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Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

No passado dia 29 de setembro de 2013, os 

tarouquenses, exercendo a sua cidadania, fizeram 

a sua opção. De entre os projetos colocados a sufrágio, 

escolheram aquele que quer desenvolver de forma 

equilibrada e integrada o Concelho de Tarouca.

Juntos vamos dar mais Vida a Tarouca é o projeto que, 

com todos os tarouquenses, procuramos desenvolver 

neste novo ciclo de governação municipal.

aNova agenda política; 

aNovo paradigma assente no desenvolvimento 

económico, na competitividade, na sustentabilidade e 

solidariedade;

aPromover a riqueza e a criação de emprego, de forma 

a incentivar a fixação de pessoas no Concelho;

aEstratégia de afirmação competitiva de Tarouca 

apostando no turismo, na criação de valor e emprego 

que fixe jovens no nosso concelho;

aFomento de um ensino de excelência sem perder de 

vista a inclusão de todos;

aGarantia de condições para que os cidadãos de 

Tarouca tenham os melhores cuidados de saúde;

aPolíticas inclusivas que envolvem os parceiros sociais 

em rede;

aPromoção do desporto, cultura e associativismo;

aGestão Municipal orientada para contínua melhoria 

do serviço prestado aos habitantes do concelho;

aGovernação Municipal de mãos dadas com todos os 

funcionários.

A comunidade tarouquense tem dado provas 

de que está atenta e ávida por contribuir para o 

desenvolvimento do nosso Concelho, respondendo 

positivamente às nossas solicitações. Todos somos 

chamados a assumir o nosso papel.

A partilha da visão de futuro e do sentimento de 

pertença por este que é o nosso Vale do Varosa faz 

com que autarquia, juntas de freguesia, empresas, 

associações, instituições e cidadãos possam colaborar 

para o desenvolvimento de estratégias para a afirmação 

de Tarouca.

A labuta agora é nossa. Estamos aqui para 

dar o nosso melhor, para servir Tarouca e os 

Tarouquenses. Estamos aqui para cumprir o nosso 

dever.
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José Damião Melo
 Vice Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

Após um ano de mandato, sob o lema “dar mais 

vida a Tarouca”, temos a oportunidade de lançar a 

revista municipal, que tem como objetivo partilhar com 

todos as atividades e investimentos desenvolvidos pelo 

Municipio de Tarouca.

Depois da tomada de posse, a 21 de outubro de 

2013, foi-me confiada a função de Vice Presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, tendo assumido a 

responsabilidade nos pelouros das finanças municipais, 

promoção do desenvolvimento local, comunicação 

e modernização administrativa, abastecimento e 

tratamento de águas, ambiente, turismo, proteção civil 

e segurança pública.

Desde o inicio de mandato, e considerando a difícil 

situação com que nos deparamos do ponto de vista 

económico e financeiro, direcionamos os nossos 

esforços e empenho na busca de soluções que 

estabilizassem as finanças da autarquia.

Fazendo um balanço, julgamos ser positiva a ação 

deste executivo municipal, na medida em que 

as contas do Município refletem esse resultado: 

diminuímos a dívida a fornecedores, o prazo 

médio de pagamentos a fornecedores, diminuímos 

a despesa corrente e a situação desequilíbrio 

financeiro, que se verificava desde 2010, foi 

ultrapassada.

Este foi um exercício que exigiu muita contenção, 

sobriedade e moderação. A Câmara Municipal de 

Tarouca continua a desenvolver as suas atividades, 

mas sem comprometer as gerações vindouras, 

assumindo os seus compromissos financeiros 

atempadamente.  

Obviamente não tivemos as condições financeiras para 

realizar todos os projetos e investimentos que sonhamos 

há muito para o nosso Concelho mas, olhando para o 

último ano, podemos ver realização, sentimos iniciativa e 

acreditamos ter dado mais vida a Tarouca! 

A aposta na divulgação do património edificado 

e cultural do concelho é fundamental para o 

desenvolvimento turístico da nossa região.

O caminho é longo e desafiante, mas é para isso 

que fomos eleitos, para colocar Tarouca na senda do 

desenvolvimento e do progresso. Estamos aqui para 

trabalhar, para enfrentar as adversidades e para encetar 

todos os esforços para que o nome de Tarouca chegue 

cada vez mais longe. 

Como otimista, acredito que vamos conseguir!



Susana Pereira
Vereadora da Câmara Municipal de Tarouca

Depois da tomada de posse, a 21 de outubro de 

2013, enquanto Vereadora da Câmara Municipal 

de Tarouca, iniciei a liderança e coordenação da Divisão 

de Gestão Urbanística e Ambiente e da Divisão de 

Obras Municipais.

Chegado o período em que fazemos um breve balanço 

ao que de mais relevante ocorreu na gestão autárquica, 

e aos seus reflexos no concelho de Tarouca e na 

vida dos Tarouquenses, depois de um ano em que 

se aprofundou o conhecimento dos procedimentos 

existentes, foram efetuadas alterações significativas na 

funcionalidade dos serviços e traçados objetivos de 

formação, com mais valias quer para os cidadãos, quer 

para a capacidade de resposta da autarquia. Assim: 

 - Adesão ao Simplex Autárquico, com a adopção de um 

conjunto de medidas que facilitam a vida aos munícipes;

- Implementação do Licenciamento Zero, que visa 

eliminar burocracias e desmaterializar processos; 

- Simplificar os processos das obras particulares aquando 

da aplicação das alterações legislativas;  

- Criação de formulários adequados às solicitações 

dos munícipes, com enquadramento da pretensão e a 

indicação dos documentos necessários;

- Informatização, ferramenta essencial ao aumento da 

eficiência dos serviços, tais como registo da toponímia 

do concelho, com possibilidade de, no futuro, ser 

acessível a partir do portal da autarquia; 

- Registo e georreferenciação de processos existentes 

em arquivo, respeitantes ao urbanismo e com a 

possibilidade do arquivamento em suporte de papel e 

digital de novos processos; 

O município tem desenvolvido esforços e incentivos 

junto dos titulares de edifícios em mau estado de 

conservação e de segurança para a célere resolução 

de situações de perigo. Este trabalho tem sido 

desenvolvido a par com o nosso desejo de ver as 

casas desabitadas reconstruídas, cumprindo o objetivo 

que nos propusemos a atingir, no que respeita à 

revitalização urbana de Tarouca. Procuramos promover 

e manter a diversidade e a integração das esferas do 

desenvolvimento económico, social e do ambiente 

urbano, de modo a aumentar a qualidade de vida da 

população; 

Nas Obras Municipais, o executivo procura, sempre 

que possível, optar pela administração direta, com 

vantagens claras para o município, nomeadamente no 

que concerne à manutenção e criação de postos de 

trabalho, bem como a redução dos custos do trabalho 

executado.  

Estou certa de que estes projetos farão a diferença, 

numa relação aberta e transparente entre a autarquia e 

os munícipes. 

Muito há para fazer, mas tenho a plena convicção 

que os passos já dados foram assentes numa política 

responsável e com estratégia para o futuro.

3



destaques | Tarouca_Boletim Municipal



5

destaques |  VIVER TAROUCA

Novo Executivo Municipal tomou posse

A cerimónia de tomada de posse 

dos membros da Câmara e 

Assembleia Municipal de Tarouca, 

para o mandato autárquico de 

2013-2017, decorreu no dia 21 de 

outubro de 2013, no salão nobre 

do edifício dos Paços do Município.

Depois de uma vitória expressiva 

do Partido Social Democrata no 

Concelho, Valdemar de Carvalho 

Pereira foi empossado Presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca. 

Como vereadores tomaram posse 

José Damião Lopes Guedes de 

Melo e Susana Cristina Dias Pereira, 

eleitos pelo PSD, e José António 

Amaro Nunes e Afonso Manuel 

Batista Dias, eleitos pelo PS.

Foi igualmente instalada a 

Assembleia Municipal, presidida 

por Domingos Manuel Pinto 

Nascimento.

Na sua primeira intervenção 

enquanto Presidente da Câmara, 

Valdemar Pereira referiu que 

contava “com a preciosa ajuda de 

todos os Tarouquenses”, lembrando 

o enorme potencial do Concelho, 

que deve ser evidenciado através 

de uma “estratégia diferenciadora 

e inovadora, bem como um 

planeamento credível para todas as 

instituições, empresas e cidadãos”.

De entre outros aspetos, o 

autarca frisou ainda a importância 

da aposta num modelo de 

desenvolvimento que seja capaz de 

atrair empreendedores, da coesão 

social, da fixação dos jovens, da 

valorização e dignificação do papel 

de Presidente de Junta, do enorme 

potencial do capital humano 

existente, que constitui uma grande 

mais valia para a autarquia e que, 

por isso, importa valorizar, bem 

como do conceito de cidadania, 

que “será o caminho escolhido por 

este novo executivo da Câmara 

Municipal de Tarouca em todas as 

suas ações, e será a nossa marca, 

que irá ficar gravada em cada 

instituição e em cada cidadão”.

O edil terminou o seu discurso 

ressalvando que conta com todos 

para “dar mais vida a Tarouca”.

Domingos Nascimento, Presidente 

da Assembleia Municipal, enalteceu 

o papel da Assembleia Municipal 

para o decorrer dos trabalhos 

em prol do desenvolvimento do 

Concelho de Tarouca, reforçando 

que este órgão democrático 

“deverá ser o espaço da cidadania 

política, de portas abertas para 

todos”.
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Tarouca recuou 5 séculos para
celebrar a atribuição da Carta de Foral

O centro histórico de Tarouca, 
no passado dia 2 de março, 

recuou 500 anos na História para 
lembrar a memória da atribuição 
da Carta de Foral concedida ao 
concelho por D. Manuel I, em 
1514. A praça 25 de Abril e Largo 
Heróis do Ultramar, junto à Igreja 
Matriz, foram os espaços cénicos 
de excelência para a concretização 
da ação. Até uma réplica do 
pelourinho há anos desaparecido, 
foi colocada na Praça 25 de Abril, 

para manifesto contentamento dos 
Tarouquenses. 
Contrariando a chuva miudinha 
que se fez sentir durante todo o 
dia, o centro histórico de Tarouca, 
devidamente engalanado, recebeu 
as inúmeras pessoas que ali se 
deslocaram para assistir à recriação 
histórica, que representou com a 
máxima fidedignidade possível, 
uma feira quinhentista, com as 
tradições e os costumes da época e 
a passagem de testemunho, a Carta 
de Foral.
Centenas de figurantes, 
provenientes das associações 
e freguesias do concelho, 
corporizaram as personagens 
caraterísticas da época. Também 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Tarouca, o Vice Presidente, 
a Vereadora e o Presidente da 
Assembleia Municipal e todo 
o executivo e membros da 
Assembleia da Junta de Freguesia 
de Tarouca, interpretaram as 
figuras medievais, para grande 
alegria da assistência.

Para a autarquia, promotora deste 
evento, volvidos 500 anos registou-
se a data, que representa um marco 
histórico para o concelho, pois 
permite o reconhecimento das 
nossas raízes, contribuindo para a 
identidade e cultura do concelho 
não se percam.
Recorde-se que para marcar o 
início das celebrações dos 500 
anos de atribuição da Carta de 
Foral de Tarouca, o Agrupamento 
de Escolas de Tarouca, realizou 
uma exposição alusiva ao tema. 
Também o cortejo carnavalesco 
da comunidade escolar este ano, 
oportunamente, adotou a temática 
para envolver a comunidade 
escolar e encarregados de 
educação na celebração de tão 
importante data.
A Carta de Foral é o documento 
que fundava um novo concelho no 
qual se estabelecia a sua área e os 
direitos e deveres dos habitantes, 
chamados vizinhos. Era concedida 
pelo rei ou por um senhor nobre ou 
clérigo.
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Nos dias 3 e 4 de maio, o Monte 

de Santa Helena acolheu 

centenas de desportistas nacionais 

e internacionais para a Taça de 

Portugal Downhill Vodafone.

A pista, que rasga vertiginosamente 

o monte mais alto do concelho 

de Tarouca, permitindo uma 

descida rápida e alucinante, com 

largada junto ao Santuário, assim 

como toda a logística do evento, 

mereceram os melhores elogios dos 

participantes e comissários nacionais 

e internacionais presentes na prova.

A 12 e 13 de abril, Tarouca 
foi palco da 4.ª edição do 

Convívio Nacional de Downhill. 
Este evento, único no país, contou 
com mais de quatro dezenas de 
participantes que usufruiram das 
três renovadas pistas no monte 
de Santa Helena, para praticar a 
modalidade que tem conquistado, 

Downhill mexe em Tarouca

Das várias categorias em prova, 

subiram ao pódio atletas de diferentes 

nacionalidades. Na Classe Elite, o 

campeão nacional em título português 

Francisco Pardal foi o vencedor, com 

uma descida de 2:48:664 minutos, 

tendo ficado em 2.º lugar o campeão 

de Espanha, Toni Ferreiro, e em 3.º 

lugar o inglês Alex Bond.

Nas restantes categorias foram 

vencedores: Classe Júnior - Silas 

Grandy, Classe Master 30 -  Márcio 

Ferreira, Classe Cadete - Carlos 

Martins, Classe Promoção - Álvaro 

Taça de Portugal atraiu milhares de pessoas

Downhill dá mais vida à Serra de Sta. Helena

Matos, Classe Master 40 - Rui Cruz, 

Classe Master  50 José Salgueiro, e 

finalmente na Classe Elite Feminina 

foi vencedora Margarida Bandeira.

A Taça de Portugal Downhill 

Vodafone contou com a organização 

da Associação DhTarouca e o apoio 

do Município de Tarouca e União de 

Freguesias Tarouca Dalvares.

Convívio Nacional

anualmente, um maior número de 
adeptos e simpatizantes. 
A associação DH Tarouca, 
promotora do convívio, contou 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Tarouca, que prontamente 
disponibilizou todos os meios e 
recursos para a concretização da 
iniciativa.
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De forma a facilitar o acesso à informação, o 

Município de Tarouca lançou uma nova página 

no Facebook dedicada aos eventos promovidos no 

concelho.

Esta é uma plataforma de acesso à agenda municipal 

e concelhia de eventos.

Aceda a Município de Tarouca - Eventos e faça o seu 

GOSTO.

O Município de Tarouca tem agora 

uma página de facebook. Este 

é mais um instrumento para a vital 

comunicação e interação dos munícipes 

e restantes utilizadores com a autarquia. 

O Município de Tarouca está agora à distância de um 

simples clique, mais perto, mais próximo, mais eficiente, 

mais célere, com maior comodidade, mais simples!

Aceda a Município de Tarouca e faça o seu GOSTO.

Tarouca no facebook

Página dedicada aos eventos

No dia 20 de maio de 2014 realizou-se a 

Assembleia Geral da Regiefrutas - Cooperativa 

Agrícola de Interesse Público Távora-Varosa para 

eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 

2014/2017, cuja votação elegeu Valdemar de 

Carvalho Pereira como presidente da direção.

A Cooperativa foi constituída em 2008, e tem sido 

uma pedra basilar no processo de crescente da 

valorização da baga do sabugueiro e, naturalmente, 

do setor agrícola da região.

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, foi eleito, em novembro de 2013, 

Presidente do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Douro Sul (ACES Douro Sul).

Constituído pelos concelhos de Tarouca, Lamego, 

Armamar, S. João da Pesqueira, Moimenta da Beira, 

Sernancelhe, Penedono e Tabuaço, o ACES Douro Sul 

tem como missão garantir a prestação de cuidados de 

saúde primários à população da sua área geográfica de 

influência, pela interação, pela entrega, promovendo um 

processo interativo de melhoria continua dos cuidados  e 

das perceções dos utentes.

Valdemar Pereira eleito Presidente

Da Direção da Regiefrutas Do ACES Douro Sul

“Tarouca Tem Vida” é o nome Agenda de Eventos 

publicada pelo Município de Tarouca, que tem uma 

periodicidade bimensal.

