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Valdemar de Carvalho Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Editorial

Caros(as) Munícipes

As férias marcam os dias de verão que chega com mais tempo para desfrutar da 
companhia da família e amigos, para viver e celebrar a vida, usufruindo da natureza 
e dos muitos encontros e encantos do Município de Tarouca.

Este é tempo de o convidarmos a visitar Tarouca, de se deixar apaixonar por 
um território pintado pelas cores da natureza e onde o legado histórico ficou 
perpetuado pela imponência do património. Aqui, as gentes são cultura viva que 
eternizam as tradições e autenticidade de um povo.

Da nossa parte, continuamos a execução de intervenções por todo o município, 
apostados em continuar a honrar os compromissos assumidos e melhorar a 
qualidade de vida dos nossos habitantes e visitantes, aumentando igualmente a 
visibilidade e atratividade do território.

Venha Viver Tarouca!
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JULHO 01

Município de Tarouca |abril-junho 2022

Eventos
VAI ACONTECER...

julho - setembro 2022

CINEMA
OPERAÇÃO SECRETA

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Município Tarouca

21h30

02 03
FEIRA MENSAL

VÁRZEA DA SERRA

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
OPERAÇÃO SECRETA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

21h30
ORG.: Município Tarouca

TORNEIO 
VÁRZEA DA SERRA

COMPLEXO DE TIRO              
- VÁRZEA DA SERRA
ORG.: Clube de Tiro Douro Sul

FESTA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 
DAS DORES

SANTA HELENA

ORG.: Comissão Fabriqueira  Paróq. 
Tarouca

FESTAS E ROMARIAS
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08

15

09

10

10

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
PERSEGUIÇÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL

21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
DEADLOCK - SEM SAÍDA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

21h30
ORG.: Município Tarouca

RECOLHA DE SANGUE

QUARTEL BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS

09h00
ORG.: Ass. Dadores de Sangue

CINEMA
DEADLOCK - SEM SAÍDA

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Município Tarouca

21h30

ROMARIA SANTA 
HELENA DA CRUZ

SANTA HELENA

ORG.: Comissão Fabriqueira  Paróq. 
Tarouca

FESTAS E ROMARIAS

16

ROMARIA N.ª SRA. 
DO CARMO - JUBILEU

FORMILO

ORG.: Irmandade N.ª Sr.ª do Carmo 

FESTAS E ROMARIAS

CONVÍVIO DO POVO

ARGUEDEIRA

16 e 17 de julho
ORG.: AMA - Associação Moradores 

Arguedeira

JU
LH

O

CINEMA
PERSEGUIÇÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Município Tarouca

21h30
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JU
LH

O 17 21

18

FESTA EM HONRA DE 
N.ª SRA. DO CARMO 

FORMILO

ORG.: Irmandade N.ª Sr.ª do Carmo 

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE 
SANTA MARINHA

MEIXEDO

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS VAROSA FEST | TAROUCA 2022

PARQUE RIBEIRINHO - TAROUCA

De 21 a 24 de julho
ORG.: Município de Tarouca

24a

CINEMA
PERSEGUIÇÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Município Tarouca

17h30
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22

29

30
FESTA EM HONRA 
DE STA. MARIA 
MADALENA

GOUVIÃES

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

CINEMA
THOR - AMOR E TROVÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL

21h30
ORG.: Município Tarouca

24

FESTA EM HONRA DE 
CRISTO REI

GONDOMAR - TAROUCA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

OPEN DE PORTUGAL

COMPLEXO DE TIRO              
- VÁRZEA DA SERRA
ORG.: Clube de Tiro Douro Sul

TORNEIO CIDADE DE 
TAROUCA

COMPLEXO DE TIRO              
- VÁRZEA DA SERRA
ORG.: Clube de Tiro Douro Sul

25

FESTA EM HONRA DE 
S. TIAGO

ARGUEDEIRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
THOR - AMOR E TROVÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Município Tarouca

