNICAS 
DO CONCELHO DE TAROUCA

3 2

> Feira Anual
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Em Tarouca a quadra natalícia viveu-se de forma 

intensa, e no ano transacto o Município de Tarouca 

e as associações locais uniram-se para proporcionar aos 

tarouquenses e visitantes um conjunto de atividades e 

iniciativas que dão um novo pulsar natalício à cidade e 

convidam a passeios em família. 

O espírito festivo espalhou-se pela cidade com o mega 

presépio em movimento, ruas, parques e rotundas 

enfeitadas um pouco por todo o lado. 

No dia 19 de dezembro, no Centro Cívico, o Fogo 

de Conselho trouxe muita animação, ao reunir em 

torno de uma fogueira pequenos e graúdos que 

demonstraram a sua criatividade e habilidades. 

No dia 20 de dezembro logo pela manhã teve lugar 

o Passeio de BTT Natalício e, durante a tarde, as ruas 

encheram-se de cor com a Caminhada de Pais Natais 

Solidários. 

No dia em que igualmente se celebrou o Dia 

Internacional da Solidariedade Humana, apelou-se 

Tarouca é Natal!
aos participantes que colaborassem, trazendo géneros 

alimentícios, vestuário, calçado, brinquedos e livros, 

que foram posteriormente distribuídos pelas famílias 

carenciadas do concelho.  

Durante o fim de semana, no Centro Cívico, palco de 

todas as iniciativas, várias barraquinhas comercializaram 

iguarias gastronómicas como crepes, chocolate quente, 

sopa da pedra, que fizeram as delícias dos presentes. 

Associação Vale Varosa, Ginásio Clube de Tarouca, 

Inter Futsal Tarouca, DH Tarouca, Tarouca BTT, 

ADR Tarouquense, Sport Clube de Tarouca, Clube 

Motorizado de Tarouca, Associação de Moradores de 

Arguedeira, Associação dos Amigos dos Animais de 

Tarouca, Projetos Sociais do Bombeiros, Associação 

da Juventude do Concelho de Tarouca e Associação 

Recreativa e Cultural Flor de Sabugueiro, foram as 

associações que, em parceria com a Câmara Municipal 

de Tarouca, tornaram possível a realização destas 

iniciativas.
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Com o verão chegam as férias, e 

para a comunidade escolar do 

Concelho de Tarouca é tempo de 

trocar os livros e o estudo pelo lazer 

e usufruir dos tempos livres. 

Para terminar com chave de ouro 

mais um ciclo de estudos, os alunos 

do Agrupamento de Escolas Dr. 

José Leite Vasconcelos despediram-

se em grande das aulas, com a festa 

de Encerramento do Ano Letivo 

Festa de Encerramento Ano Letivo 2015/2016
AGRUPAMENTO DR. JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS

2015/2016, que decorreu no dia 19 

de junho. 

Durante a manhã, no Centro 

Cívico da cidade de Taroca, os 

alunos do pré- escolar e primeiro 

do ciclo mostraram os seus 

dotes de cantores e dançarinos, 

interpretando músicas de todo 

o mundo, numa festa que fez as 

delícias dos pais presentes. 

À noite, na EB2,3/S Dr. José Leite 

de Vasconcelos, os mais crescidos 

proporcionaram a todos um 

grande espetáculo musical, no 

qual até o presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, Valdemar 

Pereira, fez questão de participar, 

dedicando uma música a todos os 

alunos, como forma de os felicitar 

pelo cumprimento de mais uma 

etapa das suas vidas. 
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O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar 

Pereira, participou nas comemorações que assinalaram 

o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que se realizaram 

na Escola EB2,3/S de Tarouca, a 29 de janeiro. 

Entre as iniciativas levadas a cabo contou-se com a 

participação dos alunos que pertencem ao grupo “Arautos 

da Alegria”, que deliciaram os presentes com as suas 

músicas dedicadas à paz.  Declamações de poesia sobre a 

temática e a apresentação de uma carta que os alunos irão 

dirigir ao Papa Francisco marcaram o evento, que terminou 

com a entrega simbólica aos presentes de pombas brancas 

com mensagens alusivas à paz, realizadas pelos alunos das 

turmas de apoio. 

O presidente da autarquia, Valdemar Pereira, felicitou 

a comunidade escolar pela iniciativa, dando nota da 

importância da participação e empenho dos alunos na 

organização da mesma, frisando que “para que se possa 

propagar pelo mundo, cabe a cada um de nós o importante 

papel de semear a paz e a harmonia”.  

Também o diretor do Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite de Vasconcelos, Eduardo Almeida, saudou todos 

os alunos, em particular os do curso vocacional, pela 

preparação da iniciativa. 

Seguiu-se ainda uma ação de sensibilização da Guarda 

Nacional Republicana sobre a temática. 

Dia Escolar da Não Violência e da Paz 
assinalou-se em Tarouca
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O carnaval saiu à rua em Tarouca. No dia 5 de 

fevereiro, sob um sol radiante de inverno, as ruas 

da cidade encheram-se de vida, música, cor e muita 

animação, com os pequenos foliões do Agrupamento 

de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos e da Santa Casa 

da Misericórdia de Tarouca, que desfilaram os seus 

Carnaval viveu-se em Tarouca
disfarces carnavalescos alusivos à temática dos animais. 

Estão de parabéns os mais pequenos pelo grande 

espetáculo que proporcionaram às centenas de 

pessoas que entusiasticamente os viram desfilar, bem 

como todos os que, com o seu esforço e dedicação, 

contribuíram para um magnífico corso carnavalesco. 

O Vaivém Oceanário, projeto de Educação Ambiental em Movimento 

do Oceanário de Lisboa, esteve em Tarouca de 18 a 24 de abril, junto 

à Loja Interativa de Turismo, atraindo toda a população a participar em 

atividades lúdicas e pedagógicas que exploram as diversas profissões dos 

oceanos e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos.

Com a iniciativa pretendeu-se sensibilizar não só as escolas, como toda a 

população para a necessidade de conservar os oceanos através da alteração 

dos nossos comportamentos e atitudes perante o meio ambiente. 

Iniciado em 2005, o Vaivém Oceanário já percorreu 161 municípios e foi 

visitado por mais de 180.000 pessoas. 

VAIVÉM OCEANÁRIO NAVEGOU ATÉ TAROUCA
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CRIANÇAS TAROUQUENSES SENSIBILIZADAS 
PARA A IMPORTÂNCIA DO 
CONSUMO DE FRUTAS E HORTÍCOLAS

No âmbito no Regime de Fruta Escolar (REF), 

e procurando promover hábitos de vida 

saudáveis e uma dieta equilibrada entre as crianças, 

foram promovidas durante o mês de abril diversas 

ações de sensibilização dirigidas aos alunos do 

Centro Escolar de Tarouca. 

O Município de Tarouca, promotor deste regime 

que prevê a distribuição de frutas e produtos 

hortícolas nos estabelecimentos de ensino 

público, aos alunos que frequentam o 1.º ciclo 

dos agrupamentos de escolas, procurou com esta 

iniciativa, dinamizada pela dietista da autarquia, 

a promoção do consumo de fruta junto da 

população escolar, tendo em mente a mudança 

dos seus hábitos alimentares, para reduzir a 

obesidade infantil na Europa (cerca de 22 milhões 

de crianças têm excesso de peso na UE e, destas, 

5 milhões são obesas), no âmbito da estratégia 

da UE em matéria de nutrição, atividade física e 

saúde.

Aos mais pequenos foi ainda distribuído um 

marcador de livros com informações sobre a 

importância da inclusão da fruta e dos hortícolas na 

sua alimentação. 

Dia Mundial da Criança
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Saltaram, correram, cantaram, dançaram, rodopiaram, brincaram, 

ouviram histórias, e acima de tudo riram muito as crianças que no dia 

1 de junho, no Centro Cívico de Tarouca, comemoraram o dia que lhes é 

dedicado. 

O dia da criança foi celebrado de forma particularmente diferente este 

ano,  com muitos jogos tradicionais e em equipa, que fomentaram o 

espírito de união entre os mais pequenos, as brincadeiras em conjunto e 

o convívio salutar. 

Dia Mundial da Criança
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Foi no passado dia 27 de abril que os alunos do 4º 

ano do Centro Escolar de Tarouca participaram no 

concurso Energy Game II, um jogo interativo inovador 

que pretendeu sensibilizar os alunos para a temática 

da eficiência energética, de modo a consciencializá-los 

para a poupança de energia. 

Ao implicar a interação de todos os jogadores em 

simultâneo, este jogo, que simula a história de uma 

família com oito personagens que participa num 

Energy Game II foi até ao Centro Escolar
concurso televisivo e que vai sendo confrontada com 

várias perguntas sobre a energia e eficiência energética, 

permitiu transmitir conhecimento de forma lúdica e 

dinâmica. 

A medida “Energy Game II” é promovida pela ADENE 

- Agência para a Energia, no âmbito do Plano de 

Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 

(PPEC 2013-2014), aprovado pela ERSE - Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos.

FEIRA DAS COLHEITAS

O Centro Escolar de Tarouca foi palco de mais uma 

edição da feira das colheitas, que se realizou no 

dia 28  de outubro de 2015. 

As mesas recheadas de produtos hortícolas foram o 

centro das atenções, com pais e comunidade escolar a 

aglomerarem-se na expectativa de conseguir adquirir os 

melhores produtos. 

As crianças, os verdadeiros anfitriões do evento, tiveram 

assim a oportunidade de contactar de perto com uma 

vasta diversidade de produtos caseiros, enquanto se 

divertiam a testar os seus dotes de vendedores.  

A propósito da iniciativa, o presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, referiu que “num 

concelho em que grande parte das famílias se dedica ao 

cultivo da terra, é importante que as crianças privem com 

essa realidade. O destaque que aqui é dado aos produtos 

hortícolas e frutícolas funciona, igualmente, como forma 

de despertar a consciência dos mais pequenos para a 

importância de uma alimentação saudável.”
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Em Tarouca, no âmbito do projeto de Educação para 

a Saúde e Educação Sexual, o Dia Mundial da Saúde 

2016 assinalou-se com o I Fórum Educação & Saúde, 

que decorreu no dia 7 de abril, no Auditório Municipal 

Adácio Pestana.

“A educação para a saúde é tornar cada um de vós 

num colaborador para prevenção destas patologias 

que hoje foram aqui abordadas, e não apenas num 

alvo das mesmas. Todos nós devemos estar atentos 

quanto à nossa responsabilidade enquanto agentes 

educadores para a saúde junto da comunidade em 

que estamos inseridos, procurando motivar os que nos 

rodeiam, e vocês desempenharam esse pape aqui hoje 

de forma brilhante”, referiu na ocasião o presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, 

I Fórum Educação & Saúde em Tarouca
parabenizando todos os que contribuíram para a 

excelente organização do evento. 

Através do canto, da dança, da ginástica e de 

encenações teatrais, os alunos do Agrupamento Dr. 

José Leite de Vasconcelos, de Tarouca, e da Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, da 

Régua, abordaram as temáticas do HPV, Hepatite B e C, 

Alcoolismo, Infeções Sexualmente Transmissíveis, entre 

outras, no intuito de promover a sensibilização para a 

prevenção e adoção de comportamentos responsáveis. 

A iniciativa foi organizada pelo Agrupamento Dr. José 

Leite de Vasconcelos de Tarouca, da Escola Profissional 

de Desenvolvimento Rural do Rodo - Régua e do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Douro Sul, e 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Tarouca. 
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Tarouca foi a anfitriã das comemorações 

do Dia Distrital do Bombeiro, que se 

realizaram no dia 8 de maio. Corporações 

de bombeiros de todo o distrito afluíram a 

tarouca para participar num dia carregado 

de simbolismo e com uma programação 

diversificada. 

A manhã recreativa foi preenchida com 

corrida de carrinhos de rolamentos, aula 

de zumba, passeio de cicloturismo, e ainda 

torneios de futsal e malha. 