A publicação é gratuita e caso esteja interessado, basta 

dirigir-se aos serviços municipais ou solicitá-la, em 

suporte digital, enviando um e-mail para comunicacao@

cm-tarouca.pt

A agenda pode também ser consultada na página web 

da autarquia em   www.cm-tarouca.pt

Tarouca já tem Agenda de Eventos

destaques | VIVER TAROUCA

Município de Tarouca ligado ao mundo
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A 11 de maio, o relvado do 

Complexo Desportivo de 

Tarouca, recebeu mais de duas 

dezenas de ídolos nacionais, 

ligados ao futebol, música e 

televisão, que defrontaram a 

equipa de Pais da Academia de 

Futebol João Manuel Pinto, de 

Tarouca.

Fernando Meira, Jaime Pacheco, 

Celebridades jogaram em Tarouca
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Toy, Maniche, Costinha, Secretário, 

Jaime Magalhães, Quim Berto, 

Rui Martins, Fernando Menses, 

Domingos Paciência, Costinha, Rui 

Barros, Marco Ferreira, Carlitos, 

Fernando Aguiar, Pedro Mendes 

e William foram alguns dos ídolos 

que disputaram o jogo cujo 

resultado foi muito desportivismo, 

alegria e boa disposição.

A época balnear de 2014 das piscinas exteriores do 

complexo das Piscinas Municipais de Tarouca, arrancou 

no dia 7 de junho.

Durante aproximadamente três meses, os veraneantes que 

quiseram fazer frente aos dias quentes de verão puderam 

usufruir deste equipamento de lazer, cuja importância 

é conhecida para os banhistas da região. Famílias do 

concelho, concelhos vizinhos e visitantes procuram este 

equipamento lúdico-desportivo de reconhecida qualidade.

Visando complementar a oferta ao nível da animação este 

ano os utentes das piscinas puderam usufruir de atividades 

aquáticas e natação infantis, bem como hidroginástica.

Verão nas Piscinas Municipais
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A 2 de maio, o ADR 

Tarouquense sagrou-se 

campeão distrital. Reconhecendo 

o mérito desportivo desta 

equipa, o Presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca quis marcar 

presença e juntar-se aos festejos.

Dirigentes, equipa, sócios 

e todos os apoiantes do 

ADR Tarouquense estão de 

parabéns.

ADR Tarouquense campeão distrital

A 9.ª edição do Torneio de Andebol Cidade de 

Tarouca de Juvenis Masculinos decorreu nos dias 

25, 26 e 27 de abril.

Nesta edição defrontaram-se as seguintes equipas: Grupo 

A: Dragon Force-FC Porto, Ada Maia-Ismai, CD S Bernardo; 

Grupo B: SL Benfica,CD Xico Andebol e GC Tarouca.

Numa organização conjunta entre o Município de 

Tarouca, o Ginásio Clube de Tarouca, a Federação 

de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol 

de Viseu, os jogos decorreram no Pavilhão 

Gimnodesportivo de Tarouca.

IX Torneio de Andebol Cidade 
de Tarouca 

O desporto escolar assume enorme importância 

no desenvolvimento motor e social das 

crianças.

Tarouca há muito tempo que se afirma na modalidade 

do andebol, consequência de uma aposta de longo 

prazo neste desporto. Assim, o encontro Inter-Concelhio 

de Andebol4Kids realizou-se no Centro Escolar de 

Tarouca, no dia 31 de maio, e teve como participantes 

dezenas de crianças dos concelhos de Tarouca, Lamego 

e Armamar.

Andebol 4 kids - Tarouca 

Encontro Inter-Concelhio de Andebol
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Desde dezembro de 2013 que, 

mensalmente, a Associação 

Tarouca BTT, com o apoio do 

Município de Tarouca e das Juntas 

de Freguesia, promove passeios BTT 

e caminhadas pelo concelho.

Centenas de pessoas têm 

percorrido, a pé ou de bicicleta, o 

nosso concelho, numa descoberta 

da riqueza patrimonial, histórica, 

cultural e paisagística de Tarouca, 

bem como das magnificas 

condições naturais e físicas 

favoráveis à prática de desportos na 

natureza.  À vertente desportiva e 

de descoberta aliam-se, como não 

poderia deixar de ser, a gastronomia 

local, o convívio e a boa disposição.

À descoberta do concelho:
Passeios BTT e caminhadas por Tarouca
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Salzedas

Passeios BTT

S. João de Tarouca

Ucanha

Granja Nova

Mondim da Beira
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As piscinas municipais de Tarouca receberam, 

na tarde de 5 de julho, mais de uma centena e 

meia de pessoas, que quiseram usufruir de uma tarde 

dedicada ao desporto. 

Atividades aquáticas para os mais novos, nas 

piscinas cobertas e descobertas, e uma mega aula de 

hidroginástica culminaram com um lanche convívio 

onde não faltou animação para os utentes da piscina 

coberta.

Foi uma jornada de grandiosa confraternização a que 

o bom tempo e sol se associaram, para agrado de 

todos.

Desporto e saúde nas Piscinas Municipais

O Pavilhão Gimnodesportivo de Tarouca acolheu, no dia 2 

de março, a V Taça de Andebol da Cidade de Tarouca.

Nesta quinta edição do certame, em que a equipa do 

FC Porto enfrentou o AA Avanca, o resultado final foi 

FC Porto 28-14 AA Avanca. 

Recorde-se que a Taça de Andebol da Cidade de 

Tarouca é uma iniciativa promovida pelo Ginásio Clube 

de Tarouca com o apoio da Câmara Municipal de 

Tarouca, em parceria com a Federação de Andebol de 

Portugal e a Associação de Andebol de Viseu.

V Taça de Andebol - Cidade de Tarouca

Para assinalar o seu XXX aniversário, o Ginásio Clube 

de Tarouca proporcionou, no dia 7 de dezembro, 

uma tarde repleta de muita dança, musica e animação.

A sede da Associação Flor de Sabugueiro, em Dalvares, 

foi palco de uma mega aula de Zumba, modalidade de 

ginástica que tem conquistado cada vez mais adeptos e 

praticantes.

No local também não faltaram as barraquinhas com as 

iguarias locais e, pela noite dentro, a festa continuou ao 

som de concertinas e dj´s convidados.

XXX Aniversário do Ginásio Clube de 
Tarouca: mega aula de zumba 
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O Ginásio Clube de Tarouca, com o apoio do 

Município de Tarouca e da União de Freguesias 

Tarouca Dalvares, realizou a décima nona edição do 

passeio de cicloturismo, que decorreu a 22 de junho.

Cerca de 40 participantes percorreram cerca de 60 km, 

num passeio que, este ano, foi por Terras do Demo.

XIX Cicloturismo “Pedalando pelas 
Terras do Demo”

Procurando promover a prática desportiva e 

incentivar os tarouquenses a adotarem hábitos de 

vida saudáveis fomentando o convívio e a animação, 

o Município de Tarouca promoveu, durante os meses 

verão, aulas de zumba gratuitas.

Município de Tarouca faz zumbar 
centenas de tarouquenses durante verão

Dirigidas a todas as faixas etárias, as aulas realizaram-se 

quinzenalmente, aos domingos à noite.

Aproveitando as noites quentes de verão, centenas de 

pessoas afluíram ao Centro Cívico onde, sob as orientações 

do Prof. Victor Dourado,  “zumbaram” sem parar.

No dia 14 de dezembro, as Piscinas Municipais 

Cobertas associam-se à época natalícia e 

dedicaram todo o dia de sábado à realização de várias 

iniciativas e atividades aquáticas. Foi, indiscutivelmente, 

uma ótima oportunidade para ter um dia diferente, num 

equipamento desportivo de excelência.

Festa de natal nas piscinas cobertas
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A Casa do Paço de Dalvares foi o local de excelência que na noite de 20 

de setembro acolheu um evento único no concelho. Pensado para 

todos os jovens, o Varosa Moments ficou marcado pela animação, convívio, 

música e boa disposição. 

VAROSA MOMENTS
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A tradicional feira anual de S. 

Miguel encerrou, no dia 29 de 

setembro, o programa das festas 

concelhias em honra de S. Miguel, 

em Tarouca. Centenas de pessoas 

circularam pela feira durante todo o 

dia, onde não faltou música, animação, 

concertinas, teatro de rua, etc.

O programa brindou Tarouca 

com 10 dias repletos iniciativas 

que colocaram em destaque 

o património, as tradições e as 

potencialidades do concelho.

A abrir as festas, o Varosa Moments, 

evento diferenciador e inovador, deu 

destaque à juventude, numa noite 

marcada por muita música e diversão. 

O Desfile do Foral, apesar das 

condições climatéricas adversas, atraiu 

uma multidão de gente que não quis 

deixar de assistir à brilhante recriação 

histórica feita pelas freguesias do 

concelho. O Mercadinho de Sta. 

Helena deu a oportunidade a muitos 

produtores de exporem e venderem 

Inovação e diferenciação 
nas Festas de S. Miguel 2014

os seus produtos. Na primeira edição 

dos Sabores do Varosa, a gastronomia 

típica esteve em destaque, fazendo 

as delícias de todos os que por lá 

passaram.

Pelo meio houve muita festa e 

animação, com atuação de vários 

grupos. Também a grandiosa 

partida de fogo de artifício deu 

um novo brilho e cor aos céus de 

Tarouca.

O Executivo Municipal faz um 

balanço positivo das Festas de 

S.Miguel 2014, onde procurou 

promover a economia local, a cultura 

e o turismo, não se negando a 

esforços, estando sempre presente 

a contenção de gastos, mas sempre 

com o objetivo de que a grandeza 

das festas do concelho fosse, no 

mínimo, comparável ao orgulho que 

os Tarouquenses têm em nele viver.
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Num território que se quer 

cada vez mais atento às suas 

potencialidades, o Mercadinho de 

Sta. Helena surge da necessidade 

de estimular e apoiar os agentes 

económicos ligados às atividades 

locais. 

Quinzenalmente, aos sábados, 

Mercadinho de Sta. Helena: 
Qualidade e tradição ao dispôr dos Tarouquenses

produtos locais de excelência, 

desde os horto frutícolas ao 

artesanato, são vendidos no 

centro cívico da cidade de 

Tarouca. 

Esta iniciativa da autarquia 

pretende contribuir para que os 

agricultores e produtores locais 

possam realizar a venda dos seus 

produtos durante todo o ano. 

Simultaneamente, habitantes e 

visitantes do concelho tem acesso a 

produtos de qualidade ímpar, fruto 

de uma agricultura tradicional, e do 

saber fazer transmitido de geração 

em geração.

TAROUCA
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O Município de Tarouca, em 

homenagem às mães do 

concelho, promoveu no dia 3 de 

maio, um espetáculo musical a cargo 

do grupo tarouquense The Ladies.

A palco foram trazidos temas 

musicais e mensagens que 

enalteceram a figura da Mãe, 

merecida homenagem às mães 

presentes no Auditório Municipal 

Espetáculo das The Ladies 
na celebração do Dia da Mãe

Adácio Pestana.

O final do espetáculo ficou 

marcado pela atuação do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira, que 

também prestou a sua homenagem 

interpretando um tema que 

compôs dedicado à Mãe, e pela 

distribuição de uma rosa a cada 

uma das mães presentes na sala.

A tradição cumpriu-se e no dia 

5 de julho começou a Festa 

em Honra de Sta. Helena da Cruz. 

Durante nove dias a Serra de Santa 

Helena acolheu a população nas 

tradicionais novenas.

O ponto alto dos festejos teve 

lugar no segundo domingo de 

julho, dia 13, com a eucaristia 

presidida por D. António Couto, 

Bispo de Lamego, à qual se seguiu 

Festa em honra de Santa Helena da Cruz
a Bênção dos Campos e Procissão 

do Adeus. Durante o dia da festa 

teve também lugar a tradicional 

Feira Anual.

A singularidade das comemorações 

em Honra de Santa Helena da 

Cruz atrai, anualmente, centenas 

de visitantes ao cume da Serra, 

havendo inclusive a tradição 

de pernoitar nas imediações do 

Santuário durante os dias de festa.
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Em Dalvares celebrou-se mais uma 

edição da Festa do Sabugueiro 

em Flor, certame que este ano 

decorreu de 16 a 18 de maio.

A Associação Recreativa e Cultural 

Flor de Sabugueiro, com o apoio 

do Município de Tarouca, foi a 

responsável pelos três dias festivos 

que trouxeram a Dalvares muita 

música, animação e folclore, no 

período do ano em que o concelho 

se veste de branco graças à 

da forte presença da floração do 

sabugueiro, planta rústica, que 

constitui uma fonte complementar 

de riqueza no concelho.

De salientar que o Vale do Varosa 

detém excelentes condições 

endafo-climáticas propícias à 

cultura do sabugueiro, uma 

abundante e aromática planta 

rústica, cujo fruto, de entre outras 

aplicações, é procurado para a 

produção vitivinícola e para a 

indústria farmacêutica e cosmética.

Festa do Sabugueiro em 
Flor em Dalvares

No dia 5 de julho, no 

salão nobre dos Paços 

do Concelho, os pelourinhos 

foram o tema de conversa 

entre as cerca de três dezenas 

de pessoas que assistiram à 

conferência que ali se realizou.

Esta foi uma iniciativa do 

grupo “Coisas de Tarouca” que 

pretendeu, desta forma, alargar 

o conhecimento relativo a estes 

marcos da história.

Recorde-se que no concelho 

de Tarouca existem quatro 

pelourinhos: Tarouca, Ucanha, 

Mondim da Beira e Várzea da 

Serra.

Pelourinhos foram 
tema de conversa 
em Tarouca
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Alegria e entusiasmo no Dia Mundial da Criança

“Monumentum” no Vale do Varosa

O Município de Tarouca dedicou 

o dia 1 de junho às crianças 

do concelho. No Dia Mundial da 

Criança, o Centro Cívico encheu-

se de cor, alegria e animação para 

celebrar a data.

As gargalhadas dos mais pequenos 

foram uma constante, contagiando 

todos os presentes. Para além dos 

desportos de aventura, distribuídos 

pelo recinto, como o slide, rappel, 

escalada, entre outros, houve um 

momento de Zumba, pela turma 

do Ginásio Clube de Tarouca, e até 

alguns dos cães do Canil Municipal 

disponíveis para adoção, foram 

trazidos pelas mãos da Associação 

dos Amigos dos Animais de Tarouca.

No final das atividades foi realizada 

uma largada de balões para euforia 

total da pequenada. O Município de 

Tarouca, que contou com o apoio 

do Agrupamento de Escolas de 

Tarouca, foi o promotor deste dia 

de festa que ficou na memória de 

todos.

A 16 de agosto teve lugar o 

concerto “Monumentum” 

no Mosteiro de Santa Maria de 

Salzedas.

Um projeto de uma sonoridade 

única e de uma textura 

singular chegou em agosto ao Vale 

do Varosa. 

As “Origo” associam-se à promoção 

de um território histórico também 

ele único. 

“Monumentum” propuseram uma 

viagem entre o Medieval e 

o Renascimento, pela voz 

doensemble feminino “Origo”, 

que apresenta nas vozes das 

protagonistas momentos de 

excelência.



No dia de S. Martinho o 

“Portugal no Coração” 

viajou até Esporões, onde 

tradicionalmente as comemorações 

associadas a esta data atraem 

gentes do concelho de Tarouca e 

da região.

O Centro Cívico de Esporões foi 

pequeno para acolher todas as 

pessoas que quiseram, durante a 

tarde do dia 11 de novembro de 

2013, participar nas comemorações 

do S. Martinho de Esporões.

“Portugal no Coração” (RTP) 
na Festa de S. Martinho dos Esporões

As transmissões feitas em direto 

pelo programa televisivo da 

RTP permitiram dar uma nova 

visibilidade de toda a dinâmica 

associada a esta tradição, 

marcada pelos cantares, dançares, 

gastronomia, artesanato e, como 

não poderia deixar de ser, o vinho 

novo e as castanhas assadas.