21h30

31

FESTA EM HONRA DE 
STA. APOLÓNIA

CASTANHEIRO DO OURO

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FOLK INTERNACIONAL 
VALE DO VAROSA

CASA DO PAÇO DE DALVARES
21h00
ORG.: Ass. Flor do Sabugueiro

JU
LH

O
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01

06

12
21

AGOSTO

DIA DO SÓCIO

VILA POUCA - SALZEDAS

19h00
ORG.: Ass. dos Amigos de Santa Lúzia 
- Vila Pouca

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

FEIRA MENSAL

VÁRZEA DA SERRA

14 20

15

FESTA DO SENHOR

VÁRZEA DA SERRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA 
DE STA BÁRBARA

SALZEDAS

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA 
DE STA BÁRBARA

VILA CHÃ DA BEIRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA 
DE N.ª SRA DAS GRAÇAS

VILA CHÃ DA BEIRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE  
N.ª SRA. DE FÁTIMA

VILA CHÃ DO MONTE

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

PEDDY PAPER

GONDOMAR - TAROUCA

16 e 17 de julho
ORG.: Ass. Gondomar - ACRGT
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26

21

22

28 29

FESTA EM HONRA DE 
N.ª SRA DA SAÚDE

VÁRZEA DA SERRA
ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE  
N.ª SRA DO ENXERTADO

MONDIM DA BEIRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE  
SRA BÁRBARA

MONDIM DA BEIRA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE  
N.ª SRA DA AJUDA

UCANHA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE 
N.ª SRA DA PIEDADE

SALZEDAS
ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA
ORG.: Município Tarouca

SETEMBRO 01
FEIRA MENSAL

VÁRZEA DA SERRA

ESTÁGIO DE SOPROS

TAROUCA

De 29 de agosto                   
a 02 de setembro
ORG.: Ass. Vale Varosa

A
G

O
ST

O
 |

 S
ET

EM
BR

O
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02 09

10

16

17

03

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

04

11

11

FESTA EM HONRA DE  
STA TECLA

VALVERDE
ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

FESTA EM HONRA DE  
N. SR. DO MONTE

SR. DO MONTE - TAROUCA
ORG.: U. Freg. Tarouca e Dalvares

FESTAS E ROMARIAS

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA
ORG.: Município Tarouca

TORNEIO 
VÁRZEA DA SERRA

COMPLEXO DE TIRO              
- VÁRZEA DA SERRA
ORG.: Clube de Tiro Douro Sul

SE
TE

M
BR

O
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23 29

24

30

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL
21h30
ORG.: Município Tarouca

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA
ORG.: Município Tarouca

FESTAS DE S. MIGUEL 2022

TAROUCA

29 de setembro
ORG.: Município de Tarouca

FESTAS E ROMARIAS
 S

ET
EM

BR
O

20222022
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ACONTECEU

www.cm-tarouca.pt

abril - junho 2022

DOURO - SOMOS CIDADE 
EUROPEIA DO VINHO 2023!

Douro venceu em 
Bruxelas a candidatura 
“Cidade Europeia do 
Vinho 2023”. 

O Douro Património da Humanidade será, assim, 
uma referência europeia no vinho, na vinha, na cultura 
e na celebração harmoniosa da natureza e obra secular 
realizada por gerações de durienses.

Uma representação dos autarcas da CIMDOURO e da 
Confraria dos Vinhos do Douro deslocou-se a Bruxelas, 
em apoio da candidatura “Douro All Around” a Cidade 
Europeia do Vinho 2023, cuja apresentação decorreu 
no dia 15 de junho no Parlamento Europeu, perante os 
jurados da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN).

A Cidade Europeia do Vinho é uma iniciativa da 
RECEVIN, que seleciona em cada ano uma cidade 
relacionada com a produção e a cultura vitivinícola e 
onde o enoturismo tem grande importância.