Durante a tarde, depois da receção às 

entidades oficiais e sessão solene no 

Auditório Municipal Adácio Pestana, 

seguiu-se o desfile apeado e motorizado 

dos Soldados da Paz, que contou com 

a participação de todos os Corpos de 

Bombeiros do distrito. 

“Este foi um dia dedicado àqueles que pela 

sua coragem, prontidão, e atuação exemplar, 

diariamente procuram assegurar o bem 

estar e segurança das populações”, referiu 

na ocasião Valdemar Pereira, presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, que foi 

parceira na organização desta iniciativa. 

 

Dia Distrital do Bombeiro 
comemorado em Tarouca
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Eram 10h20 do dia 9 de outubro quando o alarme 

soou no Centro Escolar de Tarouca.  

Procurando testar o plano de emergência/evacuação 

da instituição, o Serviço Municipal de Proteção Civil, 

em parceria com o Corpo de Bombeiros Voluntários e 

GNR de Tarouca, promoveu um simulacro de incêndio 

urbano com resgate de uma vítima. 

As operações de socorro envolveram cinco 

Simulacro de Incêndio no Centro Escolar
elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e 

duas viaturas, dezasseis elementos dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca com quatro viaturas, e dois 

agentes da Guarda Nacional Republicana com uma 

viatura. 

O simulacro permitiu testar procedimentos e o treino de 

todos os intervenientes para atuarem num hipotético 

cenário de incêndio real. 

Com o objetivo de informar e sensibilizar a comunidade escolar para a importância 

da proteção civil, nomeadamente para a prevenção e coordenação de esforços 

em caso de emergência e calamidade, na manhã do dia 15 de março os agentes de 

proteção civil do distrito de Viseu marcaram presença na EB 2,3 /S de Tarouca.

Agentes do Grupo de Intervenção e Socorro da GNR, Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, Bombeiros Voluntários de Tarouca e Sapadores florestais deslocaram-se àquele 

estabelecimento de ensino, dando a oportunidade aos mais jovens de ficarem a conhecer 

as suas valências e âmbitos de atuação, visando incitar os mesmos para que adotem e 

aprofundem a prática quotidiana e continuada de uma cultura de prevenção. 

PROTEÇÃO CIVIL FOI ATÉ AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TAROUCA
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A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios reuniu no dia 13 de abril, nos Paços do 

Município, para apresentação do Plano Operacional 

Municipal (POM) para 2016, que foi aprovado por 

unanimidade.

Na ocasião, o vice-presidente da autarquia, José 

Damião Melo, que presidiu à reunião, enunciou as 

atividades desenvolvidas no âmbito florestal pelo 

Município durante o ano de 2015/2016, entre as quais 

se destacam:

> Ações de sensibilização junto da comunidade 

escolar com plantação de árvores autóctones no 

âmbito do projeto Floresta Comum;

> Comemoração do dia da árvore; 

> Sensibilização/notificação aos proprietários de 

terrenos que confinam com edificações; 

> Acompanhamento da equipa de sapadores na 

execução de serviço público; 

> Execução de uma parcela de rede primária nos 

baldios de S. João de Tarouca; 

> Apoio às Juntas de Freguesia na elaboração de 

candidaturas ao PDR2020; 

> Acompanhamento da candidatura para 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios aprova 
Plano Operacional Municipal para 2016

construção de 4 pontos de água, ao PDR2020 

durante o ano de 2015; 

> Acompanhamento da elaboração do PDM no 

âmbito das condicionantes; 

> Elaboração de manifestos aos contribuintes pelo 

balcão único e com o apoio técnico; 

> Informação sobre a realização de queimas e 

queimadas aos munícipes.

Sendo desígnio deste município uma maior intervenção 

nos espaços florestais, o  vice-presidente salientou a 

importância da “cooperação que tem sido prestada 

pelos bombeiros, que cada vez estão mais presentes nas 

ações de campanhas, sensibilizações e apoio”, tendo a 

GNR afirmado que as iniciativas realizadas no Concelho 

de Tarouca são exemplo nacional e, fruto também do 

trabalho desenvolvido, no ano de 2015 este território 

não teve necessidade de qualquer intervenção do 

helicóptero.

 No Plano Operacional Municipal estão delineadas as 

estratégias a aplicar no combate a incêndios, tendo 

em conta as especificidades territoriais do concelho, 

bem como os meios técnicos, humanos e materiais 

disponíveis para uma intervenção mais rápida e eficaz.
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O Município de Tarouca 

comemorou o Dia da 

Árvore com um conjunto de 

iniciativas de caráter lúdico e 

pedagógico que contaram com 

a participação dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite de Vasconcelos e Sta. Casa da 

Misericórdia de Tarouca. 

Da iniciativa fizeram parte várias 

atividades de sensibilização e 

divulgação de boas práticas 

para a preservação da floresta e 

ainda, no dia 17 e 21 de março, a 

transplantação de cerca de 600 de 

plantas. 

No dia 18 foram apresentadas 

as árvores ecológicas elaboradas 

pelo Agrupamento de Escolas e 

Sta. Casa da Misericórdia, iniciativa 

desenvolvida em parceria com a 

Resinorte, e decorreu ainda um 

colóquio dinamizado pela Ultriplo, 

empresa que recolhe as roupas, 

calçado e  brinquedos colocados 

no Roupão, no Concelho de 

Tarouca. 

 

Município comemora Dia da Árvore



4 8

Caminhada pelo Ambiente 

Numa iniciativa organizada 

pelo Município de Tarouca 

e Resinorte, o Dia Mundial do 

Ambiente foi celebrado em 

Tarouca com uma caminhada pelo 

ambiente que decorreu durante a 

tarde de domingo, dia 5 de junho. 

Com o objetivo de sensibilizar os 

participantes para a preservação 

ambiental, a concentração decorreu 

no Centro Cívico da cidade de 

Tarouca, onde os participantes 

depositaram os seus sacos de 

resíduos recicláveis, para daí partirem 

para a caminhada e usufruírem do 

contacto com a natureza. 

Para além do convívio e do 

exercício físico que a atividade 

proporcionou, para muitos dos 

cerca de 300 participantes, 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 
LEITE VASCONCELOS HASTEOU 
BANDEIRA VERDE ECO ESCOLAS 
PELO 5.º ANO CONSECUTIVO

Pelo quinto ano consecutivo, o 

Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite Vasconcelos foi distinguido com 

o galardão e bandeira verde Eco 

Escolas, que foi hasteada no passado 

dia 6 de novembro de 2015, numa 

cerimónia que contou com a presença 

do presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira. 

Na ocasião, o autarca parabenizou 

todos os intervenientes no projeto, 

frisando que “esta distinção e 

reconhecimento representam, 

igualmente, uma responsabilidade 

acrescida para se que prossiga o 

trabalho meritório desenvolvido até 

aqui”.  

O Município de Tarouca tem sido 

parceiro ativo na implementação 

deste programa, que pretende 

encorajar ações e reconhecer o 

trabalho de qualidade desenvolvido 

pelos estabelecimentos de ensino, no 

âmbito da educação ambiental para 

a sustentabilidade e cidadania. 
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esta acabou por ser também 

uma oportunidade de ficarem 

a conhecer Tarouca de uma 

outra perspetiva e de admirar 

as magníficas paisagens que 

o concelho tem para oferecer. 

Durante toda a caminhada 

puderam também apreciar a 

exposição fotográfica que esteve 

patente ao longo do percurso. 

À chegada decorreu uma simbólica 

largada de balões com as cores do 

ecoponto.  

Para finalizar em grande, e depois 

de aproximadamente duas horas 

de caminhada, sob os comandos 

do professor Víctor Dourado, 

os participantes mostraram a 

sua resistência e zumbaram 

entusiasticamente. 

Na sua intervenção, o presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, agradeceu a 

participação de todos, sublinhando 

a importância da preservação do 

ambiente, bem como a importância 

da promoção de atividades em 

que os participantes estejam em 

contacto com a natureza, com vista 

à promoção da saúde e bem-estar.
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O Município de Tarouca tem 

desenvolvido um conjunto de 

medidas que, segundo o Presidente 

da Câmara, Valdemar Pereira, “têm 

como objetivo promover uma 

cidadania sénior sadia e combater 

o isolamento e a solidão entre os 

idosos do concelho”. Neste sentido, 

e associando-se à celebração 

do Dia Internacional do Idoso, a 

Câmara Municipal de Tarouca, em 

parceria com o Agrupamento de 

Escolas Dr. José Leite Vasconcelos 

e a Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca, assinalaram a data com 

um programa repleto de atividades 

dedicadas aos mais velhos. 

Durante a manhã do dia 1 de 

outubro, no Auditório Municipal 

Adácio Pestana, os idosos do 

Rejuvenescer Tarouca e Santa 

Casa da Misericórdia assistiram à 

Ação de Sensibilização “Idosos em 

Segurança 2015”, promovida pela 

Secção de Programas Especiais 

do Destacamento Territorial de 

Lamego da GNR, com o objetivo 

Dia Internacional do Idoso
de transmitir procedimentos de 

segurança, nomeadamente em 

situações de violência, burla, contos 

do vigário e furtos em residências. 

Posteriormente os alunos do Centro 

Escolar de Tarouca presentearam 

os anfitriões com uma peça de 

teatro. 

As comemorações prosseguiram 

com um almoço convívio, que 

decorreu no Centro Cívico da cidade 

de Tarouca, a que se seguiu uma 

tarde recreativa onde não faltaram 

as atuações das crianças da Santa 

Casa da Misericórdia, muita música, 

dança e animação, num dia que 

ficou marcado pela sã convivência 

entre seniores, crianças e jovens. 

Presente na iniciativa, o Presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, destacou a 

importância destes encontros 

intergeracionais, pois esta é uma 

forma de partilhar experiências, 

bem como incentivar e promover a 

convivência e aproximação entre os 

munícipes seniores.
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Séniores celebram Natal

Numa época que se quer de 

confraternização e alegria, a Câmara 

Municipal de Tarouca proporcionou aos 

idosos do concelho, a 17 de dezembro de 

2015, um dia em que prevaleceu a união 

e a partilha de bons momentos e muitas 

emoções. 

O dia começou com a celebração da 

eucaristia no Mosteiro de S. João de 

Tarouca, onde o grupo coral, devidamente 

ensaiado e afinado, abrilhantou o 

momento. 

Mais tarde, o almoço de natal sentou à 

mesa mais de duas centenas e meia de 

idosos, que num ambiente de convívio 

salutar puderam degustar a ementa 

tradicional da época, onde não poderia 

faltar o bacalhau e o bolo-rei.  Os séniores 

foram ainda presenteados com os 

cânticos de natal entoados pelos alunos 

da EB2,3/S de Tarouca, que com as suas 

vozes cristalinas carregaram de emoção o 

momento, comovendo a plateia. 

Também o presidente da Câmara Municipal, 

Valdemar Pereira, dedicou uma musica aos 

presentes, que arrancou muitos aplausos e 

pôs todos a cantar. 

 



5 3

aç ã o  so cial |  VIVER TAROUCA

Pronto para iniciar uma nova etapa no que concerne 

ao apoio social à população sénior, o Centro de 

Dia de Salzedas foi inaugurado no passado dia 25 de 

outubro de 2015.

A obra, que resultou da requalificação da antiga escola 

primária de Salzedas, é fruto de uma parceria entre a 

Câmara Municipal de Tarouca, Paróquia de Salzedas 

e Segurança Social, e irá contemplar Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), que servirá 20 e 30 

utentes respetivamente. 

Presente na cerimónia, Valdemar Pereira, presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, referiu que “a 

inauguração deste equipamento vem fortalecer a 

rede social do nosso concelho que, felizmente, conta 

já com um conjunto de valências e respostas sociais 

significativo. Não posso também deixar de realçar o 

trabalho meritório de todos os que deram um pouco de 

si para que este Centro de Dia seja hoje uma realidade.”

O Centro de Dia surge como uma resposta social, 

desenvolvida em equipamento, que contempla a 

prestação de um conjunto de serviços com vista a 

contribuir para a manutenção dos idosos no seu 

meio sociofamiliar, tendo como objetivos a prestação 

de serviços que satisfaçam necessidades básicas, 

a prestação de apoio psicossocial e o fomento das 

relações interpessoais ao nível dos idosos e destes, com 

outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. 