Nos Esporões, seis dias de festa 

e animação foram dedicados ao 

padroeiro da vinha e do vinho. O 

ponto alto dos festejos foi marcado 

pela já centenária “Cegada de S. 

Martinho”, realizada na noite de 10 

de novembro, onde o vinho é rei.

Esta festa dedicada ao Santo 

Padroeiro da vinha e do vinho 

representa uma tradição que tem 

passado de geração em geração, 

constituindo-se como um marco 

característico importantíssimo 

do concelho de Tarouca, que a 

Associação de S. Martinho, em 

parceria com a Câmara Municipal de 

Tarouca, tem procurado preservar.

22
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No mês de março teve lugar, em 

Ucanha, o primeiro Encontro 

Cultural, promovido pelo Município 

de Tarouca e pelo Grupo de Jovens 

de Ucanha.

O edifício da  União das Freguesias 

de Gouviães e Ucanha foi pequeno 

para acolher mais de uma centena 

de pessoas, vindas de todo o 

concelho, que se juntaram para 

passar um animado serão cultural.

A música, as dinâmicas de grupo 

e a dramatização de contos 

marcaram a noite, onde também o 

executivo da Câmara Municipal de 

Tarouca e membros da Assembleia 

Municipal estiveram presentes.

Em julho, os Claustros do Mosteiro 

de Salzedas acolheram mais uma 

edição deste evento, que teve a 

parceria do Grupo de Jovens de 

Salzedas – CDE, com o apoio da 

Junta de Freguesia de Salzedas e 

do Município de Tarouca.

Com esta iniciativa, a autarquia 

Encontros Culturais reúnem 
centenas de participantes

procura trazer uma nova dinâmica 

cultural ao concelho, criando 

espaços de partilha e convívio entre 

os vários agentes sociais e culturais 

locais.

Os Encontros Culturais pretendem 

abranger todas as classes 

etárias do concelho de Tarouca. 

Constituem um excelente 

meio para a mobilização das 

pessoas que, saindo da sua 

rotina quotidiana, vão usufruir 

das propostas apresentadas 

pelos jovens de uma localidade. 

Atividades no âmbito da cultura 

local, destacando as caraterísticas 

socioeconómicas, religiosas e 

típicas de cada comunidade 

são uma constante. Todas 

estas dinâmicas resultam em 

grande animação, com música, 

entretenimento, teatro e boa 

disposição, proporcionando a 

todos os presentes uma noite de 

verdadeiro convívio entre amigos.

A União de Freguesias 

de Tarouca e Dalvares 

realizou a 14 de setembro o 

convívio anual do Senhor do 

Monte, que conta sempre com 

o empenho e dedicação de 

muitos tarouquenses, que de 

forma voluntária ajudam na 

organização.

O Presidente da Câmara, 

Valdemar Pereira, e o Vice 

Presidente, José Damião, 

estiveram presentes e puderam 

testemunhar os atos de partilha, 

de franco convívio e de fé 

demonstrados por todos os que 

ali passaram o dia.

Convivio da União 
de Freguesias de 
Tarouca e Dalvares
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7.ª edição da Bienal 
de Gravura do Douro

A 7.ª edição da Bienal de 

Gravura do Douro chegou 

aos Mosteiros de Santa Maria de 

Salzedas e São João de Tarouca e 

à Torre Fortificada de Ucanha no 

passado dia 10 de agosto. Com 

um caráter eminentemente 

internacional, este é um 

evento que reúne gravuras 

de todo o mundo e onde 

a contemporaneidade promete 

criar diálogos improváveis com os 

espaços e coleções.

Considerado um dos maiores 

eventos de arte gráfica do 

mundo, a Bienal de Gravura 

estendeu-se por todo o Douro até 

31 de outubro.

No passado mês de agosto, 

a Eira da Casa do Paço de 

Dalvares, encheu-se de vida, cor e 

ritmo, e voltou a ser palco de um 

evento etnográfico de alto nível, 

com a realização de mais uma 

mostra de Folclore Internacional.

A primeira atuação foi realizada 

pelo grupo anfitrião, Rancho 

Folclórico Flor de Sabugueiro, 

seguido do Grupo Folclórico 

Amilotx Mungiako Dantza de 

Taldeas (Mungia, Espanha) e, por 

fim, do Grupo de Danças Estrelas 

da Rua de Fortaleza (Ceará, Brasil), 

que divulgaram um pouco das 

suas tradições culturais através da 

música, da dança e dos trajes.

Este evento foi organizado pela 

Associação Recreativa Cultural e 

Desportiva de Dalvares Flor do 

Sabugueiro, e contou com o apoio 

da União de Freguesias de Tarouca 

e Dalvares e do Município de 

Tarouca.

Dalvares Folk - Mostra de 
Folclore Internacional
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Desde a sua fundação em 

1999, a Academia de Música 

da Câmara Municipal de Tarouca 

sempre se norteou pelo rigor 

programático e por uma pedagogia 

sempre atualizada de modo a 

que o seu trabalho resulte o mais 

plenamente possível em benefício 

dos que a ela recorrem.

Tem sido assim desde a sua 

fundação. Como a história 

documenta, dezenas de alunos 

obtiveram reconhecimento de 

habilitações musicais em vários 

estabelecimentos de ensino oficial 

no nosso país. O ano letivo que 

findou não foi exceção. O aluno 

Ruben Costa obteve uma das 

mais altas qualificações na Escola 

Profissional de Mirandela ao nível do 

5.º Grau de Formação Musical e de 

piano.

Esta mais-valia na Educação e 

Formação de pessoas ao nível 

musical só tem sido possível 

devido à noção e sensibilidade 

da autarquia, que de forma 

A Academia Municipal na sua senda
determinada não se tem poupado a 

esforços para que Tarouca continue 

a ser dos Concelhos do País com 

maior número de licenciados em 

Música na proporção do número 

de habitantes. Mas, os nossos 

atuais responsáveis autárquicos 

evidenciam uma sensibilidade ainda 

maior, ao baixarem as mensalidades 

para o ano letivo 2014/2015, 

possibilitando assim que mais 

pessoas beneficiem da Formação 

Musical e Instrumental disponível na 

A.M.M.T.

O ano letivo de 2013/2014 foi um 

ano de intensa atividade: concertos 

a solo, com acompanhamento de 

piano, música de câmara, coros a 

cappella, e coros com instrumental 

incentivaram os alunos a continuar 

de modo mais abnegado os 

seus estudos. Os encarregados 

de educação acompanharam 

de perto a evolução dos seus 

educandos, e tiveram desta forma a 

oportunidade de ver a importância 

que a Academia de Música tem nas 

suas vidas e na vida dos seus filhos.

Foi também gratificante ver 

os resultados obtidos pelos 

alunos: cerca de 95% adquiriu as 

competências necessárias para 

transitar de ano.

Desejamos muito que no ano 

letivo de 2014/2015 a A.M.M.T. 

continue a sua senda cultural 

musical dando vida ao A.D.N. 

Musical que paira de modo 

singular nas veias das Gentes desta 

Terra que tem uma história rica de 

músicos famosos de que muito nos 

orgulhamos.

Incentivamos os leitores deste 

artigo a observar mais de perto 

tudo o que aqui se disse, ao 

comparecer aos concertos que a 

Academia Municipal de Tarouca 

vai apresentando. Incentivamos 

também os leitores a matricularem-

se e desfrutar de uma riqueza 

cultural que a autarquia 

gentilmente disponibiliza para si.

José Cardoso
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“A Feirinha vai à aldeia” é uma iniciativa do Grupo ELAS, 

que durante os meses de verão percorreu todo o concelho.

Com esta iniciativa pretendeu-se dar a oportunidade a 

todos os produtores locais de escoarem os seus produtos, 

estimulando a participação e envolvimento de todos. 

Roupa, livros, móveis usados, produtos hortícolas, doçaria, 

A Feirinha vai à Aldeia

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, inaugurou no dia 5 de julho a 

exposição de pintura “Trilhos e Reflexão”, de Adriano 

Fernando Cardoso.

A cerimónia teve lugar no Auditório Municipal Adácio 

Pestana, onde as mais de duas dezenas de telas 

com motivos paisagísticos, monumentos, retratos e 

composições maioritariamente dedicados a Tarouca, 

estiveram em exposição até ao dia 27 de julho.

Na ocasião, Valdemar Pereira referiu que o 

Auditório Municipal é “um espaço que deve ser 

usado para promover a cultura e para promover 

os artistas tarouquenses”, enaltecendo o talento 

de Adriano Cardoso, reconhecido nacional e 

internacionalmente.

etc, fazem parte dos artigos que podiam ser vendidos ou 

adquiridos na Feirinha, aberta a quem quisesse participar.

Recorde-se que o Grupo ELAS – Espaço de Lazer 

Solidário tem como missão o convívio intergeracional 

solidário, recolha e transmissão de artes manuais nas 

suas diversas formas.

Município de Tarouca promove os seus artisitas
Exposição de pintura “trilhos e reflexão”
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A13 de setembro 

de 2014, decorreu 

na Igreja Conventual 

de S. João de Tarouca 

a sessão pública de 

apresentação do livro 

“ S. João de Tarouca 

- Vilarinho Passado e 

Presente” da autoria 

de Carlos Manuel 

Albuquerque Pereira, 

natural do concelho de 

Tarouca. Descreve, em jeito de monografia, um pouco 

da história e da vida das gentes de Vilarinho.

O autor conta já com três publicações da sua autoria, 

nomeadamente; Moinhos do Vale do Barosa - 2010, 

O Couto a Terra e as Gentes - 2012 e, agora, Vilarinho 

Passado e Presente.

Marcaram presença na sessão, presidida pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, cerca 

de duas centenas de pessoas. Neste contributo para a 

história local pode-se, pela primeira vez, contactar com 

a “Carta de Foral” ou “Carta de Sempre” que os Monges 

Cistercienses deram a Vilarinho para a povoarem, bem 

como o seu interessante código de conduta jurídico que 

então Vilarinho possuía e suas divisões Monásticas, etc. 

Apresentação do Livro “S. João de 
Tarouca - Vilarinho Passado e Presente”

O Salão Nobre da 

Câmara Municipal 

de Tarouca foi palco, no 

dia 29 de novembro de 

2013, da apresentação 

do livro de poesia 

“Aforamento da Alma”, 

da autoria de Joaquim 

Rodrigues, poeta de 

S.João de Tarouca. 

Depois de “Nas sombras 

do tempo” e “Um 

sonho... na palma da mão”,  “Aforamento da Alma” 

é terceiro livro do autor que constitui, segundo as 

palavras do prefaciador, uma obra poética de “amor 

estreme”.

Durante a apresentação da obra foram destacados, de 

forma pormenorizada, os principais aspetos literários 

que caracterizam a composição poética de “Aforamento 

da Alma” e que constituem fiéis traduções do ser 

poético do autor.

Na ocasião, Joaquim Rodrigues sublinhou a enorme 

alegria e emoção que sentia ao apresentar a sua mais 

recente criação poética e partilhou, durante a sessão, 

alguns dos seus poemas.

Joaquim Rodrigues apresentou 
o livro “Aforamento da Alma”
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De 7 a 11 de maio, o Município de Tarouca promoveu uma festa 

dedicada aos emigrantes do concelho, homens e mulheres que em 

busca de uma vida melhor e mais estável, deixaram para trás a sua família, 

os seus amigos e a sua terra.

Futebol, cinema, almoço convívio e noite do emigrante no auditório 

municipal fizeram parte do programa da festa.

Esta justa homenagem a todos os nossos emigrantes teve como propósito 

reconhecer o seu sacrifício, a sua entrega, e proporcionar pontos de 

contacto e de partilha.

O Dia do Emigrante, a 10 de maio, foi assinalado com uma missa campal, 

que se realizou junto ao Monumento do Emigrante, à qual se seguiu um 

almoço convívio.

Festa do Emigrante

Pela primeira vez, Tarouca 

marcou presença na Feira 

Internacional de Turismo - BTL, 

que decorreu em Lisboa, na FIL 

de 12 a 16 de março.

O Município de Tarouca, 

consciente de que a BTL é a 

maior feira de turismo nacional, e 

atendendo que é clara intenção 

do atual executivo camarário 

apostar neste setor de atividade, 

encetou os contactos necessários 

para que o destino Tarouca 

também estivesse presente.

Assim, no dia 15 de março 

foi apresentado o Projeto 

Vale do Varosa, ao qual se 

seguiu a prova de espumante 

Murganheira e da degustação 

da tradicional Bola de Milho de 

Tarouca.

Tarouca pela 
primeira vez na Feira 
Internacional de 
Turismo - BTL

A Orquestra Ligeira do Vale do Varosa promoveu um concerto solidário 

no passado mês de julho, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.

Com a iniciativa pretendeu-se sensibilizar a população para as causas 

sociais, angariando fundos para as pessoas carenciadas do Concelho de 

Tarouca.

O Orquestra Ligeira do Vale do Varosa é uma estrutura cultural de elevado 

nível artístico que, ao longo do tempo e aproveitando as potencialidades 

musicais dos seus elementos e responsáveis, tem vindo a consolidar o seu 

reportório constituído por temas portugueses e grandes temas internacionais, 

numa sonoridade ímpar, que tem conquistado públicos de todas as idades.

Orquestra Ligeira do Vale do Varosa dá concerto 
solidário no Teatro Ribeiro Conceição
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O Presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca, 

Valdemar de Carvalho Pereira, 

participou, no passado mês 

de novembro de 2013, na 

apresentação pública dos 

Trabalhos de musealização do Mosteiro de 
S. João de Tarouca apresentados ao público

trabalhos de musealização da 

área arqueológica do Mosteiro de 

S.João de Tarouca, onde verificou a 

dimensão e relevo das intervenções 

realizadas.

Devolver a integridade a um 

espaço cultura de referência e a 

um dos complexos cistercienses a 

cuja existência se deve, em parte, a 

afirmação do Douro como a região 

demarcada mais antiga do mundo, 

foi o objetivo da intervenção 

realizada.

Presentes na cerimónia, cuja 

apresentação esteve a cargo de 

Luís Sebastian, estiveram, também 

o Presidente da Assembleia 

Municipal de Tarouca, Domingos 

Nascimento, o Vice Presidente da 

Câmara Municipal José Damião e a 

Vereadora, Susana Pereira.

Gouviães foi novamente palco do Festival de Folclore, 

que já vai na sua vigésima primeira edição.

Na noite de 31 de maio, os quatro grupos 

convidados, provenientes de Évora, Setúbal e Covilhã, 

acompanhados pelo grupo anfitrião, o Rancho 

Folclórico de Gouviães, trouxeram ao festival os temas 

XXI Festival de Folclore em Gouviães

e danças de outrora, que ainda se mantêm vivos graças 

ao trabalho desenvolvido por estas instituições em prol 

do folclore.

O Município de Tarouca e a União de Freguesias 

de Gouviães - Ucanha, apoiaram o certame que, 

anualmente, atrai dezenas de pessoas ao concelho.
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A RTP produziu uma série 

que tinha como propósito 

a apresentação cinco espaços de 

referência do património português. 

O Mosteiro de S. João de Tarouca foi 

um dos imóveis escolhidos para um 

dos documentários que compõem a 

série televisiva.

O Município de Tarouca, em 

parceria com o Museu de Lamego, 

Direção Regional da Cultura do 

Norte e a RTP, promoveu, dia 4 de 

maio, no Auditório Municipal, a 

apresentação pública de “Escrito 

na Pedra, Mosteiro de S. João de 

Tarouca”.

Antes de se dirigem para o 

Apresentado documentário da RTP 
sobre o Mosteiro de S. João de Tarouca

Auditório Municipal os participantes 

realizaram uma visita guiada à 

Casa do Paço, em Dalvares, e ao 

Mosteiro de S. João de Tarouca.

No Auditório, na sessão solene 

que antecedeu a projeção 

do documentário, estiveram 

presentes  o Vice Presidente da 

Câmara Municipal, José Damião, 

o Presidente da Assembleia 

Municipal, Domingos Nascimento, 

o Diretor do Museu de Lamego, 

Luís Sebastian,  e alguns dos 

elementos que integraram a equipa 

responsável pela elaboração da 

peça televisiva.