Pretende-se assim potenciar a dinâmica criada e levar à 
prática a maioria dos eventos previstos, consolidando assim 
uma agenda regional, convertendo-a numa ferramenta 
de potenciação e promoção turística, projetando a cultura 
do vinho e as tradições do território vitivinícola, a par com 
a divulgação dos recursos naturais e paisagísticos.   

Tarouca integra a CIM Douro, que compreende 
também os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda 
de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão 
Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da 
Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da 
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Torre de Moncorvo, 
Vila Nova de Foz Coa e Vila Real.
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Homenagem aos emigrantes tarouquenses 

Junto à estátua do emigrante realizou-se no 
passado dia 10 de maio uma homenagem a todos 
os emigrantes tarouquenses.

A procura de alternativas para uma vida melhor ou o 
simples desejo de aventura, levou muitos tarouquenses 
a tentar a sua sorte noutros países. 

“Este é um concelho de 
emigrantes e é imensa a admiração 
e respeito que temos por todos 
estes tarouquenses que deixaram 
a sua zona de conforto e as suas 
famílias e rumaram à procura de 
uma vida melhor, mas que estarão 
sempre no nosso coração”, referiu 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Tarouca, Valdemar Pereira, 
durante a simbólica homenagem 
feita a estes filhos da terra, e que 
contou com a presença do Vice-
Presidente, José Damião Melo, da 
Vereadora, Susana Gouveia, e de 
alguns emigrantes.
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Em família, genuínos momentos de partilha, 
cumplicidade e amor foram vividos no dia 15 de maio 
em Tarouca pelas crianças e pais, no Peddy Papper 
organizado pela CPCJ em parceria com o Município, 
por ocasião do Dia Internacional da Família. 

Com ponto de partida no centro cívico, mais de 
uma centena de famílias partiram rumo à descoberta 
das pistas que lhes foram dadas. Por todas as ruas da 
cidade, em corrida ou em passo acelerado, viam-se pais 
e filhos de sorriso estampado no rosto à procura da 

CPCJ organiza Peddy Paper

meta seguinte. A jogar à macaca, ao pino, ao telefone 
desconcertado, a adivinhar charadas, entre outros 
desafios, as famílias foram percorrendo a cidade 
à descoberta do património e instituições que, em 
parceria, trabalham diariamente em prol do bem-estar 
e segurança de todos os cidadãos tarouquenses. 

No final, no Parque Ribeirinho de Tarouca, uma 
extraordinária moldura humana era o reflexo de uma 
tarde fantástica vivida em família que fez as delícias 
de todos.
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O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
José Damião Melo, deu as boas-vindas aos alunos do 2º 
ano do curso de Secretariado e Administração, que no 
dia 20 de maio, no âmbito da disciplina de Assessoria 
e Gestão de Eventos optaram por visitar o território 
tarouquense, organizando um evento que lhes permitisse 
aprofundar o conhecimento sobre a Aldeia Vinhateira 
de Ucanha. 

Na sua mensagem de boas-vindas o Vice-Presidente 
agradeceu a preferência por Tarouca, aproveitando 
a sua intervenção fazer uma breve contextualização 
sobre a história e importância do sabugueiro no Vale 
Varosa, bem como sobre a riquíssima Aldeia de Ucanha, 
cujo legado histórico, cultural e patrimonial a torna 
num ponto de visita obrigatório para milhares de 
turistas.

Alunos de 
Secretariado 
e Administração 
promovem 
encontro 
em Tarouca
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A Comunidade Educativa e o Executivo Municipal 
uniram-se novamente para auxiliar na inclusão social 
dos refugiados ucranianos a residir no Concelho de 
Tarouca. 

Paulatinamente, este grupo de cidadãos encontra a 
tranquilidade necessária para regressar às atividades 
quotidianas, tendo como dificuldade principal a 
comunicação oral, assim e com o objetivo de ultrapassar 
tais constrangimentos, com isto, todos os refugiados 

Cidadãos Ucranianos acolhidos 
em Tarouca regressam às Aulas

acolhidos em Tarouca iniciaram as aulas de Português 
no passado dia 22 de abril.