Inaugurado Centro de Dia de Salzedas
UMA NOVA RESPOSTA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR DA FREGUESIA
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As crianças do Centro Escolar do Agrupamento de 

Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos e Jardim 

de Infância Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 

protagonizaram, no dia 12 de abril, uma ação de 

sensibilização contra os maus tratos infantis. 

Sob o mote “a melhor forma de tratar o problema é impedir 

que aconteça”, os mais pequenos formaram no Centro 

Escolar de Tarouca, um mega laço humano, ação realizada 

no âmbito da campanha “Abril – Mês da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância”, promovida pelo Município de 

Tarouca, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Tarouca, CLDS 3G Tarouca Social, Agrupamento de Escolas 

e Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, tendo em vista 

a consciencialização da comunidade para a importância 

da prevenção dos maus tratos na infância, da família, para 

o exercício de uma parentalidade positiva, e da criança/ 

jovem, para os seus direitos.

A iniciativa contou com a presença do presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, da 

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Tarouca, Susana Gouveia, do Diretor do 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, 

Eduardo Almeida, e da representante da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca, Célia Pereira, bem como toda a 

equipa do CLDS 3G Tarouca Social.

“Laço Humano” 
ASSINALA MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 
NA INFÂNCIA O Dia Internacional da Convenção dos Direitos das 

Crianças, que se celebra anualmente a 20 de 

novembro, foi assinalado em Tarouca de forma muito 

peculiar.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Tarouca, numa organização conjunta com o Município 

de Tarouca, Agrupamento de Escolas Dr. José Leite 

de Vasconcelos e Associação Crescer Ser, levaram a 

efeito a realização de um seminário, que incidiu sobre a 

reflexão relativa à Proteção das Crianças, a Adoção e o 

Apadrinhamento Civil.

Dia Internacional da   Convenção dos Direitos das Crianças
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Dia Internacional da   Convenção dos Direitos das Crianças

“No contexto da importância crucial que assume o 

facto de uma criança poder crescer rodeada de amor 

e afeto, o Município de Tarouca pretende que este 

seja espaço e um tempo de reflexão sobre os direitos 

das crianças, que de forma alguma podem ou devem 

ser negligenciados”, referiu na ocasião presidente da 

Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira.

As temáticas da proteção da criança em perigo e a adoção 

(a recente revisão do seu regime), bem como o regime 

jurídico do apadrinhamento civil foram eloquentemente 

desenvolvidas pelo Dr. Paulo Guerra, juiz desembargador, 

diretor-adjunto do CEJ - Centro de Estudos Judiciários e 

vice presidente da Associação Crescer Ser, e pela Mestre 

Ana Rita Alfaiate, assistente na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra e membro do Centro de Direito 

da Família. 

O evento foi ainda pautado por vários momentos 

culturais protagonizados pelos alunos do Agrupamento 

de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, que entre 

uma simbólica largada de balões com os Direitos das 

Crianças e diversas interpretações musicais, encantaram 

e emocionaram os presentes.
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A Rede Social de Tarouca, sobre égide do ano Europeu 

do Desenvolvimento, que é analogamente o primeiro 

Ano Europeu consagrado à ação externa da União 

Europeia e ao papel da Europa no mundo, promoveu 

o Seminário “Os Novos Desafios de Desenvolvimento 

Sustentável”, que decorrerreu no dia 4 de dezembro, no 

Auditório Municipal Adácio Pestana, em Tarouca.

Com o objetivo de fomentar uma reflexão em torno 

No dia que lhes é dedicado, o Município de Tarouca presenteou as 

mulheres tarouquenses que integram o projeto Rejuvenescer Tarouca 

com um mega almoço que sentou à mesa cerca de uma centena de 

convivas e que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira, da vereadora Susana Pereira, e da chefe de 

gabinete, Susana Gouveia.

O almoço foi organizado no âmbito das iniciativas orientadas para 

os seniores do concelho, tendo “elas” assumido o protagonismo num 

momento de convívio e lazer pensado com o intuito de lhes proporcionar 

um dia especial.

A iniciativa pretendeu contribuir igualmente para o debate sobre a importância 

dos direitos das mulheres.

DIA DA MULHER CELEBRADO EM TAROUCA

Seminário “Os Novos Desafios 
de Desenvolvimento Sustentável”
A ATUAL CRISE HUMANITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO EQUITATIVO E SUSTENTÁVEL

da cooperação internacional na defesa da dignidade 

humana e combate à pobreza, sensibilizando para 

as políticas de desenvolvimento da União Europeia e 

para o seu papel enquanto um dos principais agentes 

mundiais na luta contra a pobreza, uma panóplia de 

oradores conceituados debateram temas como a atual 

crise humanitária, direitos humanos e desenvolvimento 

humano equitativo e sustentável.
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DIA DA MULHER CELEBRADO EM TAROUCA

“Conversas entre Pais e Filhos” 
no Agrupamento de Escolas de Tarouca

Integrada nas iniciativas que 

assinalaram o mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na Infância, em abril 

decorreu no Agrupamento de Escolas 

Dr. José Leite de Vasconcelos a oficina 

“Conversas entre Pais e Filhos”.

A sessão contemplou um momento 

musical inicial, no qual participaram 

os alunos e a presidente da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco de Tarouca, Susana Gouveia. 

Seguiu-se a intervenção da psicóloga 

Leandra Cordeiro, que sensibilizou 

os pais presentes para a importância 

e o cuidado que deve ser dado na 

educação das crianças.

A iniciativa resulta de uma parceria 

entre a Vale Varosa – Associação de 

Desenvolvimento Local, promotora 

do CLDS 3G Tarouca Social, da 

Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Tarouca, do Município 

de Tarouca e do Agrupamento de 

Escolas de Tarouca. 
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Os animais saíram à rua em Tarouca no passado dia 

11 de novembro de 2015, e o Centro Cívico da 

cidade foi o palco de uma tarde repleta de atividades 

onde os animais assumiram o papel principal. 

O evento, que se realizou no âmbito das celebrações 

do Dia Mundial dos Animais,  contou com a com a 

presença da Patrulha do SEPNA, Cavalaria e Grupo 

Cinotécnico da GNR, atelier de pinturas faciais e 

desenho, e ainda de animais do Parque Biológico da 

Serra das Meadas (Lamego). 

Os animais do canil municipal conquistaram os presentes, 

tendo sido conseguidas 3 adoções durante a tarde. 

Tarouca celebrou Dia Mundial dos Animais
Já durante a semana que antecedeu o evento 

realizaram-se, no Jardim de Infância do Castanheiro 

do Ouro e Centro Escolar de Tarouca, várias ações de 

sensibilização dirigidas aos mais pequenos, alertando 

para a importância dos direitos dos animais, que foram 

dinamizadas pela Enfermeira Veterinária do Canil 

Municipal de Tarouca.  

A iniciativa, organizada pelo Municipio de Tarouca, 

teve como objetivo 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. 

No dia em que se assinalaram 50 anos desde que foi erguido o monumento de 

homenagem aos Ex-Combatentes do Ultramar naturais de Vila Chã da Beira, naquela 

localidade voltou-se a homenagear os que lutaram pela pátria. 

Numa incitativa carregada de simbolismo, a cerimónia que decorreu em Vila Chã da Beira, 

no dia 12 de junho, incluiu uma missa, seguida de uma guarda de honra, tendo sido feita 

a homenagem, com o descerramento da lápide onde constam os nomes dos 62 soldados 

nascidos em Vila Chã da Beira que, por imposição do governo ditatorial, foram recrutados 

para a guerra do Ultramar. 

A iniciativa contou, entre outras entidades, com a presença do presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, do vice-presidente, José Damião Melo, da 

vereadora, Susana Pereira, do presidente da Assembleia Municipal, Domingos Nascimento, 

do presidente da União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, Víctor Ferreira. 

HOMENAGEM AOS EX-COMBATENTES DO ULTRAMAR EM VILA CHÃ DA BEIRA
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O salão nobre da Câmara Municipal 

de Tarouca acolheu, no passado 

dia 16 de setembro de 2015, 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 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”. 

CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL ATRIBUEM 
MEDALHA DE OURO DO MUNICÍPIO 
A LUCÍLIO FERNANDO ASSUNÇÃO TEIXEIRA

O presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar 

Pereira, e o provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca, Rui Raimundo, visitaram no passado mês de novembro de 

2015 as instalações do CAO - Centro de Atividades Ocupacionais, 

mais uma importante resposta social do concelho, que surge da 

necessidade de prestar apoio especializado a jovens e adultos com 

deficiência. 

Ambicionando o desenvolvimento e manutenção da autonomia 

pessoal, social, e do equilíbrio bio psico emocional dos seus 

utentes, esta nova valência da Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca procura, em estreita colaboração com as famílias, 

desenvolver um processo contínuo de rentabilização das 

capacidades físicas, sensoriais, cognitivas e psico sociais dos 

utentes, através da realização de atividades individualizadas e de 

grupo, assim como da promoção da interação social no grupo e 

na comunidade.

O CAO funciona das 8h00 às 19h00, e desenvolve já a sua atividade 

com 12 utentes, tendo capacidade para acolher 22 pessoas 

portadoras de deficiência. O seu espaço físico conta com dois ateliês 

de atividades, sala de motricidade e reabilitação, refeitório e sala de 

repouso. 

Esta nova valência está integrada num conjunto de respostas sociais 

da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, procurando garantir uma 

abrangência que permita suprir a necessidade de cuidados, com 

vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do concelho.   

Tarouca: CAO é nova 
resposta social do concelho
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O Município de Tarouca assinou, no passado dia 

18 de março, um protocolo de colaboração 

com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

Município de Tarouca assina protocolo 
de colaboração com UTAD 

A cerimónia decorreu na Biblioteca Central da UTAD, 

na qual esteve presente o Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, José Damião, o Presidente 

da CCDR-N, Emídio Gomes e o Secretário de Estado 

Adjunto e do Ambiente, José Mendes. 

O protocolo tem como objetivo a cooperação entre 

a CMT e a UTAD, tendo em vista a consultoria e 

apoio técnico nas várias áreas do conhecimento e 

investigação desenvolvidas pela UTAD.

O novo Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-

2020 apresenta um conjunto de oportunidades que o 

município pretende potenciar para o desenvolvimento 

económico e social do território, e a UTAD possui 

competências de investigação e de formação em 

áreas fundamentais para apoiar a conceção e a 

implementação das estratégias de promoção e de 

desenvolvimento do município, assegurando, desta 

forma, um acompanhamento de elevada qualidade 

científica e técnica aos projetos que venham a ser 

desenvolvidos. 

Assim, a parceria estabelecida “vem firmar o 

compromisso de cooperação entre a autarquia e 

a UTAD com vista ao desenvolvimento do nosso 

território”, refere o vice-presidente da autarquia, José 

Damião. 

aco nt eceu  |  VIVER TAROUCA
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O Município de Tarouca em 

parceria com a AETUR – Assoc. 

De Empresários Turísticos do Douro 

e Trás-os-Montes recebeu, no dia 19 

de setembro, vários jornalistas do 

setor do turismo de todo o mundo.

Numa estratégia de promoção 

turística e internacionalização do 

PRESS TRIP

Férias “Crescer a Sorrir” 

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 ateliê procurou ser 

uma alternativa para as famílias 

que não dispõem 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, 
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PRESS TRIP

nosso território, foi apresentado o 

património edificado, imaterial e 

produtos endógenos do Concelho de 

Tarouca, para que este seja levado até 

aos quatro cantos do mundo.

O jantar monástico reuniu o 

mundo à mesa na Casa do Paço em 

Dalvares - Tarouca, numa operação 

de charme que ambiciona 

criar empatia e experiências 

diferenciadoras que publicitem 

toda esta região, no âmbito do 

projeto “O Douro à Volta do 

Mundo - Magellan World” e que 

tem como objetivo alavancar o 

setor do turismo.

fornecimento e acompanhamento 

de refeições e transporte.  