O Vice Presidente da Câmara 

Municipal de Tarouca afirmou que 

a peça documental apresentada 

“é mais uma ferramenta que 

contribuirá para a divulgação 

do património de Tarouca e do 

Vale do Varosa”, reconhecendo 

que “se trata de um importante 

trabalho que retrata uma parte do 

valioso património do Concelho de 

Tarouca”.

Mais de uma centena de 

espectadores na peça apresentada  

puderam perceber a influência do 

Mosteiro de S. João de Tarouca 

no concelho e em toda a região e 

visualizar a reconstituição em 3D  

da componente física do imóvel.
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Na 4.ª edição do Jantar 

Monástico, cujo palco voltou 

a ser o Mosteiro de Santa Maria de 

Salzedas, que mais uma vez abriu 

as suas portas para uma viagem ao 

passado, desta vez até ao século 

XVI, o menu foi inspirado nos 

Descobrimentos e nas especiarias 

do Oriente.

Depois do sucesso das edições 

anteriores, em 2014 o objetivo 

manteve-se o mesmo: divulgar um 

património ímpar e recordar que 

este se estende pela imaterialidade 

das vivências de que o mosteiro foi 

palco ao longo dos séculos.

Trajados a rigor com o hábito 

Sabores do Oriente 
na 4.ª edição do Jantar Monástico

cisterciense, as cerca de duas 

centenas de participantes 

degustaram o jantar confecionado 

pela Escola de Hotelaria e Turismo 

de Lamego, que surpreendeu os 

convivas com uma interpretação 

contemporânea das refeições 

monásticas quinhentistas.

O programa do Jantar Monástico 

contemplou ainda, durante 

a tarde, a realização de um 

conjunto de visitas ao concelho, 

nomeadamente ao Mosteiro 

de S.João de Tarouca, onde foi 

inaugurado o Horto Monástico, 

projeto que pretende devolver 

a paisagem do século XVIII 

àquele espaço, recriando o horto 

cultivado outrora pelos monges, e 

a Greenshop, que nas imediações 

do Mosteiro disponibiliza os 

produtos, biologicamente 

certificados, aos visitantes. A Torre 

e Ponte de Ucanha foi também um 

dos pontos de visita.

A iniciativa contou com o apoio 

da Direção Regional de Cultura 

do Norte, Museu de Lamego, Liga 

dos Amigos do Museu de Lamego, 

Escola de Hotelaria e Turismo do 

Douro-Lamego, Câmara Municipal 

de Tarouca, Junta de Freguesia 

de Salzedas e Centro de Tropas de 

Operações Especiais.
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Durante toda a quadra natalícia 

de 2013 a aldeia presépio 

em movimento atraiu centenas 

de visitantes a Tarouca, onde em 

aproximadamente 25m2, cerca 

de duas centenas de figuras em 

movimento combinaram elementos 

religiosos tradicionais do presépio 

com o retrato de características que 

Município promove natal 
com mais brilho e cor em Tarouca:

O natal dos tarouquenses teve 

mais brilho e cor na sequência 

do desafio que a Câmara Municipal 

de Tarouca lançou a instituições 

e associações do concelho, que 

singularizam o concelho de Tarouca.

Figuras como o cesteiro, a 

lavadeira, o ferreiro, o lenhador, 

o latoeiro, o sapateiro, o moeiro, 

entre muitos outros, movidos 

pela força da água ou através de 

pequenos motores, ilustraram todas 

as diferentes atividades e profissões 

próprias da vida rural.

A originalidade deste presépio 

deve-se à criatividade de José 

Funina, que desde 2005 se dedica 

a esta arte. A Câmara Municipal de 

Tarouca, e União das Freguesias 

de Tarouca e Dalvares, procurando 

recuperar as memórias e tradições 

da época natalícia, foram as grandes 

impulsionadoras desta iniciativa.

Rotundas Natalícias

resultou na decoração das rotundas 

da cidade com alusões à quadra 

natalícia.

Durante a quadra natalícia foi 

possível passear pela cidade e 

apreciar os excelentes trabalhos 

desenvolvidos, resultado de 

uma iniciativa que apelou à 

criatividade e originalidade, 

promovendo simultaneamente 

a cooperação entre a autarquia 

e as associações/instituições 

locais.

Integrando a comunidade 

tarouquense e motivando, desta 

forma, o sentimento de orgulho 

e pertença pelo seu concelho, o 

executivo municipal procurou, 

simultaneamente, envolver os 

tarouquenses e visitantes no 

espírito de luz e cor que caracteriza 

o natal.

Aldeia Presépio em Movimento atrai centenas de visitantes



33

cultura |  VIVER TAROUCA

O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas abriu as 

portas no passado dia 19 de julho para receber 

“ComTradição”. O fado entoou no Claustro do 

Capítulo, num trio com vozes, viola e contrabaixo/

violino.

Composições e interpretações originais de fados 

tradicionais, inspirados nas experiências profissionais 

dos músicos, que vão do jazz, world/folk à música 

clássica, proporcionaram uma nova experiência, num 

cenário de excelência.

Fado chega ao Mosteiro de Santa Maria de Salzedas

ComTradição é um grupo de fado e de canção original 

portuguesa, residente em Bruxelas. Fundado em 2011, o 

grupo tem desenvolvido um trabalho de divulgação desta 

vertente da cultura portuguesa pela Bélgica, Holanda, 

Alemanha e França.

Com residência artística na Região de Ardèche, Sul de 

França, em agosto de 2012, o grupo atua regularmente 

em Noites de Fado, tendo ainda gravado quatro vídeos 

no centro cultural “Zinema” em Anderlecht-Bruxelas, com 

a direção artística de Vincent Pierard.

A Associação InovTerra tem 

promovido as Tertúlias 

Monásticas. Com oradores 

convidados, a iniciativa pretende 

ser um convívio regular onde são 

abordados diferente temas que 

remetem para o tempo em que 

os monges de Cister habitaram o 

Mosteiro de S. João de Tarouca.

Depois da cerâmica, tema do 

encontro realizado em julho, a 

evolução da vida cenobítica dos 

Tertúlias Monásticas em S. João de Tarouca

mongens de Cister foi o assunto do 

segundo debate, que se realizou 

em agosto.

As Tertúlias Monásticas são 

uma iniciativa da Associação 

InovTerra, que contam com o 

apoio do projeto Vale do Varosa, 

da responsabilidade da Direção 

Regional de Cultura Norte, e do 

Município de Tarouca. As Tertúlias 

estão abertas a toda a população e 

a entrada é livre.
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“Literatura e Caça” foi tema de colóquio

Tarouca, o lugar de eleição do 

Vale do Varosa, foi o cenário 

escolhido para a realização de um 

Colóquio sobre a Literatura e a 

Caça, promovido pelo Município 

de Tarouca, com a colaboração 

de Coisas de Tarouca, Sociedade 

Histórica da Independência de 

Portugal e da Tertúlia de João de 

Araújo Correia.

A 26 de abril, a ilustre Casa do Paço 

de Dalvares, em Tarouca, recebeu 

a visita de grandes durienses e 

beirões. Pela voz de alguns amigos 

das letras, estes falaram das suas 

relações com uma realidade que 

está e esteve sempre presente, 

ao largo da vida secular dos 

Portugueses, que é a caça, quer 

como motivo das suas obras, quer 

através da sua própria prática.

O Colóquio contou com dois 

painéis temáticos ao longo do dia, 

um sobre os escritores caçadores, 

durante a manhã, e outro sobre 

a Caça, a Memória e a Arte, já no 

período da tarde.

De tarde decorreu a visita ao 

Mosteiro de S. João de Tarouca, 

onde está sepultado o D. Pedro, 

Conde de Barcelos, figura 

intimamente ligada ao concelho, 

exímio caçador e escritor.

As portas da centenária Casa do Paço, em Dalvares, abriram-se, no dia 4 

de janeiro de 2014, para o anual Encontro de Janeiras.

Mantendo a tradição, pelas 21h, o Rancho Folclórico Flor de Sabugueiro, 

com o apoio do Município de Tarouca e da União de Freguesias de Tarouca 

e Dalvares, juntou-se aos grupos convidados, o Grupo Etnográfico Terras 

de Cambra, O Grupo Folclórico de Guimarães e o Grupo Cultural Os 

Medronhenses, para em conjunto, com as suas vozes e cantigas, aquecerem a 

noite fria caraterística da época e darem a todos os presentes as boas-novas.

Janeiras cantaram-se a 4 de janeiro na Casa do Paço
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Durante o mês de dezembro de 

2013 decorreu a Feira de Livros 

Usados na Casa do Paço de Dalvares 

- Tarouca.

Esta iniciativa representou uma 

excelente oportunidade para vender 

livros sem utilidade para os seus 

proprietários e, simultaneamente, 

adquirir outros que despertassem 

interesse e curiosidade, por um 

preço mais reduzido.

Durante o período da Feira foi 

possível assistir à evocação dos 

Feira de Livros Usados em Dalvares 

500 anos do Foral Manuelino 

de Tarouca, à exposição das 

esculturas de Vergel, às tertúlias 

temáticas e aos encontros 

literários, com os escritores locais e 

regionais.

A Feira resultou de uma 

organização do Grupo Coisas de 

Tarouca, em parceria com a Câmara 

Municipal, que com este certame 

procuraram perseguir os valores 

da cultura, do conhecimento e do 

recreio.

O grupo apresentou ao vivo 

o seu trabalho, no passado 

dia 1 de dezembro de 2013, 

num concerto com casa cheia no 

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. 

As influências musicais da “Ar de 

Rastilho Fanfare Band” são diversas 

e englobam desde Led Zeppelin, 

Daft Punk, Duke Ellington a Roger 

Ar de Rastilho em concerto 
no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas

Waters, em composições musicais 

inovadoras e arrojadas. 

Frederic Cardoso, Artur Costa, 

Ricardo Fonseca, José Vitorino, 

Ricardo Almeida, Stefan Silveira, 

Rafael Badajós, Rui Lima, Fernando 

Garcia e Bruno Badajós são os 

elementos que constituem a 

banda.
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O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas acolheu, no dia 7 de setembro, 

um concerto de guitarra clássica, onde foram desvendadas a beleza 

das sonatas do português Carlos Seixas e do espanhol Fernando Sor, pela 

guitarra de Francesco Luciani.

“Sonatas Ibéricas”, assim se denominou o espetáculo que dá também nome 

ao primeiro trabalho deste guitarrista, é uma homenagem à música da 

Península Ibérica e desafia o ouvinte não só a desvendar as sonatas, mas 

também a mergulhar na história da guitarra clássica.

Guitarra Clássica no Mosteiro 
de Santa Maria de Salzedas

A Câmara Municipal de Tarouca, 

em parceria com o Clube 

Darca, proporcionou aos jovens 

tarouquenses, de 14 a 18 de julho, 

“uma semana diferente” repleta de 

atividades culturais e recreativas. 

O programa incluiu teatro, artes 

manuais, ciência divertida, dança, 

MasterChef, música, jogos, temas 

de formação, etc., que permitiram 

aproveitar as férias de um modo útil, 

agradável, e a fazer novos amigos. 

“Uma semana diferente” em Tarouca

Cerca de quatro dezenas de jovens 

participaram nesta iniciativa, cujas 

atividades tiveram lugar no Auditório 

Municipal Adácio Pestana e Jardim 

de Infância do Castanheiro do Ouro.

O Clube Darca é uma associação 

juvenil com sede em Lisboa, que tem 

como objetivos promover o sentido 

de solidariedade social, ampliar o 

circuito de amizades, melhorar o 

rendimento do estudo e ocupar os 

tempos livres de um modo positivo.
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O Museu de Lamego 

inaugurou a Sala Temática 

Vale do Varosa no passado 

mês de maio, um espaço que 

pretende ser um convite à visita 

aos monumentos da região, 

onde se destacam os Mosteiros 

cistercienses de São João de 

Tarouca e de Santa Maria de 

Salzedas e o Convento franciscano 

de Santo António de Ferreirim, a 

Ponte e Torre de Ucanha, Capela 

de S.Pedro de Balsemão e Casa do 

Paço. 

A Sala Temática Vale do Varosa 

pretende divulgar no Museu de 

Lamego um património ímpar, 

que se desenvolve ao longo do 

rio Varosa e que abrange os 

concelhos de Lamego e Tarouca, 

agregado numa rede de estruturas 

de elevado interesse turístico e 

cultural. 

Potencializar o desenvolvimento 

Sala Vale do Varosa 
abriu ao público no Museu de Lamego

turístico da região é, exatamente, 

um dos grandes objetivos 

da presença deste espaço 

no Museu, recordando a 

ligação geográfica ao Douro, 

mas, mais que isso, a ligação 

histórica à região Património 

Mundial da Humanidade que 

os cistercienses, em particular, 

ajudaram a construir ao longo 

dos séculos.

Nesta inauguração, destaque 

ainda para a recente entrada 

no “Vale do Varosa” da Ponte e 

Torre da Ucanha (Tarouca), da 

Casa do Paço (Dalvares) e da 

Capela de São Pedro de Balsemão 

(Lamego), indo assim ao encontro 

dos objetivos estabelecidos pelo 

projeto desde 2009, que pretendia, 

a médio prazo, poder vir a 

integrar, progressivamente, outros 

imóveis, de modo potencializar 

a valorização do conjunto e, 

consequentemente, do Vale 

do Varosa enquanto território 

histórico.

A Sala Temática pretende assim, 

além de divulgar a região, 

aumentar o fluxo turístico ao 

território, alargando as rotas aos 

monumentos do projeto, a partir 

da monumental cidade de Lamego 

e, em particular, a partir do seu 

Museu.

Aqui, o visitante poderá contactar 

desde logo com a amplitude desse 

território, através de imagens, 

mapas, texto, filmes, onde uma 

só designação e um só logotipo 

tomam forma e dão nome ao 

projeto Vale do Varosa.

A Sala Temática do Vale do Varosa 

é uma iniciativa do Museu de 

Lamego, com o patrocínio do 

Município de Tarouca e apoio da 

Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Lamego.
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Foram vários os concertos de 

natal que, durante a quadra 

festiva de 2013, animaram e 

envolveram os tarouquenses no 

espírito natalício.

No dia 21 de dezembro a Igreja 

Matriz de S. Pedro foi palco 

de um Concerto de Natal. As 

Tarouca tem Vida: 
Concertos de Natal animaram o concelho 

tradicionais músicas natalícias foram 

interpretadas pelos jovens músicos e 

intérpretes do concelho pertencentes 

ao Coro Infantil da Academia de 

Música de Tarouca, ao Coro da 

Academia de Música da Câmara 

Municipal de Tarouca, ao C.A.T.L. 

da Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca e ao Grupo de Jovens da 

Paróquia de S. Pedro de Tarouca. 

Aproveitando as excecionais 

condições acústicas da Igreja Matriz, 

os jovens evocaram as melodias da 

época com grande brilho.

Também os concertos promovidos 

pela Academia de Música da 

Câmara Municipal de Tarouca, 

no dia 22 de dezembro, e pela 

Orquestra Ligeira da Câmara 

Municipal de Tarouca, dia 23 de 

dezembro, atraíram centenas 

de pessoas ao Auditório 

Municipal Adácio Pestana, que 

ali se dirigiram para assistir a 

dois espetáculos musicais, que 

se distinguiram pela qualidade 

musical e artística.

Nesta iniciativa oferecida pela 

Câmara Municipal de Tarouca, os 

artistas do concelho voltaram a ser 

os protagonistas, que apostando 

num reportório imbuído de 

espírito natalício e com cheiro a 

tradição, emocionaram o público 

presente, garantindo para além 

dos merecidos aplausos, palavras 

elogiosas e de incentivo pelo 

excelente trabalho apresentado.