Para a Vereadora da Educação, Susana Gouveia, “o 
Município teve a preocupação de preparar o acolhimento 
destes cidadãos, mas também de garantir a sua inclusão. 
Nesse sentido, a aprendizagem da nossa língua materna 
será um grande passo para a sua integração na nossa 
comunidade e, posteriormente, garantir que possam 
frequentar as aulas para as restantes disciplinas”.
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A Estratégia Local de Habitação de Tarouca foi 
aprovada por unanimidade em reunião de Assembleia 
Municipal que decorreu no passado dia 28 de abril. 

Representando um investimento de cerca de 9 
milhões de euros para os próximos 6 anos, a ELH permite 
conhecer as reais necessidades do Concelho de Tarouca 
no que concerne às condições de habitabilidade, quer 
da habitação municipal, quer dos privados, prevendo a 
eliminação das situações de habitação indigna, insalubre 
e insegura no concelho. 

O plano assume-se como um mecanismo fundamental 
para a candidatura do Município de Tarouca ao “1º 
Direito”, programa de apoio público que visa garantir 
as condições de acesso a uma habituação adequada às 
pessoas que vivem em condições indignas e que não 
dispõem de capacidade financeira para aceder a uma 
solução habitacional adequada.

Estratégia Local de Habitação 
de Tarouca aprovada por unanimidade

Piscinas Municipais Descobertas 
de Tarouca abriram ao público

Com as temperaturas a subir e o verão aí à porta, 
Tarouca tem dois espaços de excelência para que possa 
usufruir ao máximo a época balnear. Na Piscina do Parque 
Ribeirinho de Tarouca ou nas Piscinas Descobertas do 
Complexo Desportivo Municipal, pode desfrutar de bons 

banhos de sol e de refrescantes mergulhos. 
As piscinas estarão abertas das 10h00 às 19h00 e o 

valor de entrada é de 2,5€ a partir dos 12 anos, 1,5€ dos 
4 aos 11 anos, sendo a entrada gratuita para menores 
de 3 anos.
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DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO

DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO

www.cm-tarouca.pt
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DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO

DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO

Representantes do CD Tondela em visita à Câmara 
Municipal de Tarouca com o objetivo de oferecer uma 
camisola oficial do clube ao Presidente da Câmara 
Municipal, e ao invés do nome do jogador tem o nome 
do nosso Município, TAROUCA.

Esta ação pretende cativar a simpatia de todos os 
concelhos e cidadãos do Distrito de Viseu e garantir o 
apoio no jogo da final da Taça de Portugal, sendo o CD 

CD Tondela em visita 
à Câmara Municipal de Tarouca

Tondela a 1ª equipa do distrito a disputar esta final.
O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 

Valdemar Pereira, agradeceu a amabilidade e afirmou 
que “é para todos nós, cidadãos do Distrito de Viseu, 
um orgulho ver um clube da nossa região nos mais 
altos palcos da modalidade”, tendo de seguida dado 
os parabéns pela prestação que foram capazes de 
desenvolver até ao momento.
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No passado dia 10 de abril, cerca de uma centena 
de pessoas juntaram-se para realizar a 1ª caminhada 
da segunda edição do Anda Tarouca 2022 por terras 
de Gouviães e Ucanha.

Mobilizados pela vontade de realizar um pouco de 
exercício físico, numa tarde solarenga de domingo, os 
caminhantes puderam conhecer um pouco melhor 
o território tarouquense enquanto observavam a 
paisagem, ouviam os mais puros sons da natureza, o 
chilrear dos passarinhos ou as águas a correr no Rio 
Varosa. 

Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Tarouca, José Damião Melo, “o colorido humano em 
união com o verde da paisagem, as amenas conversas 
e o riso de cada um dos participantes, fizeram recordar 
outros tempos e esquecer um pouco as notícias 
negativas que nos vão chegando dos quatros cantos 
do mundo”.