Os mais pequenos visitaram o 

Parque Natural Arbutos do Demo, 

o Bioparque - S. Pedro do Sul, o 

Santuário da Nossa Senhora dos 

Remédios, Castelo e Cisterna de 

Lamego, o Quartel dos Bombeiros 

de Tarouca, Santa Casa da 

Misericórdia, e o forno do povo de 

Mondim da Beira. 

E porque o verão é sinónimo de 

dias passados a usufruir do sol e 

água, as crianças passaram um 

dia na Livebeach em Mangualde, 

foram até à praia fluvial de Porto 

de Rei, em Resende, e deram ainda 

bons mergulhos na praia fluvial 

de Várzea da Serra e Piscinas 

Municipais de Tarouca. 

Aulas de Karaté, desenho, pintura 

e artesanato foram também 

atividades que fizeram parte deste 

programa. 

O ateliê “Crescer a Sorrir”, 

integrou animadores/monitores 

devidamente formados 

que acompanharam todas 

as atividades e iniciativas 

desenvolvidas.



Requalificação do espaço exterior do Centro Escolar TAROUCA
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Caminho do Mataduço TAROUCA

Antes Depois

Caminho das Regadas

Caminho dos Moinhos - Cortegada

Caminho de ligação ao rio 

Execução de regadio

Execução de regadio

MURGANHEIRA
SALZEDAS

SALZEDAS

DALVARES

TEIXELO
TAROUCA

VILA CHÃ DA BEIRA

Antes

Antes

Depois

Depois

Antes Depois



6 6

ob
ra

s m
un

ic
ip

ai
s |

  V
IV

ER
 TA

RO
U

CA

Caminho das Eiras

Estrada da Senhora do Terço

Requalificação do caminho 
da Senhora de Fátima

FORMILO

S. JOÃO DE TAROUCA

VILA CHÃ DA BEIRA

GONDOMAR
TAROUCA

Caminho do Candaínho ESPORÕES
TAROUCA

Antes

Antes

ARRUAMENTOS

Antes

Antes

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois

Depois

Depois

Depois

MONDIM DA BEIRA
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Muro na E.M. 520 UCANHA

Alargamento de Caminho da Criação e construção de muro UCANHA

Muro no Sr. dos Matosinhos CRAVAZ
TAROUCA

Antes

MUROS

OUTRAS OBRAS

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois

Armazém da Junta de Freguesia MONDIM DA BEIRA Alargamento da Ponte de  S. Pedro SALZEDAS

Antes Depois
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Centro Cívico

Reparação da cobertura das Piscinas de Tarouca

Reparação do piso da Variente Este

Reparação de Ponte

Casa Mortuária

Colocação de estação elevatória

Construção de valetas

Início das obras de requalificação da escola

VILA CHÃ DO MONTE
S. JOÃO DE TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

S. JOÃO DE TAROUCA

VILARINHO

UCANHA

POIALVO
TAROUCA

DALVARES

Antes

Antes

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois

Depois
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Requalificação da Escola

Requalificação da Escola

Requalificação de capela

Reparação do tanque pequeno 
das Piscinas Municipais Cobertas

Requalificação do parque 
do Jardim de Infância

Requalificação do Estaleiro MunicipalRequalificação do acesso à escola

Requalificação da cobertura do palco

Requalificação da capela

GONDOMAR
TAROUCA

TEIXELO
TAROUCA

FORMILO

TAROUCA

CASTANHEIRO 
DO OURO

TAROUCAVALVERDE

UCANHA

EIRA QUEIMADA

Antes

Antes

Depois

Depois
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ATA N.º 54, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir à Freguesia 

de Mondim da Beira, um subsídio no valor de três mil 

euros, para aquisição de um trator; 

 – Deliberado por unanimidade transferir para o 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos 

a importância de 10,00 €/aluno, o que perfaz o 

montante total de €3.670,00 (três mil e seiscentos e 

setenta euros) (367 alunos x €10), a pagar em quatro 

prestações de igual valor, destinada à aquisição de 

material de desgaste rápido utilizado nas atividades 

escolares do ano letivo de 2015/2016; 

– 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 16.09.2015 a 

19.10.2015:

Ginásio Clube de Santo Tirso

Total: € 136,76

Finalidade: Estágio da equipa de Andebol em Tarouca 

(confeção das refeições);

Associação InterTarouca 

Total: € 385,17

Finalidade: Realização do 11ºQuadrangular de Futsal 

Cidade de Tarouca no dia 26/09/2015 (oferta de 

troféus e refeições);

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total: € 971,70

Finalidade: Apoio em material para a zona envolvente 

do Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas, 

conforme protocolo datado de 02.06.2013.

ATA N.º 55, DE 2 DE NOVEMBRO DE 2015

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tarouca 

um subsídio no montante de € 120.000,00 (cento 

e vinte mil euros), pago em prestações mensais de 

€10.000,00 (dez mil euros) para manutenção das 

Equipas de Intervenção Permanente, de Janeiro a 

Dezembro de 2016, renovável por idêntico período, 

desde que previamente solicitado; 

– Deliberado por unanimidade ratificar a isenção à 

Associação da Juventude do Concelho de Tarouca 

do pagamento das taxas devidas pela emissão da 

licença especial de ruído, para a realização da festa do 

Halloween. Valor da isenção concedida: € 31,28 (trinta 

e um euros e vinte e oito cêntimos).

ATA N.º 56, DE 19 DE NOVEMBRO 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 20.09.2015 a 13.11.2015: 

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total: € 64,33

Finalidade: Apoio em material para beneficiação do 

nicho de Santa Luzia em Vila Pouca Salzedas;

Total: 205,61

Finalidade: Beneficiação da zona envolvente da capela 

mortuária em Salzedas;

Associação de Moradores de Arguedeira 

Total:€ 558,42

Finalidade: Oferta de sweat’s com impressão;

Freguesia de Gouviães

Total:€ 878,10

Finalidade: Beneficiação do campo de futebol de 

Gouviães; 

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Tarouca

Total:€ 910,39

Finalidade: Apoio em material para beneficiação da 

Capela Mortuária de Vilarinho;
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Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total: € 123,00

Finalidade: Apoio em material para a zona envolvente 

do Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas, 

conforme protocolo datado de 02.06.2013; 

Associação de Lusitanos - Suíça

Total: € 251,41

Finalidade: Material para oferta aos participantes do 

torneio de Sueca. 

-– Apoios concedidos para atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 

outra de interesses para o município no período de 

20.09.2015 a 13.11.2015:

Atividade: Festa em Honra de Santa Bárbara, em Vila 

Chã da Beira

Total: € 738,00

Finalidade: Apoio em serviços de iluminação;

Atividade: Festa em Honra de Santo António, Granja 

Nova

Total: € 861,00

Finalidade: Apoio em serviços de iluminação;

Atividade: Magusto do Grupo de Jovens de Meixedo

Total:€ 233,11

Finalidade: Apoio em produtos alimentares;

ATA N.º 57, DE 3 DE DEZEMBRO 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 14.11.2015 a 30.11.2015

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total: 537,39

Finalidade: Beneficiação da Residência Paroquial de 

Salzedas; 

Ministério da Administração Interna

Total:€ 270,62

Finalidade: Beneficiação do Quartel da GNR - Tarouca;

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Tarouca

Total:€ 2.229,69

Finalidade: Beneficiação da Capela Mortuária de 

Vilarinho.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o Município no período de 14.11.2015 a 

30.11.2015

Atividade: Magusto do Sport Clube de Tarouca

Total:€ 175,78  

Finalidade: Apoio em produtos alimentares. 

 – Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 

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

euros), para a publicação da 7ª edição do Boletim “Voz 

Solidária”, por maioria de três votos a favor e um voto 

contra do Senhor Vereador Afonso Manuel Batista Dias. 

ATA N.º 58, DE 17 DE DEZEMBRO 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 01.12.2015 a 

14.12.2015

Freguesia de Mondim da Beira

Total: 43,91

Finalidade: Beneficiação da praia fluvial de Mondim da 

Beira; 

Ministério da Administração Interna

Total:€ 8,50

Finalidade: Beneficiação do Quartel da GNR - Tarouca;  

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira 

Total:€ 8,34

Finalidade: Beneficiação da Capela de Mondim de Cima.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
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interesses para o Município no período de 01.12.2015 a 

14.12.2015

Atividade: Magusto do Sport Clube de Tarouca

Total:€ 39,11  

Finalidade: Apoio em produtos alimentares;

Total: 250,00€

Finalidade: Transporte dos atletas do clube ao Porto.

ATA N.º 59, DE 7 DE JANEIRO DE 2016

– Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

de apoio à manutenção e divulgação turística do 

património histórico local, e conceder os seguintes 

apoios, entre um de janeiro e trinta e um de zembro do 

ano de dois mil e dezasseis:

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; e

À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila 

Chã da Beira, um subsídio mensal no valor de € 150,00 

(cento e cinquenta euros), para comparticipação das 

despesas com a vigilância e acompanhamento dos 

visitantes 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 15.12.2015 a 31.12.2015

Sport Clube de Tarouca

Total:€ 96,00

Finalidade: Transporte dos atletas do clube a Cinfães, 

para a realização de Jogo; 

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca 

Total:€ 392,84

Finalidade: Beneficiação da Capela Mortuária de 

Vilarinho; 

Clube Português da Engandina 

Total:€ 260,40

Finalidade: Oferta de material desportivo; 

Flor do Sabugueiro – Associação Recreativa e Cultural 

de Dalvares 

Total:€ 189,20

Finalidade: Oferta de material de som;  

Ministério da Administração Interna

Total:€ 553,67

Finalidade: Beneficiação do Quartel da GNR - Tarouca; 

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total:€ 44,03

Finalidade: Apoio em material para a zona envolvente 

do Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas, 

conforme protocolo datado de 02.06.2013; 

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira 

Total:€ 627,42

Finalidade: Beneficiação da Igreja de Mondim da Beira; 

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas 

Total:€ 254,86

Finalidade: Beneficiação da zona envolvente da Capela 

Mortuária de Salzedas; 

Total:€ 74,79

Finalidade: Beneficiação da Residência Paroquial de 

Salzedas; 

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total:€ 955,55

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa 
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Helena, conforme protocolo assinado em 04/08/2013.  

– Deliberado por unanimidade atribuir à Sociedade 

Filarmónica de Salzedas um subsídio no valor de € 

2.000,00 (dois mil euros) para fazer face a despesas 

com formação, a pagar em quatro prestações mensais 

e mediante a prévia celebração de um protocolo de 

colaboração.

ATA N.º 61, DE 28 DE JANEIRO DE 2016

– 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 01.01.2016 a 

25.01.2016:

Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu

Total:€ 190,65

Finalidade: Oferta de artigos honoríficos para a 

Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu;

Associação de Amigos dos Animais de Tarouca

Total:€ 31,65

Finalidade: Material de economato para as atividades 

da Associação.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 01.01.2016 

a 25.01.2016:

Flor do Sabugueiro – Associação Recreativa e Cultural 

de Dálvares

Total:€ 230,01

Finalidade: Estadia do grupo espanhol participante no 

Encontro de Janeiras, organizado pela associação Flor 

do Sabugueiro, no dia 02/01/2016.

Ginásio Clube de Tarouca

Total:€ 48,61

Finalidade: Apoio para atividades desenvolvidas no 

âmbito do aniversário da Associação. 

ATA N.º 62, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016

– 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 26.01.2016 a 05.02.2016

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total:€ 349,94

Finalidade: Material para aplicação na zona envolvente 

da Capela Mortuária de Salzedas.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 26.01.2016 

a 05.02.2016

Associação Cultural e Recreativa de Meixedo

Total:€ 163,94

Finalidade: Material para evento realizado pela 

Associação.

ATA N.º 63, 25 DE FEVEREIRO DE 2016

– 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 2016 e € 2 100 em 2017.  