Compassos da História” 2014 nos 
Mosteiros de Salzedas e S. João de Tarouca

No primeiro fim de semana de julho os Mosteiros 

de São João de Tarouca e Santa Maria de Salzedas 

foram palco de concertos que recuperaram criações 

musicais com relação (in)direta com a região e seus 

monumentos.

Desenvolver e cultivar o gosto pela música antiga, a par 

da divulgação do património histórico e arquitetónico 

do Douro e Vale do Varosa, foram os objetivos da 

iniciativa que apresentou um repertório alargado 

de temas, suportado por investigação. Para tal, um 

especialista convidado faz a ponte entre a música e os 

cenários, na certeza de que ambos caminham a uma só 

voz.

Nesta edição, o grupo “Ensemble Tagus” atuou durante 

três dias com Sara Ponte nas flautas, Susana Moody na 

voz, viola da gamba e lira e Rui Araújo no alaúde, viola 

de mão e teorba.

“Compassos da História” é uma organização do 

Museu de Lamego/DRCN, com o apoio da Câmara 

Municipal de Tarouca, da Casa de Santo António de 

Britiande e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Lamego.

cultura |  VIVER TAROUCA
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No dia 17 de dezembro de 2013, o Pavilhão 

Gimnodesportivo do Centro Escolar de Tarouca 

foi palco de uma encantadora Festa de Natal, na qual 

participaram as crianças do Jardim de Infância do 

Castanheiro do Ouro, Centro Escolar e alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.

Para celebrar o Natal, destacando os valores da 

fraternidade, solidariedade, do amor, da paz, união 

entre os povos e o significado da partilha que a época 

natalícia representa, bem como aperfeiçoar o espírito 

de convivência e fraternidade entre alunos, respeitando 

as diferenças de cada um, a Festa de Natal teve como 

temática os cinco continentes.

Assim, foi criado um presépio vivo pelas crianças, e 

Festa de Natal do Centro Escolar
recordaram-se as tradições e cânticos de natal dos 

diferentes continentes. A festa terminou em grande 

com a tão aguardada distribuição dos presentes.

Para além de se pretender comemorar a data festiva 

do Natal, o evento visou igualmente sensibilizar a 

comunidade educativa para a importância do ensino 

das artes no desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Ao evento assistiram mais de duas centenas de 

membros da comunidade educativa, entre alunos, 

professores, funcionários, pais e encarregados de 

educação.

Também o Presidente da Câmara Municipal, Valdemar 

Pereira, fez questão de marcar presença e assistir às 

brilhantes apresentações dos alunos.
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À semelhança dos anos anteriores, 

a Santa Casa da Misericórdia 

levou a efeito, no dia 3 de março, um 

desfile carnavalesco intergeracional, 

no qual participaram os utentes e 

colaboradores provenientes das 

diversas valências da Instituição, 

incluindo as crianças do Jardim de 

Desfile de Carnaval 
Santa Casa da Misericórdia

Infância e os idosos da Instituição.

Em ambiente carnavalesco o 

desfile foi, como sempre, muito 

participado, proporcionando 

alegria e entusiasmo, não apenas 

aos que desfilaram, mas também 

aos que tiveram a oportunidade de 

assistir.

Atendendo que a 27 de fevereiro 

de 1514 foi atribuída a Carta de 

Foral a Tarouca, por D. Manuel I, e 

que o corso de carnaval das escolas 

estava agendado para dia 28 de 

fevereiro, o Município de Tarouca e o 

Agrupamento de Escolas de Tarouca, 

oportunamente, adotaram a temática 

para envolver a comunidade escolar 

e encarregados de educação na 

celebração de tão importante data.

Durante a manhã, as ruas de 

Tarouca foram preenchidas 

Crianças fazem história: 500 anos 
da atribuição da Carta Foral a Tarouca

por centenas de crianças que, 

cuidadosamente trajadas e 

caraterizadas, personificaram as 

classes sociais quinhentistas, o 

povo, o clero e a nobreza.

Muito embora imbuídas no espírito 

carnavalesco, as crianças tiveram 

a oportunidade de perceber 

as diferenças sociais e culturais 

da época e aprender qual a 

importância que Tarouca viu 

reconhecida com a atribuição da 

Carta de Foral, há 500 anos atrás.
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O presidente da Câmara Municipal, Valdemar 

Pereira, acompanhado pelo Diretor do 

Agrupamento de Escolas, Eduardo Almeida, visitou, 

no passado dia 15 de setembro, as instalações do 

Jardim de Infância do Castanheiro do Ouro, do 

Centro Escolar e da Escola E.B.2,3/S Dr. José Leite 

Vasconcelos.  A visita a estes equipamentos 

de ensino inseriu-se na abertura do ano letivo 

Presidente motiva alunos 
no arranque do Ano Letivo

Para marcar o início das 

celebrações dos 500 anos 

de atribuição da Carta de Foral 

de Tarouca, o Agrupamento de 

Escolas de Tarouca, realizou uma 

exposição alusiva ao tema. 

A Carta de Foral é o documento 

que fundava um novo concelho no 

qual se estabelecia a sua área e os 

direitos e deveres dos habitantes, 

Tarouca dá vida à sua História
500 Anos - 27 de fevereiro de 1514

chamados vizinhos. Era concedida 

pelo rei ou por um senhor nobre ou 

clérigo.

Esta exposição, o envolvimento 

da comunidade escolar, 

especialmente dos alunos, tem 

uma importância pedagógica, bem 

como um reforço da identidade 

e do conhecimento histórico do 

concelho de Tarouca.

2014/2015, tendo o responsável autárquico 

aproveitado para dirigir palavras de estímulo e 

incentivo aos alunos, desejando-lhes um percurso 

escolar de sucesso.

No arranque de um novo ano letivo para cerca de mil 

alunos tarouquenses, o presidente da autarquia desejou 

um bom ano escolar “a todas as crianças, professores e 

auxiliares de ação educativa”.
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A Câmara Municipal de Tarouca desenvolveu o 

Atelier de Atividades Ocupacionais e Orientação 

Escolar “Crescer a Sorrir”, que contemplou um verão 

cheio de animação e aprendizagem para os mais 

pequenos.

Dos passeios à música, da leitura à natação, da 

informática aos jogos, entre 15 de julho e 29 de agosto, 

a pequenada desfrutou de um conjunto de atividades 

e equipamentos que lhes permitiram aprofundar 

conhecimentos e desenvolver hábitos saudáveis de 

contacto com a natureza e de cidadania, promovendo a 

sociabilização, a amizade e o companheirismo entre os 

mesmos.

As crianças participaram em atividades de culinária, 

sessões sobre primeiros socorros, saúde alimentar, 

informática, reciclagem, tratamento, cuidados e 

proteção aos animais, workshop de pulseiras e elásticos, 

passearam pelo Portugal dos Pequeninos, visitaram o 

Museu de Lamego, Castelo e Cisterna, e também o Horto 

Monástico de Salzedas. Tiveram ainda a oportunidade 

de praticar slide e rapel, e de dançar entusiasticamente 

numa aula de Zumba Kids, entre muitas outras 

atividades.

O Atelier “Crescer a Sorrir” integrou animadores/

monitores devidamente formados que acompanharam 

todas as atividades e iniciativas desenvolvidas.

Município de Tarouca 
organiza férias“Crescer a Sorrir”
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No pretérito 14 de abril, reuniu no Salão Nobre dos 

Paços do Muncipio de Tarouca a Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios (CMDCI).

O Vice Presidente, José Damião, na ocasião reforçou 

a pertinência da presença de todos para evitar futuras 

calamidades de incêndios florestais, reforçando que 

o Concelho de Tarouca tem uma cobertura de área 

florestal na ordem dos 65% de ocupação de solo, o 

que mais justifica a união de esforços, no âmbito da 

CMDCI. Ao longo da sessão, para além de outros 

assuntos, foi apresentado o Plano Municipal de Defesa 

Apresentado e aprovado o Plano Operacional 
Municipal do Concelho de Tarouca para 2014

da Floresta Contra Incêndios e o Plano Operacional 

Municipal, assim como os investimentos a candidatar 

aos próximos fundos comunitários referentes a esta 

temática.

Depois de uma avaliação no terreno, o executivo 

municipal assumiu o compromisso de rapidamente se 

iniciarem trabalhos de regularização de piso nas redes 

viárias florestais nas zonas que apresentam maior risco 

de incêndio, bem como a reabilitação e construção 

de pontos de água que garantam um efetivo meio de 

combate aos incêndios.
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De acordo com o previsto na Lei n. 65/2007, de 

12 de novembro, que define o enquadramento 

institucional e operacional da Proteção Civil no 

âmbito municipal, reuniram, no passado dia 7 de 

março, os elementos que integram a recentemente 

constituída Comissão Municipal de Proteção Civil 

(CMPC).

Na reunião, que decorreu no edifício dos Paços do 

Município de Tarouca, tomaram posse os elementos que 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Tarouca

A Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários 

de Tarouca adquiriu, no início 

do ano, uma viatura ligeira de 

combate a incêndios e um kit 

de neve e gelo. Estes novos 

equipamentos, que há muito 

eram desejados pela nossa 

corporação de bombeiros para 

auxiliar os serviços prestados ao 

concelho, surgem graças a um 

financiamento comunitário com 

uma comparticipação de 85%.

Reconhecendo que a AHBVT 

não dispõe de receitas próprias 

para pagar os restantes 15% e 

que os equipamentos adquiridos 

representam uma mais valia para 

Tarouca, quer no combate a 

incêndios, quer na manutenção 

das vias de acesso em períodos de 

muito gelo, o executivo camarário 

deliberou, no passado dia 12 de 

Município contribui para aquisição de viatura 
para os Bombeiros Voluntários de Tarouca

integram a Comissão, presidida pelo Vice Presidente 

da Câmara Municipal, responsável pelo Pelouro da 

Proteção Civil, foi elaborado o regulamento da comissão 

da proteção civil e deliberado dar início à elaboração 

do plano municipal de emergência de proteção civil de 

Tarouca.

Com a constituição da Comissão Municipal de Proteção 

Civil Municipal vê-se criada mais uma estrutura de apoio 

e segurança para o concelho.

fevereiro, apoiar a instituição, 

garantindo o pagamento do valor 

remanescente.

No entender de Valdemar Pereira, 

o edil da Câmara Municipal 

de Tarouca, a compartição da 

autarquia de 10.920,00€ para 

a compra dos equipamentos 

referidos é um apoio inquestionável 

pois, como sustenta, “trata-se 

de equipamento adequado às 

necessidades do concelho”, e “tem 

de existir no corpo de bombeiros 

local para que os nossos bombeiros 

possam prestar mais e melhor apoio 

à população”.

proteção civil | VIVER TAROUCA
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A 21 de março, Dia Mundial da Árvore, a Câmara 

Municipal de Tarouca, a União de Freguesias de 

Tarouca e Dalvares e o Agrupamento de Escolas Dr. José 

Leite de Vasconcelos levaram a efeito uma campanha 

de sensibilização ambiental junto de toda a comunidade 

escolar do concelho.

Sob o lema “Vamos Reflorestar Tarouca, Vamos 

Apadrinhar uma Árvore”, mais de um milhar de crianças 

e jovens do concelho de Tarouca plantaram mais de 

Mais de um milhar de crianças reflorestou 
tarouca no dia mundial da árvore

No Dia Mundial do Ambiente, que se celebra anualmente a 5 de junho, 

cerca de 200 crianças, do 3.º ano do Centro Escolar de Tarouca e 5.º 

ano da EB2,3/S Dr. José Leite de Vasconcelos, participaram nas sessões de 

informação promovidas pelo Gabinete do Ambiente da Câmara Municipal 

de Tarouca, que contou com a colaboração da Luságua S.A..

As sessões de informação, que abordaram as temáticas do Ciclo da água, 

ETA- Tratamento de água para consumo e ETAR – Tratamento de água 

residual, tiveram como objetivo  principal a sensibilização dos jovens para a 

necessidade de cuidar do ambiente e dos recursos naturais. 

Esta iniciativa visou promover melhores práticas ambientais e incutir 

nos jovens, desde tenra idade, hábitos mais saudáveis no que respeita a 

proteção do ambiente.

mil árvores, numa área identificada e vedada que, 

simbolicamente, assume a forma do mapa do concelho 

de Tarouca. Os promotores, com a execução do projeto, 

procuraram sensibilizar a população para a importância 

da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio 

ambiental e ecológico, bem como promover atividade 

física, através de uma caminhada realizada pelos alunos 

do secundário entre o Centro Cívico e o alto do Monte 

de Santa Helena. 

Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho
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O Agrupamento Vertical 

de Escolas de Tarouca foi 

novamente distinguido com 

a Bandeira Verde, no âmbito 

do Programa Eco-Escolas, 

projeto vocacionado para a 

educação ambiental e para a 

cidadania, implementado pela 

FEE (Fundação para a Educação 

Ambiental).

Eco-Escolas continua no Agrupamento 
Vertical no ano letivo 2013/2014

Novamente, a autarquia marcou 

presença na Escola EB 2,3/S de 

Tarouca, para, simbolicamente, 

atribuir prémios de mérito aos 

alunos que participaram nos 

diversos programas e concursos 

de sensibilização ambiental do 

Programa Eco-Escolas no passado 

ano letivo e hastear a Bandeira 

Verde.

O Município de Tarouca assinou, a 15 de janeiro, um 

novo contrato de fornecimento de energia com a EDP 

Comercial que assinala a passagem para o mercado livre da 

eletricidade. Com entrada em vigor deste contrato, a Câmara 

Municipal de Tarouca prevê uma redução nos custos com a 

eletricidade.

Para Valdemar Pereira, Presidente do Município de Tarouca 

“este é mais um contributo para a redução das despesas 

correntes mensais e anuais da autarquia com a iluminação 

pública, sem descurar na qualidade dos serviços prestados à 

população”.

Município de Tarouca assinou contrato de fornecimento de energia com a EDP Comercial

ambiente | VIVER TAROUCA
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Na sequência da apresentação de uma candidatura 

ao Programa Operacional Regional do Norte (ON.2), 

envolvendo a utilização racional de energia e a eficiência 

energético-ambiental da Piscina Municipal Coberta da 

cidade de Tarouca, elaborada com o apoio da Agência de 

Energia da CIMDOURO – Comunidade Intermunicipal do 

Douro, o Município de Tarouca celebrou, no passado dia 

03 de fevereiro, o respetivo contrato de financiamento 

que prevê um investimento total de 155.484,70€ (com 

um cofinanciamento FEDER de 108.405,85€).

 Com esta intervenção pretende o município reduzir os 

consumos energéticos verificados neste equipamento e, 

consequentemente, os custos de exploração associados, 

Prevê-se uma redução média do consumo de energia 

de 68%, que permitirá uma redução de emissões de 

gases com efeito de estufa de 136 ton/ano de CO2.

 A concretização deste projeto permitirá assim que 

a autarquia de Tarouca possa atuar na correção de 

Município de Tarouca implementa sistema de utilização racional de energia e 
eficiência energético-ambiental na Piscina Municipal Coberta
 

O Município de Tarouca já tem disponível o Sistema 

de Faturação Eletrónica, acessível a todos os 

consumidores que optem por efetuar a adesão a este 

serviço. Conscientes da necessidade de preservação dos 

recursos ambientais, o Município de Tarouca parte para 

um serviço inovador que permite aos consumidores 

receberem, gratuitamente, a sua fatura da água na 

caixa de correio eletrónico. 

A Fatura Eletrónica em formato PDF substitui 

integralmente a fatura em papel, contribuindo assim 

para a diminuição do seu consumo e, por consequência 

para um crescimento sustentável e ecológico.  

Ao substituir a fatura em papel pela Fatura Eletrónica, 

o consumidor beneficia ainda de outras vantagens: 

este serviço é totalmente gratuito, de rápida consulta 

e fácil  arquivo, a consulta da fatura está protegida 

fatores extremamente importantes relacionados com a 

vertente energética e ambiental de sustentabilidade do 

funcionamento do edifício abrangido, reduzindo ainda 

os gastos de manutenção com os mesmos, levando a 

que a implantação de projetos desta tipologia ajude a 

atingir os objetivos da Política Energética Nacional.