Anda Tarouca 
- Gouviães e Eira 
Queimada
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Os atletas do Ginásio Clube de Tarouca vivenciaram 
no passado dia 30 de abril uma experiência única. A 
comitiva acompanhou a equipa Sénior Masculina que 
defrontou o SL Benfica B no Pavilhão da Luz, em jogo 
a contar para a 2 fase do Campeonato Nacional da 3ª 
Divisão, e teve a oportunidade de assistir ao SL Benfica 
x Cale, em séniores femininos, e ao SL Benfica x Vitória 
de Setúbal, em séniores masculinos. 

Atletas do Ginásio Clube de Tarouca 
vivenciaram experiência única

Nos rostos dos jovens tarouquenses era visível o 
regozijo pelo contacto com os seus atletas de referência. 

“Enquanto parceiros ativos do Ginásio Clube 
de Tarouca, entendemos que estas experiências 
são enriquecedoras e motivadoras para os atletas, 
fomentando nos mesmos a ambição de superação ao 
nível desportivo”, referiu a propósito o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo.
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É conhecido o trabalho meritório desenvolvido no 
Ginásio Clube de Tarouca, nomeadamente no que 
concerne à formação no andebol, tendo conquistado 
já vários títulos ao longo dos últimos anos. 

Num evento que junta os melhores jogadores 
de andebol do país, o Ginásio Clube de Tarouca 
representou ao mais alto nível o Concelho na fase 
final do Campeonato Nacional de Andebol de Sub 16, 
que decorreu de 9 a 12 de junho, nos concelhos de 
Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel. 

Depois de terem conquistado o título de campeões 
regionais nesta época, o clube tarouquense mostrou, 
no encontro que junta as melhores equipas do país, 
trabalho, dedicação, esforço e união da equipa técnica, 
dirigentes e atletas, que resultam num clube de formação 
promissor que orgulha os tarouquenses.

Campeonato 
Nacional de 
Andebol de Sub 16



23VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | abril-junho 2022

Depois de 2 anos sem a possibilidade da organização 
deste evento, no dia 1 de maio, Dia da Mãe e Dia do 
Trabalhador, realizou-se a 2ª edição do Trail Rota do 
Varosa.

O Parque Ribeirinho de Tarouca foi o o ponto de 
encontro para cerca de 300 atletas que se lançaram na 
descoberta de novos trilhos e de fantásticas paisagens.

No final, muito cansaço acumulado, mas 
maravilhados com o percurso ora descoberto e a beleza 
ímpar do nosso território. 

Trail Rota do 
Varosa
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No passado dia 28 de maio a 
Equipa de Natação de Competição 
das Piscinas Municipais de Tarouca 
participou no 47º Torneio de 
Natação Prof. Afonso Saldanha, em 
Sernancelhe. 

A equipa de Tarouca fez-se 
representar por 10 atletas, nos 
diferentes escalões: Filipa Ferraz 
(Cadete B C8), Leonor Cavalheiro 
(Cadete B C8) Núria Assunção 
(Cadete B C8), Bruno Félix (Cadete 
B C8), Bruna Tomás (Infantis B C6), 
João Carvalho (Infantis B C6), Renato 
Santos (Infantis A C5), Humberto 
Fonseca (Juvenis B C4), Melanie 
Sousa (Juvenis A C3) e Carolina 

Equipa de Natação de competição 
Tarouquense participou no 47º Torneio 
de Natação Prof. Afonso Saldanha

Cavalheiro (Juniores C2)
Nesta prova destacaram-se, 

individualmente:
1º Lugar Filipa Ferraz (C8), nos 

25m Mariposa (fem.) e 1º Lugar nos 
25m Livres (fem.);

2º Lugar Leonor Cavalheiro (C8), 
nos 25m Costas (fem.) e 3º Lugar 
nos 25m Livres (fem.);

1º Lugar Núria Assunção (C8), 
nos 25m Costas (fem.) e 1º Lugar 
nos 25m Bruços (fem.); 