ATA N.º 64, DE 10 DE MARÇO DE 2016

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Clube 

Motorizado de Tarouca um subsídio no valor de            
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€ 2.000,00 (dois mil euros), para a realização da prova 

federada “I Resistência de motos Quad e duas rodas”. 

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, no período de 

06.02.2016 a 06.03.2016

Centro de Dia de Várzea da Serra

Total:€ 1.998,14

Finalidade: Beneficiação do Centro de Dia;

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total:€ 2.054,18

Finalidade: Material para aplicação no Centro Paroquial 

de Santa Helena 2ª Fase;

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira

Total:€ 636,90

Finalidade: Beneficiação da Igreja de Mondim da Beira; 

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total:€ 566,78

Finalidade: Beneficiação da Capela de Meixedo; 

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total:€ 147,86

Finalidade: Beneficiação da Zona envolvente ao Centro 

conforme protocolo assinado em 02/06/2013.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 06.02.2016 

a 06.03.2016

Associação Cultural e Recreativa de Tarouquense

Total:€ 24,50

Finalidade: Material para evento realizado pela 

Associação.

 

ATA N.º 65, DE 24 DE MARÇO DE 2016

–Deliberado, após votação por escrutínio secreto, por 

unanimidade, no uso da competência prevista na alínea 

b) do artigo 39º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09, 

atribuir o prémio José Leite de Vasconcelos, no valor 

unitário de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) aos 

alunos constantes da lista infra transcrita.

Nome do Aluno  ANO
Bernardo Miguel Borges Lino ................................. 4.º

Carlos Miguel Santos Pinto ....................................... 4.º

Diogo Alexandre Gouveia Pinto ............................ 4.º

Eduardo Francisco Ferreira de Castro .................. 4.º

Guilherme Mâncio S. Oliveira Gamelas ................ 4.º

Gustavo Aguiar Guedes ............................................ 4.º

Juliana Ye Liu ................................................................ 4.º

Lara Carvalho Cruz ..................................................... 4.º

Laura Pereira Vingadas ............................................. 4.º

Maria Inês Vitorino Pereira ....................................... 4.º

Mariana Raquel Oliveira Silva .................................. 4.º

Marina Carvalho Ildefonso ....................................... 4.º

Mário David Monteiro Silva ...................................... 4.º

Marta Sofia Cardoso Santos ..................................... 4.º

Pedro Alexandre Fernandes Botelho ................... 4.º

Tiago Alexandre Oliveira Pereira ........................... 4.º

Tomás Carvalho Cardoso .......................................... 4.º

David Figueiredo Macovei ....................................... 5.º

João Pedro Custódio Pinto ....................................... 5.º

Ana Maria Ribeiro Pinto ............................................ 6.º

Daniela Filipa Alves Santos ...................................... 6.º

Joice Margarete Gouveia de Sá .............................. 6.º

Margarida Silva Pinto ................................................. 6.º

Margarida Silva Queirós ............................................ 6.º

Marta Alexandra Carrapa S.F. Silva ........................ 6.º

Susana Alexandra Bento Teixeira .......................... 6.º

Beatriz Cardoso Borges ............................................. 7.º

Fátima Patrícia Ribeiro Barros ................................. 7.º

Joana Alexandra Moreira Valente ......................... 8.º

Sara Cardoso Borges .................................................. 8.º

Inês Cristina Silva Gomes .......................................... 9.º

Beatriz Correia Teixeira ............................................. 10.º

Diogo Alexandre Magalhães Alves ...................... 11.º

João Braga de Oliveira Lopes ................................ 12.º

Tiago Daniel Tomé Nunes ....................................... 12.º
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– Deliberado por unanimidade realizar os “Jogos Florais 

Vale do Varosa 2016”, e ceder o apoio financeiro e 

logístico desta Câmara Municipal para a realização dos 

mesmos, nomeadamente: cedência de um espaço de 

trabalho para a Comissão e reunião dos júris; composição 

e impressão de cartazes e diplomas; materiais para a 

execução dos trabalhos infantis e juvenis a oferecer aos 

candidatos; e a disponibilidade da verba no valor de € 

4.700,00 (quatro mil e setecentos euros) para os prémios.

ATA N.º 66, DE 15 ABRIL DE 2016

– 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 07.03.2016 a 08.04.2016

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Tarouca

Total:€ 91,88

Finalidade: Material para manutenção do edifício.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total:€ 180,00

Finalidade: Material para beneficiação da capela de 

Santo António em Arguedeira. 

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total:€ 1.735,47

Finalidade: Material para a construção do Centro 

Paroquial de Santa Helena – 2ª Fase, conforme protocolo 

assinado em 04/08/2013.

Freguesia de Várzea da Serra

Total:€ 149,01

Finalidade: Material para a construção da capela 

Mortuária.

Ministério da Administração Interna

Total:€ 151,27

Finalidade: Material para a manutenção do quartel da 

GNR.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 07.03.2016 

a 08.04.2016:

Associação dos amigos de Santa Luzia Vila Pouca 

Salzedas

Total:€ 64,57

Finalidade: Produtos para evento “Milhos” realizado 

pela Associação;

Projectos Sociais nos Bombeiros

Total:€ 590,40

Finalidade: Material para apoio a evento “Zumba Snow” 

realizado pela Associação;

Centro Social e Paroquial de Mondim da Beira

Total:€ 408,00

Finalidade: Oferta de televisor para a Instituição;

Clube Motorizado de Tarouca

Total:€ 653,13

Finalidade: Material para apoio à realização do evento “I 

Resistência Tarouca”.

– Deliberado por unanimidade ratificar a isenção da licença 

desportiva da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca, para a realização do 5º passeio 

todo o terreno “Super Bombi”, no valor de € 21,15.

ATA N.º 67, DE 21 DE ABRIL DE 2016 

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Intergeracional Antes Tarouca (Elas) no valor de € 

430,00 (quatrocentos e trinta euros) para a realização 

do concurso “Miss Tarouca 2016”. 

ATA N.º 68, DE 5 DE MAIO DE 2016

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio 

Clube de Tarouca um subsídio no valor de € 3.000,00 
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(três mil euros), a pagar em prestações mensais, 

para comparticipação das despesas decorrentes da 

participação das suas equipas de andebol em provas 

desportivas organizadas pela Federação de Andebol de 

Portugal. 

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Recreativa e Cultural de Dalvares “Flor do Sabugueiro” 

um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros) 

para fazer face às referidas despesas extraordinárias 

com a realização do Folk Internacional Vale de Varosa 

2015

ATA N.º 69, DE TAROUCA DE 19 DE MAIO DE 
2016

– 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 09.04.2016 a 16.05.2016:  

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total:€ 15,20

Finalidade: Material para a zona envolvente ao edifício, 

conforme protocolo assinado em 02/06/2013;

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total:€ 67,43

Finalidade: Material para a capela de Santa Marinha em 

Meixedo;

Fábrica da Igreja Paroquial de Ucanha

Total:€ 300,00

Finalidade: Material para a comemoração das Festas de 

S. Marcos em Valdevez no ano 2016;

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Tarouca

Total:€ 100,22

Finalidade: Material para a manutenção do edifício dos 

Bombeiros Voluntários.

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

São Martinho dos Esporões um subsídio no valor de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros), para a realização 

X concurso de pesca desportiva, no rio Varosa, no 

açude do Calhau da Paixão; 

– Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca um subsídio no valor de trezentos euros para 

patrocinar para a 8ª edição do Boletim “Voz Solidária”, 

por maioria de três votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores José António Amaro Nunes e 

Afonso Manuel Batista Dias; 

ATA N.º 70, DE 2 DE JUNHO DE 2016

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 17.05.2016 

a 30.06.2016:

Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu

Total:€ 1.382,85

Finalidade: Apoio em espécie destinado à realização do 

evento “Dia Distrital do Bombeiros” em Tarouca;

Sport Clube de Tarouca

1.Total:€ 53,83

Finalidade: Apoio em espécie destinado à realização das 

atividades da Associação;

2. Total:€ 150,00

Finalidade: Apoio no transporte dos atletas da 

associação no âmbito das suas atividades;

Associação Filarmónica de Tarouca 

Total:€ 300,00

Finalidade: Apoio no transporte dos elementos da 

associação no âmbito das suas atividades. 

– Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio 

Clube de Tarouca um subsídio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), para a equipa de Minis participar 

no Encontro Nacional de Minis – em Godim – Peso da 

Régua. 
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ATA N.º 71, DE 16 DE JUNHO DE 2016

– Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Tarouca um subsídio, de valor igual 

ao do ano anterior, no montante de mil euros, para 

fazer face às diversas despesas com a publicação do 

jornal mensário Sopé da Montanha, que chega até aos 

emigrantes de Tarouca, espalhados por vários países; 

– Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, de isenção do pagamento da taxa 

devida pelo Ginásio Clube de Tarouca, no montante de 

€21,10 (vinte e um euros e dez cêntimos), pela emissão 

da licença para a realização de atividade desportiva na via 

pública (XXI Prova de cicloturismo de médio percurso); 

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 31.05.2016 

a 13.06.2016: 

Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu

Total:€ 75,01

Finalidade: Apoio em espécie (lanche) destinado à 

realização do evento “Dia Distrital do Bombeiros” em 

Tarouca; 

Diocese de Lamego

Total:€ 1.770,89€

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares 

e t-shirts) destinado à realização do evento “Jornadas 

Diocesana da Juventude – Tarouca 2016”;

Sport Clube de Tarouca

Total:€ 108,49

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) 

destinado às atividades da Associação.

ATA N.º 72, DE 30 DE JUNHO DE 2016

– Apoios concedidos a entidades e organismos 

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras 

e eventos de interesse para o município, bem como às 

freguesia, no período de 14.06.2016 a 24.06.2016: 

Freguesia de Mondim da Beira

Total:€ 1.501,27

Finalidade: Material para beneficiação a praia fluvial de 

Mondim da Beira;

Associação Recreativa e Cultural de Várzea da Serra

Total:€ 141,26

Finalidade: Material para beneficiação da sede da 

Associação;

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Total:€ 550,02

Finalidade: Material para beneficiação da capela de 

Santa Marinha em Meixedo;

Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova

Total:€ 339,96

Finalidade: Material para beneficiação do bar no recinto 

da capela da Senhora do Carmo em Formilo.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o Município, no período de 14.06.2016 a 

24.06.2016:

Clube de Futebol Lusitanos de Samedan

Total:€ 273,80

Finalidade: Apoio em espécie (taças e medalhas) 

destinado à realização de atividades do Clube.

Clube Motorizado de Tarouca

Total:€ 593,35

Finalidade: Apoio em espécie (ferro) destinado à 

realização de atividades do Clube.

Sport Clube de Tarouca

Total:€ 410,26

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) 

destinado à realização de atividades do Clube.

Total:€ 469,86

Finalidade: Apoio em espécie (T-shirts e polos) para a 

Associação.

– Deliberado por unanimidade apoiar a realização da 

Taça Nacional de Downhill, cujo interesse municipal 
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foi expressamente reconhecido e atribuir à Associação 

Downhill Tarouca um subsídio no valor de € 5.000,00 

(cinco mil euros), para a realização o evento. 

ATA N.º 73, DE 14 DE JULHO DE 2016

– Deliberado por unanimidade ratificar a atribuição 

do subsídio no valor de €670,00 (seiscentos e setenta 

euros) à Associação de Jovens da Diocese de Lamego, 

por se reconhecer o interesse municipal da realização 

da Jornada Diocesana da Juventude, que teve lugar em 

Santa Helena – Tarouca. 

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 25.06.2016 

a 08.07.2016:

Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova

Total:€ 430,50

Finalidade: Apoio em espécie (iluminação) destinado à 

realização da festa em honra de Santo António – Granja 

Nova.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total:€ 1.414,50

Finalidade: Apoio em espécie (iluminação) destinado à 

realização da festa em honra de S. Pedro – Tarouca.

Total:€ 1.451,40

Finalidade: Apoio em espécie (locação de tenda) 

destinado à realização da festa em honra de Santa 

Helena – Tarouca.