Câmara Municipal de Tarouca já tem sistema de faturação eletrónica para a água

por elevados níveis de segurança e privacidade que 

regulam o serviço de Fatura Eletrónica, o documento 

tem um certificado digital que cumpre todos os 

requisitos legais, servindo de comprovativo para efeitos 

fiscais e legais.

Segundo o Vice Presidente da autarquia, José Damião, 

“a medida integra o processo de modernização 

administrativa em curso no Município, visando 

promover a desmaterialização e, consequentemente, a 

redução de custos com a expedição das faturas. Desta 

forma, facilita-se a vida aos tarouquenses, fazendo-lhes 

chegar a fatura a sua casa de forma fácil, cómoda, 

segura e sem custos adicionais. Associadas a estas 

vantagens, temos ainda a redução dos gastos com 

papel e impressão, dando um importante contributo a 

nível da responsabilidade ambiental”.
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ação social |  VIVER TAROUCA

Na comemoração do dia oficial 

dos avós, a 26 de julho, realizou-

-se um encontro intergeracional onde 

os seniores do concelho foram os 

protagonistas.

Com a participação do projeto 

“Rejuvenescer Tarouca” e do ATL, 

os claustros do Mosteiro de Santa 

Maria de Salzedas foram o palco onde 

avós, com cheiro a tradição, vestidos 

à época e com uma imensidão de 

histórias, exibiram as artes e ofícios de 

outrora, dos seus tempos de mocidade, 

despertando a atenção e curiosidade 

dos netos.

A iniciativa, que permitiu o contato com 

os costumes do passado, foi dinamizada 

por mais de duas centenas de crianças e 

idosos.

Para o presidente da autarquia, Valdemar 

Pereira, “celebrar este dia significa valorizar 

a experiência de vida, reconhecer o valor 

da sabedoria adquirida e garantir que os 

saberes dos mais experientes passam para 

os mais pequenitos”.

Encontro de gerações 
no Dia dos Avós em Salzedas
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Em sede de Comissão Alargada, realizada no passado dia 17 de fevereiro, foi nomeada a nova Comissão de 

Crianças e Jovens de Tarouca.

A jurista Susana Gouveia foi eleita Presidente da Comissão, tendo sido nomeada como secretária, Sofia Ferreira.

Com as novas alterações, a sede da CPCJ passa a funcionar no Edifício da Câmara Municipal de Tarouca.

Recorde-se que à Comissão Alargada cabe um importante papel quer na promoção dos direitos das crianças e 

jovens residentes no seu concelho de abrangência, quer na prevenção das situações de perigo que possam afetar os 

mesmos. Este órgão reúne no mínimo de dois em dois meses e é composto por representantes de diversas entidades 

locais e técnicos que venham a ser cooptados.

Caso queira denunciar algum caso pode dirigir-se às instalações da Câmara Municipal de Tarouca, ou contactar 

telefonicamente através dos números: 964277327 e 254677420.

Nomeada nova Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca

No passado dia 11 de julho, a Serra de Santa Helena acolheu 

perto de três centenas de seniores do concelho, para 

participarem num almoço de confraternização que encerrou a 

temporada do Projeto Rejuvenescer Tarouca.

Durante a tarde, animação, alegria e dança foram predominantes, 

ao som de concertinas e cânticos populares. A festa terminou com a 

tradicional novena, integrada na romaria de Santa Helena da Cruz.

A iniciativa, da responsabilidade do Município de Tarouca, 

pretendeu juntar a população idosa em torno de um conjunto de 

atividades culturais, recreativas e religiosas, contribuindo para o 

convívio e para a qualidade de vida destes.

Temporada do Projeto Rejuvenescer 
encerra em festa na Santa Helena
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Reunião do Conselho Local 
de Ação Social de Tarouca (CLAST)

No dia 18 de novembro, no salão nobre do 

Município, estiveram reunidos os membros do 

Conselho Local de Ação Social de Tarouca, com o 

objetivo de analisar e discutir o trabalho realizado no 

âmbito do plano de ação 2013, documento orientador 

seguido no planeamento da intervenção social no 

concelho, levado a cabo pela Rede Social de Tarouca. 

As ações desenvolvidas por esta estrutura social 

passaram pela promoção do acesso à qualificação 

profissional, ao emprego e ao empreendedorismo 

adequados às necessidades da população 

desempregada e promoção do concelho; Reforço e 

qualificação dos sistemas de intervenção e de proteção 

dirigidos aos munícipes e famílias em situações de 

risco; Desenvolvimento de estratégias que promovam 

a melhoria da qualidade de vida do idoso; Promoção 

da eficácia do funcionamento da dinâmica familiar e o 

combate ao insucesso escolar no concelho; Promoção da 

eficácia no acompanhamento à infância e dinamização 

de estratégias de incentivo à natalidade no concelho 

e otimização do funcionamento das parcerias da Rede 

Social. 

Na ocasião, foi sublinhada a relevância do trabalho em 

rede e da articulação entre as entidades que constituem 

o CLAST, para uma maior rentabilização dos esforços 

empreendidos na prossecução das atividades a realizar 

futuramente. 

A necessidade crescente de apoio na área social exige, 

cada vez mais, uma estratégia eficaz e o compromisso 

de parceria entre todos os agentes da ação social com 

atividade no concelho de Tarouca. 

 A reunião serviu ainda como momento de 

apresentação dos novos parceiros do CLAST, bem como 

do novo núcleo executivo. 

Natal do Rejuvenescer Tarouca

As mais de três centenas de 

Tarouquenses que integram 

o Projeto Rejuvenescer Tarouca 

tiveram, novamente, o pretexto 

para se reunirem no Salão dos 

Bombeiros Voluntários de Tarouca 

para comemorarem a época 

natalícia.

Para além das tradicionais batatas 

com bacalhau e couve regadas 

com o bom azeite da região, e 

acompanhados pelas músicas do 

Grupo de Cantares Tradicionais do 

Vale do Varosa, neste almoço de 

natal de 2013 os idosos presentes 

conviveram e apresentaram os seus 

momentos musicais e literários, 

onde a palavra de ordem era a 

alegria.

Recorde-se que o “Rejuvenescer 

Tarouca” é um Projeto que 

envolve a participação de 

centenas de seniores do 

concelho, estimulando as suas 

capacidades cognitivas, físicas e 

sociais, reconhecido pelo atual 

executivo camarário como uma 

iniciativa de extrema importância, 

garantindo, por isso, a sua 

continuidade.
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Oriundos de nove países, 

a 20 de maio, estiveram 

em Tarouca 25 investidores 

internacionais ligados ao turismo e 

à indústria agroalimentar.

Inserida no projeto Douro e 

Estrela – in Tourism, a viagem de 

negócios pretendeu promover 

o contacto entre os agentes 

económicos e potencialidades 

de Tarouca, para conhecer e 

comercializar produtos endógenos 

e pacotes turísticos do concelho.

A passagem por Tarouca, que 

Investidores internacionais em Tarouca 

contou com o total empenho 

e apoio da Câmara Municipal, 

incluiu visitas ao Mosteiro de 

Santa Maria de Salzedas, ao 

Mosteiro de S. João de Tarouca, 

às Caves da Murganheira e a 

algumas unidades de turismo 

em espaço rural, destinadas aos 

empresários turísticos, bem como 

uma exposição com provas de 

produtos da região na Casa do 

Paço, para os empresários do ramo 

agroalimentar.

Terminadas as visitas e o contacto 

com os produtos do e associados 

ao concelho, a comitiva reuniu na 

Casa do Paço para participar numa 

Ceia Cisterciense, recriada com 

ambiente e ementa de época.

O “Projeto Douro e Estrela – in 

Tourism” é copromovido pela 

Associação de Empresários 

Turísticos do Douro e Trás-

os-Montes (AETUR) e pela 

Associação Empresarial da Região 

da Guarda (NERGA), com vista à 

captação de mercados externos 

para a região.



Tarouca recebeu Projeto HISTCAPE
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A Direção Regional de Cultura do Norte promoveu, 

de 24 a 27 de março, o Projeto HISTCAPE, 

Historical Assets and Related Landscape, que reuniu 

onze parceiros internacionais de vários países da União 

Europeia. O último dia de trabalho teve como cenário o 

Vale do Varosa. Logo pela manhã, a equipa de trabalho 

reuniu-se no Auditório do Mosteiro de Santa Maria de 

Salzedas, para uma conferência, à qual se seguiu um 

conjunto de visitas guiadas à Torre e Ponte Fortificada 

da Ucanha e ao Mosteiro de S. João de Tarouca.

O almoço teve lugar na histórica e emblemática Casa 

do Paço, em Dalvares. Atento à importância que esta 

iniciativa assume para a região e sobretudo para o 

concelho, o Município de Tarouca assumiu-se como um 

parceiro estratégico para a concretização do programa 

previsto, tendo uma equipa de técnicos da autarquia 

acompanhada por membros do executivo, conduzido a 

comitiva durante todo o tempo passado em Tarouca.

O Projeto HISTCAPE abrange a definição de 

recomendações políticas e estratégicas que possam 

ser adotadas pelos agentes responsáveis pela 

salvaguarda e conservação do património cultural e 

pelo desenvolvimento regional, bem como identificar 

e desenvolver instrumentos que garantam uma gestão 

sustentada da paisagem e a preservação de pequenos 

centros históricos em áreas rurais da Europa.
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Clássicos desfilaram em Tarouca

No âmbito do 6.º Passeio de Carros e 

Motorizadas Clássicas, organizado pela 

Associação Recreativa e Cultural Arcozelense, 

no dia 6 de julho desfilaram pelo concelho de 

Tarouca clássicos de duas e quatro rodas.

Os “calhambeques” exibiram a sua elegância 

pelas ruas do concelho, tendo despertado muita 

curiosidade, e criando uma oportunidade única 

para os habitantes do município estarem em 

contacto com grandes veículos do passado. 

O programa englobou uma visita a S. João de 

Tarouca, Tarouca e Salzedas.

Município de Tarouca prepara 
candidatura a fundos comunitários com Juntas de Freguesia

Com o objetivo de realização de uma candidatura a fundos comunitários 

para todo o Concelho de Tarouca, decorreu, no dia 19 de fevereiro, 

nos Paços do Município de Tarouca, a 2.ª sessão de trabalho dirigida aos 

Presidentes das Juntas de Freguesia e Conselhos de Baldios. 

Enquadrada no Programa Comunitário PRODER, a candidatura abrange 

todas as freguesias do concelho e visa: a criação do traçado da rede primária 

e redes secundárias de combate a incêndios florestais; Limpeza de caminhos 

florestais; Construção de pontos de água para combate a incêndios; Limpeza 

das margens dos leitos dos rios e valorização ambiental e reflorestação de 

algumas áreas florestais.



58

O Julgado de Paz de Tarouca, 

Moimenta da Beira, Lamego, 

Castro Daire, Armamar e Resende 

completou, no passado dia 8 de 

março, o seu 10º aniversário. Para 

assinalar a data, e procurando 

despertar a população para os 

benefícios dos meios de resolução 

alternativa de litígios, foi realizada 

uma Ação de Sensibilização no 

Auditório Municipal Adácio Pestana, 

que contou com as intervenções 

do Presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, Valdemar Pereira, 

Julgado de Paz 
completou o seu 10.º aniversário

do Presidente da Assembleia 

Municipal de Tarouca, Domingos 

Nascimento, do Subdiretor Geral 

da Direção Geral da Política da 

Justiça, Renato Gonçalves, do 

representante da Delegação de 

Lamego da Ordem dos Advogados, 

Manuel Afonso, da mediadora de 

conflitos Oriana Alves e da Juíza de 

Paz Coordenadora Daniela Santos 

Costa.

A par dessa iniciativa foi 

inaugurada a exposição “Um 

olhar alternativo da Justiça”, que 

congregou diferentes olhares 

sobre a realidade atual, por 

parte de operadores judiciários 

que se cruzam nos Julgados 

de Paz, nomeadamente neste 

Agrupamento concelhio do Douro.

Os Julgados de Paz são tribunais 

com características especiais, 

competentes para resolver 

questões de Direito Civil, até ao 

limite de €15.000,00, de forma 

rápida e a custos reduzidos.

Os cidadãos ou as empresas podem 

resolver, de forma amigável, os seus 

litígios, recorrendo à mediação, 

ou submeter as suas questões 

a julgamento, podendo fazer-

se acompanhar por advogado, 

advogado estagiário ou solicitador.

O Julgado de Paz do Agrupamento 

de Tarouca tem sede em Tarouca 

e um Posto de Atendimento em 

Moimenta da Beira, funcionando 

de 2.ª a 6.ª, das 9.00 às 12.30 e das 

14.00 às 17.30.
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O Município de Tarouca lançou 

o desafio aos tarouquenses e 

visitantes entusiastas da fotografia 

para partilharem as suas fotos sobre 

o concelho, que não hesitaram 

em participar no passatempo que 

decorreu durante os meses de 

janeiro e fevereiro. 

Como contrapartida, os amantes 

da fotografia viram as suas fotos, 

devidamente identificadas, 

em destaque no facebook do 

município, durante uma semana. 

O resultado comprova que este é um 

concelho mágico, indescritivelmente 

belo e com ainda tanto para descobrir!

Aqui ficam alguns exemplos….

Município promove 
passatempo de fotografia

Paulo Chaves
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Foi aquando da inauguração das festividades em 

Honra de S.Miguel, no passado dia 20 de setembro, 

que os membros do Executivo e Assembleia 

Municipal, e algumas entidades concelhias, 

tiveram a oportunidade de apreciar a estátua 

de homenagem à Mãe, depois da sua 

requalificação. 

Localizada no Jardim da Oliveiras, em 

pleno centro da cidade de Tarouca, 

a Estátua de homenagem à Mãe 

ganhou nova vida e cor e está 

agora iluminada. Esta foi a forma 

encontrada por este executivo 

para valorizar e homenagear 

todas as mães, cuja 

existência é, em si, 

um ato de amor.

Estátua de homenagem 
à Mãe
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Requalificação da Charca do Sr. do Monte

Retificação do pavimento em várias estradas do concelho

Requalificação da Capela de S. Pedro

Requalificação do Largo da Igreja Matriz

Requalificação da Charca de Santa Helena

Pavimentação do caminho da Riberda

Pavimentação do caminho do Iteiro

Construção de muro de suporte junto à Rua da Escola

TAROUCA

VILA CHÃ DA BEIRA

GRANJA NOVA

TAROUCA

GRANJA NOVA

FORMILO

GRANJA NOVA
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Requalificação do muro da Lampieira

Retificação do muro da Rua Ramada 

Construção de valetas

Fornecimento de materiais para alargamento de caminho Execução de muro de suporte na Av. José Guilherme

Contrução de muro de suporte à conduta de descarga da ETAR

Requalificação da Rua da Fonte

Conduta de águas pluviais na variante

GRANJA NOVA

GRANJA NOVA

VILA CHÃ DA BEIRA

MONDIM DA BEIRA MONDIM DA BEIRA

GRANJA NOVA

GRANJA NOVA

MONDIM DA BEIRA
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Repavimentação da rua adjacente ao Arquivo Municipal Requalificação do caminho das Vacarias

Calcetamento do caminho da Calçada

Requalificação da envolvente do Mosteiro

Construção de sanitários públicos junto ao Mosteiro

Alargamento do cemitério

Requalificação do caminho do Pousadouro

Alargamento do cemitério

MONDIM DA BEIRA VILA CHÃ DO MONTE

PINHEIRO

S. JOÃO DE TAROUCA

S. JOÃO DE TAROUCA

VILA CHÃ DO MONTE

VILA CHÃ DO MONTE

SALZEDAS
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Calcetamento do caminho dos Olivais Calcetamento do caminho das Vinhas

Calcetamento de caminho

Requalificação de muro junto à Capela de S. Pedro

Construção de muro para alargamento de curva

Construção de muro de suporte à E.M. 520

Requalificação de muro

Requalificação da Residência Paroquial

SALZEDAS MEIXEDO

MEIXEDO

SALZEDAS

VILA POUCA DE SALZEDAS

SALZEDAS

VILA POUCA DE SALZEDAS

SALZEDAS
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Requalificação da Escola Adães Bermudes Alargamento do caminho do Candaínho

Retificação do caminho do Sr. do Monte 

Mercadinho de Santa Helena

Calcetamento do caminho junto à Creche da Santa Casa

Construção de condutas 
para desvio de águas pluviais na EN 226

Construção do Centro Paroquial de Tarouca

Colocação de grades de proteção

TAROUCA TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

CASTANHEIRO 
DO OURO

TAROUCA

GONDOMAR
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Construção de muro para alargamento de curva na Variante Este Construção de muro de suporte á EM 530

Construção de muro de suporte à estrada de 
ligação do Mataduço 

Calcetamento do caminho de Chãos

Alargamento de curva na EM 520

Construção de muro de suporte

Construção de calçada

Colocação de grade de poteção no cemitério

TAROUCA TAROUCA

TAROUCA

UCANHA

VALDEVEZ

TAROUCA

VALDEVEZ

UCANHA
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Colocação de grade de proteção na EM 520 Requalificação de muros

Requalificação de vários arruamentos

Requalificação da cobertura do Coreto

Construção do Campo de Tiro Douro Sul

Requalificação do caminho que liga ao Cristo Rei

Calcetamento da Rua dos Francesinhos

UCANHA EIRA QUEIMADA

VÁRZEA DA SERRA

VÁRZEA DA SERRA

VÁRZEA DA SERRA

VÁRZEA DA SERRA

VÁRZEA DA SERRA
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ATA N.º 5, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

- Deliberado por unanimidade solicitar autorização 

à Assembleia Municipal para nos termos e em 

cumprimento do disposto na alínea k) do n.º 1 do 

art. 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, no mandato 

de 2013-2017, celebrar os acordos de execução com 

as seguintes juntas de freguesia, cujos montantes e 

competências a transferir a seguir se discriminam:

1 - Junta de Freguesia de Mondim da Beira – 

Montante: €1.500,00 (mil e quinhentos euros)/mês; 

Competências: a) gerir e assegurar a manutenção 

de espaços verdes; b) assegurar a limpeza das vias e 

espaços públicos, sargetas e sumidouros; c) manter, 

reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no 

espaço público, com exceção daquele que seja objeto 

de concessão.

2 - Junta de Freguesia de S. João de Tarouca - 

Montante: €1.500,00 (mil e quinhentos euros)/mês; 

Competências: a) gerir e assegurar a manutenção 

de espaços verdes; b) assegurar a limpeza das vias e 

espaços públicos, sargetas e sumidouros; c) manter, 

reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no 

espaço público, com exceção daquele que seja objeto 

de concessão.

3 - Junta de Freguesia de Salzedas - Montante: 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros)/mês; Competências: 

a) gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, 

sargetas e sumidouros; c) manter, reparar e substituir 

o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão.

4 - Junta de Freguesia de Várzea da Serra - Montante: 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros)/mês; Competências: 

a) gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, 

sargetas e sumidouros; c) manter, reparar e substituir 

o mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; d) - 

gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e 

mercados.

5 - Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Gouviães e Ucanha - Montante: €3.000,00 (três mil 

euros)/mês; Competências: a) gerir e assegurar a 

manutenção de espaços verdes; b) assegurar a limpeza 

das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros; 

c) manter, reparar e substituir o mobiliário urbano 

instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão.

6 - Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Granja Nova e Vila Chã da Beira - Montante: €3.000,00 

(três mil euros)/mês; Competências: a) gerir e assegurar 

a manutenção de espaços verdes; b) assegurar 

a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e 

sumidouros; c) manter, reparar e substituir o mobiliário 

urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; d) - gerir e 

assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados.

7 - Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Tarouca e Dalvares - Montante: €3.000,00 (três mil 

euros)/mês; Competências: a) gerir e assegurar a 

manutenção de espaços verdes; b) assegurar a limpeza 

das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros; 

c) manter, reparar e substituir o mobiliário urbano 

instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão.

- Deliberado adjudicar a aquisição de “Energia elétrica 

em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão 

Normal, para as instalações do Município de Tarouca”, 

à sociedade “EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, S.A.”, com sede em Lisboa, pelo valor da sua 

proposta de 329.695,31€ (trezentos e vinte e nove 

mil, seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e um 

cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

- Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca um subsídio no valor de trezentos euros, para 

a 3.ª Edição do Boletim Informativo daquela Instituição, 

por três votos a favor e dois votos contra dos Senhores 
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Vereadores José António Amaro Nunes e Afonso 

Manuel Batista Dias.

- Deliberado por unanimidade adquirir dez exemplares 

do livro “Aforamento da ALMA”, de Joaquim Rodrigues, 

pelo valor unitário de doze euros e cinquenta cêntimos.

ATA N.º 2, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

- Deliberado continuar a apoiar as atividades 

desenvolvidas pela Associação Arguedeira União 

Desportiva, na modalidade de futebol (seniores e 

juniores), por serem de interesse municipal e atribuir-

lhe um subsídio no montante total de €7.200,00 (sete 

mil e duzentos euros), a transferir em oito prestações 

mensais de igual valor de €900,00 (novecentos euros), 

no período de 1 de outubro de 2013 a 31 de maio de 

2014;

- Deliberado continuar a apoiar as atividades 

desportivas desenvolvidas pela Associação Desportiva 

e Recreativa Tarouquense, por serem de interesse 

municipal e atribuir-lhe um subsídio no montante total 

de €12.000,00 (doze mil euros), destinado a despesas 

com a época desportiva de 2013/2014, a pagar em 

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

quinhentos euros), entre 1 de outubro de 2013 e 31 de 

maio de 2014; 

- Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio 

de quatrocentos euros para colocação de quatro 

meios-arcos de iluminação na Festa de S. Martinho 

2013, em Esporões, a título de apoio à realização do 

evento, cujo interesse municipal foi expressamente 

reconhecido.

ATA N.º 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

“Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT” um 

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

para a aquisição de um equipamento novo, no qual 

colocariam o logotipo do Município, cujo interesse 

municipal foi expressamente reconhecido. 

- Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca um 

subsídio no valor de mil euros, para a aquisição de 

um piano digital Yamaha DGX-640W e respetiva mala 

de transporte, destinado à Paróquia de S. Pedro de 

Tarouca.

ATA N.º 6, DE 9 DE JANEIRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade conceder os seguintes 

apoios, entre 01.01.2014 e 31.12.2014 para apoio 

à manutenção e divulgação turística do património 

histórico local:

a) 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;

b) À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Tarouca um subsídio mensal no valor de €200,00 

(duzentos euros), para comparticipação das despesas 

com a abertura, vigilância e acompanhamento dos 

visitantes da Igreja de S. Pedro de Tarouca;

c) Á 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;

d) 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.
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ATA N.º 7, DE 16 DE JANEIRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Agrupamento 

de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos uma 

comparticipação no valor de quinhentos euros, para 

a apresentação da peça de teatro “Robin Hood The 

Riddles of Sherwood Forest”, pelo Grupo da Avalon 

Theatre Company, a fim de os alunos tomarem 

contacto com a língua inglesa e melhorarem as suas 

competências linguísticas, a par da motivação intrínseca 

que o teatro transmite.

ATA N.º 8, DE 30 DE JANEIRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

“Flor do Sabugueiro – Associação Recreativa e 

Cultural de Dalvares”, um subsídio no montante 

de €3.000 (três mil euros) para apoiar a realização 

dos eventos culturais previstos no seu Plano de 

Atividades de 2014, considerados de interesse 

municipal.

ATA N.º 9, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Social do Castanheiro do Ouro de um subsídio 

no valor de €300,00 (trezentos euros), a fim de 

minimizar os custos com as suas deslocações a Lares 

de Idosos e Centros de Dia, no âmbito das festas 

natalícias.

- Deliberado por unanimidade aprovar a presente 

proposta e atribuir à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Tarouca uma 

comparticipação no montante de €10.920,00 

(dez mil e novecentos e vinte euros), para apoiar 

a aquisição de uma viatura ligeira de combate a 

incêndios e um kit de neve e gelo, na parte não 

financiada por fundos comunitários, conforme 

documentos justificativos da despesa apresentados 

(alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12.09).

- Deliberado por unanimidade alterar a deliberação 

proferida em 07.11.2013, nos seguintes termos: o valor 

da comparticipação mensal a atribuir à associação 

“Arguedeira União Desportiva” é alterado para 

€1.500,00, entre 1 de outubro de 2013 e 31 de maio de 

2014.

ATA N.º 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir ao 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos um subsídio no valor de €493,82 

(quatrocentos e noventa e três euros e oitenta e 

dois cêntimos), para aquisição de equipamento 

desportivo para dezanove alunas inscritas nos 

Desportos Gímnicos - Ginástica Acrobática. 

- Deliberado por unanimidade renovar, por mais um 

ano, o protocolo de colaboração celebrado com a 

Associação Social do Castanheiro do Ouro tendo em 

vista o desenvolvimento de atividades no âmbito da 

Academia de Música e atribuir à referida Associação 

um subsídio mensal no montante de €1.015,00 (mil 

e quinze euros), com início de produção de efeitos 

em um de janeiro de dois mil e catorze e termo em 

trinta e um de dezembro de dois mil e catorze.

ATA N.º 11, DE 13 DE MARÇO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca um subsídio 

no montante de setecentos e cinquenta euros, 

destinado a minimizar as dificuldades financeiras do 

Jornal Sopé da Montanha. 
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ATA N.º 12, DE 28 DE MARÇO DE 2014

- Deliberado por unanimidade adquirir dez exemplares 

do livro “Por Terras do Concelho de Tarouca”, da autoria 

de Isaac Reis Proença, pelo valor unitário de nove euros.

ATA N.º 15, DE 8 DE MAIO DE 2014

- Deliberado por unanimidade ratificar o pagamento 

de um subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) 

à Associação DH Tarouca, para a realização da terceira 

etapa da Taça de Portugal DHI 2014, cujo interesse 

municipal foi expressamente reconhecido.

ATA N.º 16, DE 22 DE MAIO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Recreativa e Cultural de S. Martinho Esporões um 

subsídio no valor de duzentos e cinquenta euros, para 

a realização do concurso de pesca desportiva, cujo 

interesse municipal foi expressamente reconhecido.

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

“Pedalar Clube de Cicloturismo, Tarouca BTT” um 

subsídio no montante de mil e duzentos e cinquenta 

euros, bem como o apoio logístico solicitado, para a 

realização da prova (etapa 6) do Campeonato do Inatel 

de BTT, UP and Down, cujo interesse municipal foi 

expressamente reconhecido.

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Clube de 

Instrução e Recreio Musical de Eira Queimada um 

subsídio no valor de €2.000,00 (dois mil euros), para 

fazer face a despesas com a manutenção da escola 

de música, cujo interesse municipal foi expressamente 

reconhecido mediante a celebração de um protocolo 

de colaboração. 

- Deliberado por unanimidade atribuir à Junta de 

Freguesia de Mondim da Beira um subsídio no valor de 

€300,00 (trezentos euros), para a realização do evento “ 

Caldo de Farinha”. 

- Deliberado por unanimidade atribuir à Sociedade 

Filarmónica de Salzedas um subsídio no valor de 

€2.000,00 (dois mil euros), para as suas atividades de 

formação musical, durante o ano de dois mil e catorze;

- Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no 

valor de €500,00 (quinhentos euros) à Associação da 

Juventude da Freguesia de Gouviães para a realização 

do XXI Festival de Folclore, cujo interesse municipal foi 

expressamente reconhecido.

ATA N.º 18, DE 19 DE JUNHO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Filarmónica de Tarouca um subsídio no valor de 

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

inerentes com a formação musical. 

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Recreativa e Cultural de Ucanha um subsídio no valor 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para o 

concurso de pesca desportiva, cujo interesse municipal 

foi expressamente reconhecido. 

- Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca um subsídio no valor de €250,00 (duzentos 

e cinquenta euros) para a quarta edição do Boletim 

Informativo daquela Instituição (alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09), por maioria de três 

votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

José António Amaro Nunes e Afonso Manuel Batista Dias. 

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio Clube 

de Tarouca um subsídio no valor de quinhentos euros, 

para a realização da XIX Prova de Cicloturismo de Médio 

Percurso.

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio Clube 

de Tarouca um subsídio no valor de quinhentos euros, 

para inscrição da equipa de infantis no campeonato 

nacional de andebol.
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- Deliberado, no uso da competência prevista na alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09 

e em aditamento à deliberação de um de agosto de 

dois mil e treze, apoiar a construção da 2.ª fase do 

Centro Paroquial de Santa Helena da Cruz, suportando 

o encargo com a realização das escavações necessárias 

à implantação do respetivo edifício, no montante de 

€13.066,62 (treze mil e sessenta e seis euros e sessenta 

e dois cêntimos), devendo ser objeto de protocolo.

ATA N.º 24, DE 28 DE AGOSTO DE 2014

- Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as 

atividades desenvolvidas pela Associação Arguedeira 

União Desportiva, na modalidade de futebol (seniores), 

por serem de interesse municipal e atribuir um subsídio 

no montante total de €12.000,00 (doze mil euros), a 

transferir em dez prestações mensais de igual valor de 

€1.200,00 (mil e duzentos euros), no período de 1 de 

setembro de 2014 a 30 de junho de 2015, o qual será 

pago mediante a apresentação de relatório, contendo 

a indicação das atividades desenvolvidas, despesas 

efetuadas e receitas obtidas;

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio 

Clube de Tarouca 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 2014/2015 (modalidade de 

andebol), entre 1 de setembro de 2014 e 30 de junho 

de 2015, o qual será pago mediante a apresentação de 

relatório mensal, contendo a indicação das atividades 

desenvolvidas, despesas efetuadas e receitas obtidas.

- 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 €20.000,00 (vinte mil euros), destinado a 

despesas com a época desportiva de 2014/2015, a 

pagar em dez prestações no valor unitário de €2.000,00 

(dois mil euros), entre 1 de setembro de 2014 e 30 

de junho de 2015, o qual será pago mediante a 

apresentação de relatório, contendo a indicação das 

atividades desenvolvidas, despesas efetuadas e receitas 

obtidas;

- Deliberado por unanimidade continuar a apoiar 

as atividades desportivas da Associação Inter Futsal 

Tarouca, na modalidade de futsal, por serem de 

interesse municipal e atribuir-lhe um subsídio no 

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

transferir em dez prestações mensais de igual valor de 

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

de 2014 a 31 de junho de 2015, o qual será pago 

mediante a apresentação de relatório, contendo a 

indicação das atividades desenvolvidas, despesas 

efetuadas e receitas obtidas.

- Deliberado por unanimidade 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 €10.000,00 

(dez mil euros), destinado a despesas com a época 

desportiva de 2014/2015, a pagar em dez prestações 

no valor unitário de €1.000,00 (mil euros), entre 1 de 

setembro de 2014 e 30 de junho de 2015, o qual será 

pago mediante a apresentação de relatório, contendo 

a indicação das atividades desenvolvidas, despesas 

efetuadas e receitas obtidas.

ATA N.º 26, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação 

Nacional de Desporto de Deficientes Visuais (ANDDVIS) 

um subsídio no montante de quinhentos euros, para 

fazer face às despesas com a viagem à Hungria, para 

participação de uma atleta do Município, da Seleção 

Nacional de Goalball, no europeu Grupo B.
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Domingos Nascimento
Presidente da Assembleia Municipal

Construímos estradas e outras infra-estruturas, podemos 

até dar tudo a todos, mas há uma CONDIÇÃO MAIOR 

a construir, que é a de SER CIDADÃO. 

Ser cidadão é ter a dignidade humana garantida, numa 

sociedade focada na riqueza e nas obras. 

Ser cidadão é, em igualdade de oportunidades 

encontrar um caminho de vida profissional e pessoal.