ATA N.º 74, DE 28 DE JULHO DE 2016

– Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Recreativa e Cultural de Dálvares - Flor do Sabugueiro, 

um subsídio no montante de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado à realização das suas 

atividades culturais e recreativas previstas para o 

corrente ano, dado o interesse que as mesmas têm para 

a promoção da cultura do concelho e para a ocupação 

dos tempos livres; 

– 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 € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a pagar 

em dez prestações, no valor unitário de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), entre 1 de agosto de 2016 e 31 

de maio de 2017;

– 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 2016/2017, a pagar em 

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

quinhentos euros), entre 1 de setembro de 2016 e 30 

de junho de 2017;

– Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desportivas do Ginásio Clube de Tarouca, 

por serem de interesse municipal e atribuir 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 2016/2017 (modalidade de 

andebol), entre 1 de setembro de 2016 e 30 de junho 

de 2017; 

– 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 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 2016 a 30 de 

junho de 2017; 
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– Deliberado por unanimidade ratificar a isenção 

de pagamento das taxas devidas pela emissão das 

seguintes licenças: 

a) Associação DH Tarouca – Licença para a realização 

de atividades desportivas na via pública – “Taça 

Nacional de Downhill” em 16 e 17 de julho – valor de € 

42,20 (quarenta e dois euros e vinte cêntimos);

b) Associação de Moradores de Arguedeira - Licença 

especial de ruído – Festa em Honra de S. Tiago em 

25.07.2016 – valor de € 31,66 (trinta e um euros e 

sessenta e seis cêntimos).

– 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 11.07.2016 a 25.07.2016:

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total: € 787,94Finalidade: Material para o Centro 

Paroquial de Santa Helena – 2ª fase, conforme 

protocolo celebrado em 04/08/2013.

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca 

Total: € 54,36

Finalidade: Material para beneficiação da Capela 

Mortuária de Vilarinho.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 11.07.2016 

a 25.07.2016:

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total: € 615,00 

Finalidade: Apoio em espécie (aluguer de quadro 

elétrico) destinado à realização da Festa em Honra de 

Santa Helena, entre os dias 2 a julho.

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

Total:  € 257,00

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) 

destinado à realização do evento “SOPAS DA CANTINA 

2016”, no dia 3 de julho.

Associação DH Tarouca

Total: € 320,00

Finalidade: Apoio em espécie (estadias) aquando 

da realização da “Taça de Portugal de Downhill em 

Tarouca”, entre os dias 15 a 17 de julho.

ATA N.º 75, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

– 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 26.07.2016 a 08.08.2016

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Tarouca 

Total: € 3.225,72

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação de edifício da Fábrica da Igreja de S. 

João de Tarouca.

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total: € 2.861,83

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa 

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em 

04/08/2013

Clube de Caçadores de Tarouca 

Total: € 705,82

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação do edifício sede do Clube.

Associação da Banda Musical de Gouviães 

Total: € 646,50

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação do edifício da sede da Associação.

Associação Cultural e Recreativa de Gondomar- 

Tarouca 

Total: € 62,05

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação da zona envolvente ao edifício da 

sede da Associação.

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira 

Total: € 30,01

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 
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para manutenção da Igreja de Mondim da Beira.

Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 573,48

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para construção de armazém.

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 26.07.2016 

a 08.087.2016: 

- Projetos Sociais nos Bombeiros

Total: € 218,33

Finalidade: Apoio em espécie (material publicitário) para 

realização da Atividade “Zumba Snow” no dia 17/04/2016.

– Deliberado por unanimidade aprovar a transferência 

para a Associação Douro Generation - Associação de 

Desenvolvimento, com sede na UTAD, em Vila Real, da 

importância de € 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 

euros), para o Projeto Douro em Movimento – Aldeias 

com Vida, aprovado em candidatura com o código da 

operação NORTE – 02-0752-000009.

ATA N.º 76, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o Município, no período de 09.08.2016 a 

23.08.2016

Associação Origem - Ass. Recreativa e Cultural de 

Várzea da Serra

Total: € 460,02

Finalidade: Apoio em espécie (oferta de chapéus)

Sociedade Filarmónica de Salzedas

Total: € 400,00

Finalidade: Serviços de transporte de pessoal

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Tarouca

Total: € 940,95

Finalidade: Apoio para as suas atividades recreativas  

Comissão de Festas de Salzedas

Total: €630,38

Finalidade: Fornecimento de fogo de artificio e oferta 

de camisolas, no âmbito das festas em honra de nossa 

Sra da Piedade

Comissão de Festas de Ucanha

Total: € 500,00

Finalidade: Fornecimento de fogo de artificio, no 

âmbito das festas da Sra da Ajuda

Banda Juvenil Zé Ribeiro 

Total: € 100,00

Finalidade: Serviços de transporte de pessoal.

ATA N.º 77, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

Deliberado por unanimidade aprovar a concessão, 

no domínio da ação social escolar, no ano letivo 

2016/2017, dos seguintes apoios:

a) Isenção no pagamento de refeições escolares a todas 

as crianças e alunos que frequentam a Educação Pré-

Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico.

b) Concessão de auxílios económicos a estudantes do 

1º ciclo do ensino básico para a aquisição de livros e 

material escolar:

 

 Material Escolar      Livros e material escolar

 1º ano 2º ano            3º e 4º anos

Escalão A: 13 €/aluno € 39,60/aluno     € 45,80/aluno

Escalão B: 6,50€/aluno  € 19,80/aluno     € 22,90/aluno

Os valores supramencionados serão concedidos através 

de um vale de aquisição de livros e material escolar nas 

papelarias de Tarouca, designadamente na Papelaria e 

Livraria A.B.C. e na Papelaria Avenida.

–  Apoios concedidos a entidades e organismos 

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

freguesias, no período de 26.08.2016 a 05.09.2016:

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca 

Total: € 319,57

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa 

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em 

04/08/2013.

Freguesia de Mondim da Beira 

Total: € 3.883,59

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para construção de armazém.

– Deliberado por unanimidade ratificar a isenção 

de pagamento das taxas devidas pela emissão das 

seguintes licença para a realização de atividades 

desportivas na via pública:

a) Casa do Pessoal da RTP – Jogos Eurovisionsport 

Douro 2016 – 9.09.2016 (€ 21,10).

ATA N.º 78, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016

– 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 06.09.2016 a 

19.09.2016: 

Clube de Caçadores de Tarouca 

Total:€ 292,92

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação do edifício sede do Clube.

Vale Varosa – Associação de Desenvolvimento Local 

Total:€ 223.74

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) 

para o Estágio da Orquestra de Sopros

Freguesia de São João de Tarouca 

Total:€ 1.436.51

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação do cemitério de Vilarinho

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de Tarouca 

Total: € 3.591,29

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) 

para beneficiação de edifício da Fábrica da Igreja de S. 

João de Tarouca;

– Apoios concedidos para atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesses para o Município, no período de 06.09.2016 

a 19.09.2016

Fábrica da Igreja de Tarouca

Total:€ 615,00

Finalidade: Apoio em espécie (iluminação) para 

realização da Festa em Honra de Santa Tecla em 

Valverde

Clube de Futebol Lusitanos de Samedan

Total:€ 295,20

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) 

para realização da festa anual da Associação “Mega 

Festa Lusitana”

Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da 

Cidade de Tarouca.

Total:€ 229,51

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) aquando da 

recolha de sangue no dia 21/08/2016;

– Deliberado por unanimidade atribuir ao melhor aluno 

do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de 

Tarouca, no ano letivo de 2015/2016, Diogo Alexandre 

Magalhães Alves, o prémio de mérito escolar no valor 

de € 500,00 (quinhentos euros).

 







Domingos Nascimento
Presidente da Assembleia Municipal

Prometemos fazer da Assembleia 
Municipal um espaço de portas abertas 

para os cidadãos.

Dissemo-lo convictos de que este órgão, 
o mais representativo da democracia local, 
deverá estar com todos e em todo o lado.

Fizemo-lo, não descriminando ninguém 
e, conseguindo dar mais voz aos cidadãos 
e também aos partidos menos votados, 
chamando-os para a Comissão Permanente.

Desafiamos todos os partidos a darem as 
mãos e fazerem coisas importantes para 
Tarouca.

Provocamos as Associações para uma maior 
visibilidade e implicação.

Os Cidadãos e as Instituições estiveram no 
centro das nossas preocupações. Dos mais 
jovens aos mais entrados na idade, todos 
receberam o nosso abraço de cidadania.

Construímos pontes de esperança ao 
promovermos a participação de muitos.

Abrimos horizontes quando mostramos 
que todos somos capazes.

A nossa obra é a obra maior - os cidadãos 
e a sua autoconsciência dos seus direitos e 
deveres na sociedade.

“Nem só de pão vive o homem” - o 
conhecimento, a cultura cívica, a capacidade 
de ler e entender os sinais da vida, são 
fundamentais. É pela participação, pela 
autoconfiança, pelo orgulho de ir mais 
longe, que todos podemos ter mais 
oportunidades na vida.

A Assembleia Municipal saiu à rua 
e abraçou os cidadãos!

Acreditamos que nada será como dantes na 
forma de estar na Assembleia Municipal.

Construímos um modelo novo de fazer 
política cidadã neste Concelho.

Desafiamos todos a serem disponíveis para a 
construção de futuro coletivo.

Gostaríamos muito de vos ver e ouvir 
nos eventos que decorrerão este ano da 
responsabilidade da Assembleia Municipal.

Com empenho e inovação, estamos cá 
para até ao fim do mandato, em conjunto 
convosco, fazermos obra, a humana, a maior 
de todas!

Um apontamento de reconhecimento aos 
restantes elementos da Mesa da Assembleia 
Municipal, Dr. Rui Pereira e Professora Dina 
Tomé, esta mensagem é também deles e de 
todos os que acreditaram ser possível fazer 
diferente.

Eu, da vida trouxe 
a resiliência e a 
frontalidade de fazer 
caminho.

Um abraço de 
cidadania
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25 de abril - os cidadãos no centro das    comemorações

Comemoramos o 25 de Abril de 1974.

Festejamos a Liberdade em Tarouca.

Em 2016, de forma diferente, colocando os cidadãos no 

centro das comemorações.

Um dia inesquecível, que marcou uma MUDANÇA na 

forma de sentir e viver este dia.

A Democracia constrói-se com a participação de todos.

Foi isso que aconteceu, na cidade do Vale do Varosa.

Momentos especiais das comemorações:

1- Abraço de cidadãos e Hastear da Bandeira

As Bandas do concelho chegaram à frente dos Paços do 

Município, cumprimentaram os titulares dos órgãos do 

Poder Local. 

O Presidente da Camara e o Presidente da Assembleia 

Municipal cumprimentaram cada um dos músicos 

– fazendo desta forma um agradecimento pela 

participação, mas simbolizando também um abraço à 

arte.

2- Valorizar o Humanitarismo e voluntariado

O Corpo de Bombeiros chegou à frente dos Paços do 

Município fazendo a deferência de honra aos órgãos do 

Poder Local. 

Os Presidentes dos Órgãos Municipais cumprimentaram 

cada um dos Bombeiros, agradecendo a participação, 

mas também simbolizando a valorização do exercício de 

uma cidadania ativa e solidária.

3- Hino Nacional e Hastear da Bandeira Nacional

Neste momento as Bandas transformaram-se numa só 

e executaram o Hino Nacional, enquanto os Bombeiros 

faziam a continência à Bandeira que se ia erguendo ao 
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25 de abril - os cidadãos no centro das    comemorações
vento. Com este momento, honramos Portugal, a nossa 

Pátria.

 

4- Homenagem aos Bombeiros de Tarouca 

No quartel dos Bombeiros uma companhia aguardou 

a chegada de cada uma das Bandas que procederam a 

uma Homenagem aos seus Bombeiros.

5- Almoço convívio

Confecionado pela equipa da logística dos Bombeiros, 

foi servido um almoço de forma simples e democrática, 

com a simbologia da partilha. Todos são importantes. 

Em fila e sem mesas especiais para ninguém.