Ser cidadão é poder ter uma infância ou juventude com 

horizontes serenos.

Ser cidadão é ter uma velhice segura e confortável.

Ser cidadão, é exercer os direitos e ter absoluta 

consciência dos deveres. 

Ser cidadão é a condição mais elevada, aquela que não tem 

em conta a formação acadêmica, os cargos, o dinheiro. 

Ser cidadão é o que faz iguais, nas muitas diferenças 

naturais, todos os seres humanos que vivem em 

sociedades organizadas.  

A Cidadania permite uma organização social e o 

exercício pleno dos direitos e deveres de ser cidadão. 

Há uma utopia em tudo isto, mas sem utopias e sonhos, 

o mundo não muda.

E, é preciso mudar.

Mudar a forma de ver as pessoas e as instituições. 

Uma sociedade plena de cidadania é aquela que inclui 

e envolve  os cidadãos nas decisões. 

Apresentei como grande objetivo para a Assembleia 

Municipal que se transformasse num órgão municipal 

que abrisse as portas do poder local aos cidadãos e à 

cidadania ativa e solidária.

O atendimento que o Presidente da Assembleia 

Municipal e membros da mesa fazem às sextas-

feiras, as visitas às instituições, a proximidade com as 

realidades locais, o congresso da cidadania, as jornadas 

de desenvolvimento do Vale do Varosa, o programa 

TAROUCA cidadão , são marcas da mudança. 

Estas e muitas outras funções do órgão Assembleia 

Municipal, tem um objectivo maior , fazer de Tarouca 

um território inclusivo, inovador e potenciador 

de oportunidades de emprego, de dinamização 

empresarial, de melhor educação , de melhor saúde, de 

melhores condições de vida para as famílias. O trabalho 

da Assembleia Municipal é mais consistente quando o 

trabalho do Executivo vai na linha do desenvolvimento 

pretendido. Há um esforço enorme do Executivo 

em encontrar, mesmo com as condições financeiras  

adversas, as melhores soluções. 

Assembleia Municipal e Camara Municipal, os dois 

órgãos do Município  procuram formas de, num abraço 

institucional solidário, contribuírem para  a construção 

de um tempo novo em Tarouca. 

O caminho ainda só agora começou, há muito para 

percorrer.

Um abraço de cidadania para todos, e um desejo 

profundo de que tenhais com as vossas famílias um  

novo ano com muita saúde. 

TODOS SOMOS TAROUCA,

Ser cidadão é a condição maior 
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Composição da Assembleia Municipal 2013/17

Grupo Municipal de eleitos pelo PSD

Grupo Municipal de eleitos pelo PS

Grupo Municipal de eleitos pelo BE

1.º Secretário

Líder do Grupo

Luís Sarmento

Rui Raimundo

Manuel Santos

Maria Albuquerque

António Santos Rufino Queirós Tiago Eusébio

Ana Figueiredo Luís Pereira

Vitor Ferreira

Domingos Rodrigues Liliana Soares

Manuel Laranjo João Félix Paulo Pereira Teresa Ferreira

José Oliveira Manuel Ferreira

Líder do Grupo

Rui Pereira

Presidente 2.ª Secretária

Domingos Nascimento Dina Tomé

Albertina Cardoso
Líder do Grupo
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A  Assembleia Municipal de Portas      
Abertas para todos os cidadãos 

Como podem os munícipes intervir nas Sessões da Assembleia Municipal?

Em cada sessão existe um período de intervenção do 

público, dividido em dois momentos, com a duração 

máxima de 30 minutos cada um, para apresentação de 

assuntos de interesse municipal, podendo também ser 

colocadas questões, desde que diretas e objetivas, sobre 

assuntos a debater na ordem do dia.

 O primeiro momento inicia-se logo após a votação da 

ata da reunião anterior e da leitura da correspondência 

recebida. O segundo momento iniciar-se-á após a 

conclusão do período da ordem do dia.

 Os cidadãos podem intervir a título individual ou em 

representação de instituições do Concelho, podendo 

fazê-lo durante o máximo de 5 minutos por cada 

pessoa, desde que previamente, por qualquer meio 

(email, correio, pessoalmente), se tenham inscrito e 

apresentado sumariamente o assunto por escrito à 

Mesa, conforme a seguir se indica:

a) Para intervirem no primeiro momento, deverão fazê-

lo até ao início da reunião;

b) Para intervirem no segundo momento, a inscrição 

deverá ser efetuada antes da discussão do último ponto 

da ordem do dia.

O tempo de intervenção é dividido pelo número 

de pessoas inscritas, garantindo-se um mínimo de 3 

minutos de intervenção por pessoa.

Esgotado o tempo do primeiro momento do período 

de intervenção e sempre que hajam ainda pessoas 

inscritas que não tenham tido oportunidade de intervir, 

passarão automaticamente para o segundo momento.

 Qualquer pessoa que interveio no primeiro momento 

pode intervir no segundo momento sobre outro assunto, 

desde que não tenha sido esgotado o tempo disponível.

A Assembleia Municipal de Tarouca é o órgão mais 

representativo do Município de Tarouca dotado 

de poderes deliberativos. As grandes linhas de ação 

e os documentos mais relevantes são ali discutidos e 

aprovados. Deste modo, o Órgão Executivo submete 

à Assembleia Municipal  os documentos que a Lei 

exige para depois concretizar. No atual mandato 

autárquico, a Assembleia Municipal é constituída por 

15 membros eleitos diretamente e pelos 7 Presidentes 

de  Junta de Freguesia,  num total de 22 membros, 

os quais representam as diversas forças políticas do 

Município. A Assembleia Municipal é o espaço da 

Cidadania Política de portas abertas para todos os 

Tarouquenses residentes ou espalhados pelo País e 

pelo Mundo.

Ao longo do primeiro ano de atividade, tem-se 

pautado por promover um conjunto de iniciativas que 

materializam o objetivo maior: permitir a participação 

dos cidadãos na vida do seu Concelho e de ouvir e 

aproximar as pessoas ao Poder Local.
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Congresso Cidadania Política

No dia 21 de junho de 2014, realizou-se no Auditório Municipal Adácio 

Pestana o Congresso da Cidadania Politica, organizado por todas as 

forças políticas com assento na Assembleia Municipal, com uma participação 

muito ativa e válida de todos os cidadãos presentes.

Os cidadãoa reuniram-se em Grupos de Trabalho para discussão de diversos 

temas, como a saúde, a educação, desenvolvimento económico e outros.

As conclusões foram em seguida apresentadas por um porta-voz e servirão 

de base para ações a considerar nos orçamentos municipais.

Adacio Pestana

O Congresso teve início com uma 

simbólica homenagem ao Grande 

Músico Adácio Pestana, cujos 

restos mortais foram trasladados 

naquele dia, para o cemitério de 

Gouviães, sua terra natal. 

Tarouca  exemplo na participação dos cidadãos
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Um dos pontos altos do Congresso 

foi a apresentação dos projetos 

no âmbito do Programa “Cidadão 

Participa” e a respetiva votação, 

tendo vencido o projeto “Bike Park 

Tarouca”, a que se seguiu o projeto 

“O Sabugueiro, uma Farmácia no 

seu Quintal” e em terceiro lugar o 

projeto “Horto Monástico – Fase 

II “Integração Social – Horto para 

todos”.

No final do Congresso, subiram 

ao palco as dez bandeiras 

das freguesias do Concelho, 

transportadas por um jovem de 

cada localidade, que proferiu 

uma frase sobre cidadania 

política ao som do Hino de 

Tarouca.

Tarouca cresce na participação 

dos cidadãos e das Instituições. 

A Assembleia Municipal 

concretiza com este evento 

anual, o objetivo de procurar 

soluções inovadoras e  inclusivas.

TODOS SOMOS TAROUCA
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O Órgão mais representativo 

do Município esteve 

presente em diversas dinâmicas 

da sociedade civil.

Realça-se a extraordinária 

manifestação de afeto 

humano que se verificou em 

muitas das atividades, cuja 

simplicidade, generosidade e 

ação descomplexada contagiam, 

promovendo a paz e a alegria 

coletivas. A felicidade humana 

Proximidade às Pessoas e às Instituições 

obtém-se em coisas simples e 

construídas com o coração.

Agradece-se a todos o  contributo 

para a realização de tão 

importantes eventos, que têm 

vindo a dar mais Vida a Tarouca e 

que promoverão com certeza um 

amanhã diferente!...

Este órgão, quando convidado, 

não deixará de se associar às 

manifestações humanas da nossa 

comunidade.

Às sextas-feiras são recebidos 

no Gabinete da Assembleia 

Municipal cidadãos a título 

individual ou em representação 

de Instituições, para sentir as suas 

necessidades e preocupações 

e ouvir as suas sugestões, 

procurando-se encontrar as 

respostas adequadas.

Ouvir para melhor concretizar
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Na cidade de Tarouca, o 40º 

aniversário do 25 de Abril 

comemorou-se com simplicidade, mas 

com muito envolvimento humano.

As 5 Bandas Musicais do Concelho 

honraram-nos com a sua presença 

e deram um brilho muito especial a 

este dia!

Os Alunos do Agrupamento Dr. 

José Leite de Vasconcelos também 

participaram nas comemorações 

com uma excelente apresentação 

de uma sessão comemorativa do 25 

de abril no ano de 2054.

25 Abril
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Foram intensificados os direitos 

dos cidadãos, permitindo-se 

a sua intervenção nas sessões 

ordinárias da Assembleia Municipal 

em dois momentos distintos (inicio 

e final), com o intuito de incentivar 

a sua participação e o exercício 

da sua cidadania. Poderão assim 

fazer uma melhor avaliação das 

opções políticas que são tomadas e 

apresentar novas sugestões.

Participar é dar vida à esperança !..

Foi constituída, pela primeira 

vez no Município de Tarouca, 

a Comissão Permanente da 

Assembleia Municipal, composta 

pelos 3 membros da Mesa e pelos 

3 líderes dos Grupos Municipais, a 

qual reúne periodicamente. 

As diversas forças políticas têm 

contribuído, com as suas diferenças 

de opinião, para se conseguir 

realizar um frutuoso trabalho.

Todos, na procura 
das melhores ideias e soluções !...
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A Democracia 
constrói-se com a participação de muitos!...

A Assembleia Municipal 

reuniu pela primeira vez 

fora dos Paços do Município, 

em 28 dezembro de 2013, 

para que mais cidadãos 

pudessem estar comodamente 

a exercer os seus direitos e 

deveres de cidadania, ouvindo 

ou intervindo.

Um especial realce para a cerimónia de entrega dos 

Diplomas de Mérito a alunos do Agrupamento de 

Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos. 

Um fim de tarde diferente, com muita emoção contida. 

A emoção do mérito
Alunos, Pais, Professores, Auxiliares e Autarcas, 

homenagearam o sucesso escolar.

Parabéns a todos os alunos e suas famílias.

Parabéns à Escola também.
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No âmbito do Programa Tarouca 

Cidadão, desenvolvido no seio 

da Assembleia Municipal, teve lugar 

no dia 29 de novembro 2014, pelas 

14,30 horas, uma visita da Câmara 

e Assembleia Municipais e dos 

órgãos de Freguesia, aos povos da 

Freguesia de S. João de Tarouca, com 

o objetivo fundamental de permitir 

um conhecimento das realidades e 

das dinâmicas locais, fomentando uma 

cidadania ativa e solidária.

Esta primeira visita contou com a 

presença, para além dos órgãos do 

Município, de eleitos das Freguesias do 

Concelho, de representantes de várias 

Instituições com ligação à freguesia de S. 

João de Tarouca e de população local.

A visita teve início nas ruas de S. João 

de Tarouca, continuou em Vilarinho, 

passando por Vila Chã do Monte, Couto 

e Pinheiro. Foi conduzida pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, que 

em todos os locais apresentou, com 

muito entusiasmo, os melhoramentos 

Programa Tarouca Cidadão: Visita à Freguesia  de S. João de Tarouca 
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Programa Tarouca Cidadão: Visita à Freguesia  de S. João de Tarouca 

que, neste seu primeiro ano de mandato, 

tem vindo a realizar, alertando ao 

mesmo tempo para as necessidades 

prementes da freguesia.

Em todos os locais, o grupo foi acolhido 

pela população residente com um 

enorme carinho e alegria, tendo ouvido 

as suas preocupações, propostas e 

aspirações, o que concretiza um dos 

grandes objetivos da Assembleia 

Municipal de Tarouca, o da abertura à 

participação de todos os cidadãos na 

vida do seu Concelho, que contribuirá 

para encontrar as melhores soluções 

para os problemas das pessoas e para 

um maior desenvolvimento do Concelho.

No final da jornada, realizou-se uma 

sessão solene na sede da Junta de 

Freguesia de S. João de Tarouca.

Esta ação deu assim início às visitas 

que serão realizadas pela Assembleia 

Municipal, em colaboração com a 

Câmara Municipal, às diversas freguesias 

do Concelho, no âmbito do Programa 

Tarouca Cidadão.



12

de
lib

er
aç

õe
s |

 a
ss

em
bl

ei
a_

m
un

ici
pa

l  |
  T

AR
O

UC
A 

CI
DA

DÃ
O

   

Sessão Extraordinária de 22.11.2013

- Aprovado por unanimidade manter a atual taxa do imposto 

municipal sobre imóveis incidente sobre prédios urbanos 

para vigorar no ano de dois mil e catorze, que é a seguinte:

- Prédios urbanos antigos: 0,6%

- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,3%

- Aprovado por maioria o Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato autárquico de 2013/2017.

Sessão Ordinária de 28.12.2013

- Aprovada por unanimidade, ao abrigo do disposto no 

nº1 do artigo 9º da Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro 

conjugado com a alínea b) do nº 1 do artigo 25º da citada 

Lei nº 75/2013, de 12.09, a atualização das taxas fixadas no 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca.

- Autorizada por unanimidade a contratação, respeitado 

o limite ao endividamento de curto prazo, durante o 

período de vigência do orçamento de 2014, de um 

empréstimo a curto prazo, até ao montante de € 400 

000,00, a amortizar até ao final do mesmo ano.

- Autorizada por unanimidade a Câmara Municipal, nos 

termos e em cumprimento do disposto na alínea k) do 

nº 1 do art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09, a celebrar, 

no mandato autárquico de 2013-2017, os acordos de 

execução com as Juntas de freguesia do concelho

- Aprovada por unanimidade, no uso da competência 

prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12.09, a cobrança da Taxa Municipal de 

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

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

em 2014, a qual será determinada com base na aplicação 

do percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 

os clientes finais da área do Município de Tarouca.

- Aprovado por unanimidade conferir poderes à Comissão 

Permanente da Assembleia Municipal para elaborar o 

Regulamento do Programa “Cidadão Participa”.

Sessão Ordinária de 28.02.2014

- Aprovada por unanimidade a proposta de criação do 

Conselho Municipal de Educação, nos termos do art. 6º 

do Dec. Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro.

- Aprovado por unanimidade o Regulamento do 

Conselho Municipal de Juventude de Tarouca.

- Aprovado por unanimidade o Regulamento do 

Programa Cidadão Participa.

Sessão Ordinária de 28.04.2014

- Aprovado 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 responsável pela 

certificação legal de contas, nos termos dos artigos 76º 

e 77º da Lei nº 73/2013, de 03.09, dos anos de 2014 e 

2015.

Sessão Ordinária de 30.06.2014

-  Aprovado por unanimidade autorizar, ao abrigo da 

competência prevista na alínea j) do nº 1 do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a concessão 

dweapoios/auxílios às freguesias do Concelho no 

mandato autárquico de 2013-2017:

– Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

intitulada “Fruta Escolar – Um amigo com que podes 

contar”.

Sessão Ordinária de 30.09.2014

- Aprovado por unanimidade a taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis incidente sobre prédios 

urbanos respeitante ao ano de 2014 a liquidar em 

2015: 0,3%.

– Deliberado por maioria aprovar a primeira Revisão ao 

Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos para 

2014.