6- Transporte das Bandeiras

A Bandeira de Portugal, do Concelho e da União 

Europeia, foram transportadas dos Paços do Município 

para o Auditório Municipal Adácio Pestana pelos líderes 

dos diferentes grupos municipais  das forças politicas 

com assento na Assembleia Municipal. 

Acompanharam as Bandeiras os titulares do Poder 

Local.

Em Honra ao trabalho das Associações / Instituições do 

concelho, seguiram as Bandeiras de cada uma delas. 

A dar grandiosidade a este momento emotivo e muito 

simbólico as Bandas do concelho, todas juntas numa 

única Banda, a do Vale do Varosa, tocaram em Marcha.

7- Concerto da Liberdade

Decorreu no Auditório Municipal Adácio Pestana, a 

cerimónia evocativa do 25 de Abril. 

Este ano, a cerimónia sofreu profundas alterações e 

transformou-se no Concerto da Liberdade.

(Continua na página seguinte)
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25 de abril - Homenagem à Liberdade e Igualdade

A Academia de Música realizou um concerto de 

extraordinária qualidade. 

Os grupos municipais das diferentes forças políticas 

representadas na Assembleia Municipal, intervieram 

de forma peculiar. Os habituais discursos inflamados e 

nada bem suportados pelos cidadãos, deram lugar à 

poesia, à Musica. 

O objetivo foi dar espaço à participação dos cidadãos 

neste dia fundamental da nossa vida em sociedade.

8- Prémio Dr. Leite Vasconcelos.

Um cerimonial simples, mas vincando a importância 

do trabalho dos alunos do Agrupamento de Escolas 

Dr. José Leite de Vasconcelos que, pelo facto de 

serem alunos de excelência, foram distinguidos nesta 

cerimónia.

9- Sementes de Liberdade

O Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente 

da Camara Municipal, assim como os restantes 

membros de órgãos do Poder Local retiraram os 

cravos da palavra liberdade e entregaram-nos aos 

alunos. Simbolicamente pretendeu-se que estas 

crianças e jovens levassem para as suas casas, para 

a sua escola, para o mundo, a vontade de construir 

Liberdade.

10- Hino Nacional de Encerramento

O encerramento foi feito ao som do Hino Nacional, 

tendo provocado uma grande emoção em todos os 

presentes.

A Democracia constrói-se com todos, por todos e todos 

os dias.

(Continuação da página anterior)
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Freguesia de Salzedas de braços abertos para nos receber.

No âmbito do programa Tarouca Cidadão, concretizou-se mais 

uma jornada de proximidade com a realidade do concelho. Desta vez 

foi a freguesia de Salzedas, que recebeu todos de braços abertos.

Nesta parceria com o Executivo Municipal e tendo como anfitrião o 

Presidente da Junta de Freguesia de Salzedas e a sua equipa, bem 

como o Senhor Pároco desta paróquia de Santa Maria, a comitiva, 

composta por autarcas e representantes das principais Instituições do 

concelho, percorreu ruas da vila e aldeias.

Fantástica a forma generosa como as pessoas desta freguesia se 

envolveram num abraço de cidadania ativa, interagindo com os eleitos 

e propondo soluções para os problemas, nunca se esquecendo de 

salientar o excelente trabalho de proximidade que tem vindo a ser 

feito.  

Mais um dia de confrontação com a realidade, que, embora de 

felicidade, nos deixa num processo nostálgico, quando sentimos o 

silêncio de tantas casas sem ninguém.

A Assembleia Municipal cumpre assim uma das suas mais nobres 

funções, fiscalizar e acompanhar o trabalho do Executivo, 

valorizando-o e permitindo a todos um conhecimento concreto do seu 

Concelho.

O trabalho de parceria estratégica entre a Câmara Municipal e os 

Presidentes de Junta e suas equipas, é também algo a salientar sendo 

um objetivo que hoje se verificou fácil de identificar porque há um 

envolvimento real na melhoria da qualidade de vida nestas aldeias.

Tarouca Cidadão na Freguesia de Salzedas
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAROUCA ABRAÇA OS CIDADÃOS
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Realizou-se no dia 18 de junho 

de 2016, em Tarouca, o 3º 

Congresso da Cidadania Politica.

Neste Congresso, não houve Mesas 

d’Honra, todos estiveram sentados 

do mesmo lado, intervindo na 

qualidade de cidadãos.

Foi sem sombra de dúvida uma 

tarde em que os cidadãos tiveram 

o papel principal, quer na partilha 

de ideias, quer na escolha dos seus 

projetos preferidos.

Congresso da Cidadania Politica dá voz aos    cidadãos e às instituições 
Abriu o Congresso o cidadão 

Domingos Nascimento, atualmente 

a exercer as funções de Presidente 

da Assembleia Municipal, fazendo 

a respetiva contextualização 

e apresentando alguns dados 

interessantes, e ao mesmo tempo 

preocupantes, sobre a realidade 

sócio-demográfica na Região Douro 

Sul.

Seguiu-se o cidadão Humberto 

Sarmento, a exercer funções de 

Comandante dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca e de 

Comandante Operacional 

Municipal, com uma intervenção 

sob o tema “Cidadania Humanitária 

no Douro Sul”, na qual explicou o 

respetivo conceito e demonstrou 

a melhor forma de a exercer em 

termos de proteção civil.

Interveio de seguida o cidadão 

Valdemar Pereira, a exercer 

funções de Presidente da Câmara 
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Congresso da Cidadania Politica dá voz aos    cidadãos e às instituições 
Municipal, que abordou temas 

como a economia social, agricultura 

e turismo no Concelho e na Região 

Douro Sul.

Passou-se de seguida ao debate 

“Vamos Pensar Douro Sul”, com 

a participação por sorteio e 

por inscrição dos presentes no 

Congresso.

Após a apresentação dos cinco 

projetos de desenvolvimento 

das Associações do Concelho 

que se candidataram no âmbito 

do Concurso Cidadão Participa, 

procedeu-se à votação dos mesmos, 

por braço no ar, por três vezes, 

tendo vencido o primeiro prémio 

o projeto “Orquestra de Sopros 

do Vale do Varosa” da Associação 

“Vale do Varosa – Associação de 

Desenvolvimento Local”, o segundo 

prémio foi para o projeto “Gravação 

de CD” da “Sociedade Filarmónica 

de Salzedas” e o terceiro para o 

projeto “Reconverter para dar mais 

vida” da “Associação dos Amigos 

de Santa Luzia”.

Aos representantes das 

Associações premiadas foi 

entregue um Alvará de 

Responsabilidade, que obriga 

à apresentação de um relatório 

dos resultados obtidos no 

desenvolvimento do projeto, para 

ser apreciado no Congresso da 

Cidadania Politica do ano de 2017.
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Assembleia Municipal e 

comemorar cidade, no dia 

10 de dezembro de 2016, foram 

sinónimos de democracia e 

cidadania ativa.

Há realidades que ultrapassam 

positivamente os nossos sonhos!

Há quatro anos que a Assembleia 

Municipal de Tarouca reúne por 

esta altura em espaço amplo e 

confortável - Auditório Municipal!

Dá-se assim a oportunidade de 

cidadãos eleitores poderem vir 

assistir em grande número e falar se 

assim o quiserem fazer.

É também um desafio para os 

Sessão da Assembleia Municipal e comemorar      cidade com jogos Florais

cidadãos a exercerem funções 

no poder Local, pois tem a 

oportunidade também eles de se 

fazerem ouvir nas suas posições 

políticas a um grande número de 

pessoas.

Este ano comemoramos cidade com 

jogos florais, dando mais vida e cor 

a este dia!

Estiveram no Auditório mais de 

trezentas pessoas fazendo deste um 

dia memorável para todos.

Um outro gesto, também ele, de 

grande significado de cidadania foi 

o sorteio da presidência da mesa 

de entre os vencedores nos jogos 

florais. A sorte trouxe para a mesa 

a jovem Inês Borges que tão bem 

soube representar o futuro.

Parabéns a todos os participantes 

nos jogos florais e às suas famílias, 

com um agradecimento a todos 

do fundo do coração pelo 

empenho.

Certamente compreenderam uma 

ou outra coisa que gostaríamos 

ter feito de forma diferente! Nem 

sempre conseguimos organizar as 

coisas e o tempo, principalmente 

quando a participação ultrapassou 

o melhor dos nossos sonhos. 

Por isso ficou claro que os jogos 
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Sessão da Assembleia Municipal e comemorar      cidade com jogos Florais

merecem ainda maior dignidade 

com um evento cultural especial, 

permitindo que todos possam 

passar pelo palco na entrega dos 

certificados!

No final a orquestra de sopros da 

academia de música executou a 

marcha do Vale do Varosa - sempre 

um prazer ouvir estes artistas que 

tanto nos orgulham!

Em Tarouca os jogos florais são 

uma iniciativa dos dois órgãos 

municipais - Assembleia e Camara, 

com uma particularidade: foram 

propostos e são coordenados 

por Manuel Leite dos Santos, 

deputado na Assembleia Municipal 

e líder do grupo municipal do 

partido socialista, força política da 

oposição.

Em Tarouca, há uma nova forma de 

estar e fazer política! 

Também o Congresso anual da 

Cidadania política é organizado por 

todas as forças políticas com eleitos 

na Assembleia Municipal!

Mais um dia de imensa satisfação 

que nos encheu a Alma!

A todos os cidadãos presentes, aos 

cidadãos que decidiram intervir, 

aos deputados Municipais, ao 

Presidente da Câmara e Vereadores 

, a todos os que contribuíram para 

este dia - Direção e Professores do 

Agrupamento de Escolas, membros 

do júri, funcionários do município 

que se disponibilizaram, gabinete 

de apoio à Assembleia Municipal, 

um muito obrigado. 

As transformações ou mudanças 

sociológicas, a inclusão e a 

promoção da cidadania, são 

possíveis com conceitos, gestos e 

atitudes! 

Nada é mais forte do que dar 

a oportunidade a alguém de 

participar- fazendo! 

TODOS SOMOS CAPAZES!



assembleia_municipal  |  TAROUCA CIDADÃO

A Assembleia Municipal esteve presente 

nas comemorações dos 42º aniversário 

da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Tarouca.

A valorização do seu trabalho, da força que os  

anima e que nos protege. A serenidade que 

destes Homens e Mulheres vem nos momentos 

difíceis da nossa vida.

Queremos dar visibilidade ao exercício concreto 

de uma cidadania ativa e solidária. 

Mostramos aqui os rostos dos que vestem 

a farda, os rostos dos que trabalham nos 

bastidores - a logística e a Direção.

O Presidente da Assembleia Municipal, 

Domingos Nascimento, levou neste dia um 

abraço de reconhecimento a todos, salientando 

alguém que tem dado muito de si a esta 

Instituição, com descrição, mas com muita 

competência - José Felix, há décadas a construir 

futuro nos Bombeiros de Tarouca.

Reconhece-se a importância, competência e 

modelo organizacional do Corpo de Bombeiros, 

do seu Comandante e toda a sua estrutura de 

Comando.

TAROUCA TEM MUITO ORGULHO EM VÓS! 

Os Bombeiros dão vida a Tarouca! 

1 0
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28.11.2015

– Aprovado por unanimidade o seguinte:

a proposta das Grandes Opções do Plano para dois mil e 

dezasseis;

a proposta de Orçamento Municipal para o ano de dois mil e 

dezasseis;

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

as medidas para orientar a execução orçamental em 2016.

– Aprovado por unanimidade o décimo relatório semestral 

sobre a execução do Plano de Saneamento Financeiro, 

respeitante ao período de 01.04.2015 a 30.09.2015

– 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 6 (seis) meses, acrescida do 

spread de 1,42% (um vírgula quarenta e dois por cento) e nas 

demais condições constantes da sua proposta, a amortizar 

até ao final do ano dois mil e dezasseis.

– Deliberado por unanimidade fixar em 5% (cinco por cento) 

a participação variável no IRS, incidente sobre os respetivos 

rendimentos de dois mil e dezasseis e a arrecadar em dois mil 

e dezassete, 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.

– Deliberado por unanimidade o seguinte:

a) Fixar, nos termos do nº5 do artigo 112º do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, a seguinte taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis incidente sobre prédios 

urbanos respeitante ao ano de 2015 a liquidar em 2016: 

0,3%.

b) Fixar, nos termos do nº13 do artigo 112º do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, na redação dada 

pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, a seguinte 

redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

incidente sobre prédios urbanos respeitante ao ano de 

2015 a liquidar em 2016, no caso de imóvel destinado 

a habitação própria e permanente coincidente com o 

domicílio fiscal do proprietário, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 

13º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do 

proprietário a 31 de dezembro, de acordo com a seguinte 

tabela:

Número de dependentes a 

cargo

Redução de taxa até

1 10%

2 15%

3 20%

– Deliberado por unanimidade aprovar a segunda alteração 

ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca, 

publicado no Diário da República, 2ª série, nº 135, de 

14.07.2010.

– Foi tomado conhecimento do relatório número mil e 

quatrocentos e cinquenta e nove/dois mil e quinze da 

Inspeção Ordinária ao Município de Tarouca.

– Foi deliberado por unanimidade o seguinte:

a) Aprovar a presente proposta e reconhecer o interesse 

público municipal da supra identificada ação de nova 

ampliação do estabelecimento existente, com a área de 

206 m2, a realizar em solos da Reserva Agrícola Nacional, 

para efeitos do disposto no artigo 25º do regime jurídico 

da Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 73/2009, de 31.03, na sua redação atual, ao abrigo 

do disposto na alínea r) do nº1 do artigo 25º da Lei 

nº75/2013, de 12.09;

b)Aprovar a alteração simplificada da delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional, para efeitos do disposto no 

artigo 16.º -A do regime jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 166/2008, de 

22.08, na sua redação atual.

– Foi tomado conhecimento da lista das despesas 

com encargos plurianuais contraídas no período de 

07.09.2015 A 16.11.2015, ao abrigo da autorização 

genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal em 13.12.2014.

–  Foi tomado conhecimento da informação escrita 

do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

do Município, da respetiva situação financeira e dos 
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resultados da participação do Município nas empresas 

locais e em quaisquer outras entidades

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29.02.2016 

– Foi tomado conhecimento do Relatório Anual de 

Atividades e Avaliação do ano de dois mil e quinze da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca.

– Deliberado por unanimidade aprovar, ao abrigo do 

disposto no nº1 do artigo 13º do citado Decreto-Lei nº 

307/2009, de 23.10 (Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana), a delimitação das seguintes áreas de reabilitação 

urbana (ARU’s) no Município de Tarouca:

• ARU 1 – DELIMITAÇÃO DA ARU DA SEDE DO CONCELHO

• ARU 2 - DELIMITAÇÃO DA ARU DE UCANHA E GOUVIÃES

• ARU 3 - DELIMITAÇÃO DA ARU DE SALZEDAS

• ARU 4 - DELIMITAÇÃO DA ARU DE SÃO JOÃO DE 

TAROUCA

• ARU 5 - DELIMITAÇÃO DA ARU DE OUTEIRO, e 

documentos contidos na mesma, a saber: 

a) as respetivas memórias descritivas e justificativas, que 

incluem os critérios subjacentes à delimitação de cada 

uma das áreas e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) as plantas com a delimitação das áreas abrangidas;

c) o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º do 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23.10, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 32/2012, de 14.08 e pelo 

Decreto-Lei nº 136/2014, de 09.09, conjugado com o 

disposto no artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 03.09, que é 

o seguinte:

1. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): 

1.1. Isenção de IMI, por um período de 5 anos, aos 

prédios urbanos objeto de reabilitação urbana, 

a contar do ano da conclusão da reabilitação 

(inclusive), podendo ser renovada por um período 

adicional de 5 anos (n.º 7 do artigo 71º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais-EBF); 

1.2.Agravamento para o triplo no caso de imóveis 

devolutos há mais de um ano e de prédios em ruína, 

conforme definição e conceito contido na redação do 

Decreto-Lei 159/2006, de 8 de Agosto (nº 3 do artigo 

112º do CIMI);

1.3.Majoração em 30% a taxa aplicável aos prédios 

urbanos degradados, considerando-se como 

degradados aqueles que face ao seu estado de 

degradação não cumpram satisfatoriamente a sua 

função ou coloquem em causa a segurança de 

pessoas e bens (n.º8 do artigo 112º do CIMI).

2.Imposto Municipal sobre Imóveis (IMT):

2.1. Isenção de pagamento na primeira transmissão 

de imóvel reabilitado em ARU (ou suas frações) 

destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente (n.º8 do artigo 71º do EBF).

Foi ainda tomado conhecimento dos outros benefícios fiscais 

legalmente previstos para este tipo de intervenção urbana:

1. IMT-Isenção de pagamento na aquisição de prédios 

destinados a reabilitação urbanística, desde que, inicie a 

respetiva obra no prazo de dois anos (artigo 45º do EBF).

2. Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

2.1. Dedução à coleta de 30% dos encargos 

suportados pelos proprietários, relacionados com a 

reabilitação, até ao limite de 500 euros (n.º4 do artigo 

71º do EBF);

2.2.Tributação das mais-valias obtidas com a alienação de 

imóveis recuperados à taxa reduzida de 5% (sem prejuízo 

da opção de englobamento), quando decorrentes 

da alienação de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia da ARU (n.º5 do artigo 71º do EBF).

2.3.Tributação à taxa de 5 % (sem prejuízo da opção de 

englobamento) dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos quando sejam inteiramente decorrentes 

do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da 

estratégia da ARU (n.º6 do artigo 71º do EBF).

3. Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

 Taxa reduzida em obras de reabilitação urbana (empreitadas 

- 6%).

– Deliberado por unanimidade nomear a sociedade de revisores 

oficiais de contas, “BDO & Associados, Sociedade de Revisores 

de Contas, Lda.”, com sede em Lisboa, como auditora externa 
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responsável pela certificação legal de contas, nos termos dos 

artigos 76º e 77º da Lei nº 73/2013, de 03.09, para os anos de 

2016 e 2017.

– Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento 

Municipal de Incentivo à Natalidade no Município de 

Tarouca.

– Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento 

Provisório do Conselho Municipal de Segurança de Tarouca, 

o qual será enviado a título consultivo ao conselho, depois 

de instalado, em cumprimento do disposto no nº. 1 do 

art.º. 6º. da Lei nº. 33/98, de 18 de julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 106/2015, de 25 de agosto.

– Aprovadas por unanimidade as seguintes alterações ao 

Regulamento do Programa “Cidadão Participa”:

 – Eliminação do artigo 6º;

 – Alteração do artigo 7º, o qual passará a ser o 

artigo 6º e terá a seguinte redação:

Artigo 6º

(Votação dos projetos no Congresso)

A votação dos projetos no Congresso, após a respetiva 

apresentação, será efetuada da seguinte forma:

1º - Os cidadãos congressistas procederão à votação dos 

projetos por braço no ar, e pela seguinte ordem:

 • Votação para o 1º lugar;

 • Votação para o 2º lugar;

 • Votação para o 3º lugar.

2º - Em caso de empate na votação, proceder-se-á a nova 

votação entre os 2 projetos empatados, se persistir o empate, 

proceder-se-á ao sorteio dos projetos empatados.

Os artigos seguintes do Regulamento serão renumerados de 

acordo com a alteração efetuada.

– Foi tomado conhecimento da informação respeitante à 

realização de despesas com encargos plurianuais contraídas 

no período de 17.11.2015 A 08.02.2016, 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

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29.04.2016

– Tomada de posse perante a Assembleia Municipal dos 

cidadãos convocados nos termos do estipulado no art.º 5.º da 

Lei n.º 33/98, de 18 de julho, e republicada em anexo na Lei 

n.º 106/2015, de 25 de agosto, como membros do Conselho 

Municipal de Segurança de Tarouca, conforme previsto no 

art.º 9.º da Lei supracitada.

– Foi apreciado e tomado conhecimento do inventário, 

bem como de todos os documentos que o compõem e da 

respetiva avaliação, referente ao ano de 2015.

– Deliberado por unanimidade o seguinte:

• Aprovados os documentos de prestação de contas 

referentes ao ano de dois mil e quinze;

• Aprovado o relatório de gestão;

• Aprovada a proposta de aplicação do resultado líquido 

do exercício, constante do relatório de gestão.

– Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida por deliberação da 

Assembleia Municipal de 28.11.2015, reportada a 12.04.2016.

– Foi tomado conhecimento das declarações emitidas ao 

abrigo do nº 1 do art. 15º da Lei nº 8/2012, de 21.02.

– 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 22.06.2016

– Foi tomado conhecimento do memorando elaborado 

pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal para ser 

apresentado aos Presidentes das Assembleias Municipais do 

Douro Sul, a fim de servir de guia para a discussão pública 

das questões da saúde.

– Aprovado por unanimidade o décimo primeiro relatório 

semestral sobre a execução do Plano de Saneamento 

Financeiro, respeitante ao período de um de outubro de dois 

mil e quinze a trinta e um de março de dois mil e dezasseis.
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–  Aprovados por unanimidade os seguintes documentos:

a) 1ª revisão ao Orçamento da Receita para dois mil e 

dezasseis, nos montantes de € 231 016,00 (duzentos 

e trinta e um mil e dezasseis euros) e de € 41 016,00 

(quarenta e um mil e dezasseis euros), correspondentes a 

inscrições e diminuições, respetivamente; 

b) 1ª revisão ao Orçamento da Despesa para dois mil 

e dezasseis, nos montantes de € 211 000,00 (duzentos 

e onze mil euros) e de € 21 000,00 (vinte e um mil 

euros), correspondentes a inscrições e diminuições, 

respetivamente; 

c) 1ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, no 

montante de € 160 000,00 (cento e sessenta mil euros) 

para dois mil e dezasseis, de € 532 000,00 (quinhentos e 

trinta e dois mil euros), para dois mil e dezassete e de € 

100 000,00 (cem mil euros), para dois mil e dezoito.

– Deliberado por unanimidade autorizar a assunção dos 

compromissos plurianuais previstos na proposta de 1ª 

revisão ao plano plurianual de investimentos para dois mil e 

dezasseis, nos seguintes montantes:

Ano 2017: € 532 000 (quinhentos e trinta e dois mil 

euros)

Ano 2018: € 100 000 (cem mil euros).

– Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida por deliberação da 

Assembleia Municipal de 28.11.2015, reportada a 09.06.2016.

– 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 30.09.2016

– Foi apreciado e tomado conhecimento do presente 

relatório, bem como do balanço e da demonstração de 

resultados referentes ao período de 01.01.2016 a 30.06.2016.

– Aprovada por unanimidade a autorização prévia para 

a assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao 

contrato a celebrar para aquisição de Energia Elétrica em 

Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal 

para as Diversas Instalações do Município de Tarouca, 

em 2017, de acordo com o previsto no nº 1 do artigo 22º 

do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho (regime jurídico 

da realização das despesas públicas) e na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

compromissos plurianuais esses a autorizar em valor 

correspondente ao dos encargos de 2017, e que se estimam 

no valor anual de 444 543,88€.

– Deliberado por unanimidade o seguinte:

a) nos termos do nº5 do artigo 112º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, fixar a seguinte taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente sobre 

prédios urbanos respeitante ao ano de 2016 a liquidar 

em 2017: 0,3%.

b) nos termos dos nºs 1 e 2  do artigo 112º-A do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, aditado pela Lei 

nº 7-A/2016, de 30.03, fixar a seguinte redução da taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente sobre 

prédios urbanos  respeitante ao ano de 2016 a liquidar 

em 2017,  a aplicar ao da SAss prédio ou parte de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente 

do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que 

seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 

compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com 

a seguinte tabela:

Número de dependentes a 

cargo

Dedução fixa ( em €)

1 20

2 40

3 ou mais 70

– Foi tomado conhecimento da informação respeitante 

aos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida por deliberação da 

assembleia municipal de 28.11.2015, reportada a 19.09.2016.

– 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. 