1º Lugar Bruno Félix (C8), nos 
25m Mariposa (masc.);

2º Lugar Bruna Tomás (C6), nos 
50m Bruços (fem.) e 2º Lugar nos 
50m Livres (fem.);

1º Lugar João Carvalho (C6), nos 
50m Costas (masc.); 

1º Lugar Renato Santos (C5), nos 
50m Mariposa (masc.) e 1º Lugar 
nos 100m Livres (masc.);

1º Lugar Humberto Fonseca 
(C4), nos 50m Mariposa (masc.) e 
1º Lugar nos 100m Livres (masc.)

1º Lugar Melanie Sousa (C3), nos 
50m Bruços (fem.) e 1º Lugar nos 
50m Livres (fem.);

1º Lugar Carolina Cavalheiro 
(C2), nos 50m Costas (fem.) e 1º 
Lugar nos 50m Livres (fem).

Das 15 equipas inscritas para as 
estafetas - 4x25m Livres, a Equipa de 
Natação de Competição das Piscinas 
Municipais de Tarouca obteve o 5º 
e o 13º lugar respetivamente.

Parabéns à atleta Leonor 
Cavalheiro que participou pela 
primeira vez na equipa pelos 
excelentes resultados obtidos e 
pelo empenho revelado, bem como 
a todos os atletas que participaram 
nesta competição pelos resultados 
alcançados e pelo trabalho e 
motivação que demonstram em 
todos os treinos.
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Em contacto com a natureza e num circundante 
cenário verde, mais de uma centena de crianças dos 
concelhos de Tarouca, Lamego, Armamar e Cinfães 
participaram com entusiasmo e alegria no Encontro 
Inter-Concelhio Andebol 4 Kids, que decorreu no passado 
dia 7 de maio no Parque Ribeirinho de Tarouca.  

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
Valdemar de Carvalho Pereira, deu conta da sua 
satisfação por ver “este espaço cheio de jovens atletas e 
as suas famílias, e por ver que para eles, mais importante 
do que ganhar ou perder foi poder praticar desporto, 
demonstrando grande companheirismo para com 
os colegas”. Destacou ainda que o andebol é “uma 

 Encontro Inter-Concelhio Andebol 4 Kids

modalidade de excelência no nosso concelho, e esta é 
uma excelente iniciativa que coloca as nossas crianças 
a praticar desporto, promovendo o convívio e a partilha 
de experiências entre elas”. 

Estiveram também presentes o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião 
Melo, a Vereadora da Educação, Susana Gouveia, o 
Presidente da Câmara Municipal de Armamar, João 
Paulo Fonseca, a Vereadora da Câmara Municipal 
de Tabuaço, Anabela Paiva Oliveira, o Presidente da 
Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, e 
a representante do Agrupamento de Escolas da Sé - 
Lamego, Rosa Saavedra.
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Equipas do Sport Clube Tarouca elevam o nome  do concelho com a conquista de troféus

O escalão de Sub-10 do Sport Clube de Taroura vence nas 
grandes penalidades a final da Taça de Prata contra o DC Estação 
que se realizou no passado dia 12 de junho no Municipal de 
Chãs, em Vouzela.

Presente, a vereadora, Susana Gouveia, deu os parabéns a 
todos os jogadores, equipa técnica e família, referindo que “é 
importante este resultado vitorioso, mas nada nos enche mais 
o coração que ver estas crianças com o sorriso rasgado, alegres 
pelo simples facto de estarem a partilhar estes momentos com 
os seus amigos e família”.

Parabéns ao SCT, por mais uma conquista.

SUB-10 DO SCT VENCE FINAL 
DA TAÇA DE PRATA

O escalão de Sub-11 do Sport Clube de Taroura vence a final 
da Taça de Ouro contra o GD de Resende, no Estádio Municipal 
de Castro Daire.

Termina assim a época 2021/2022, com excelentes resultados 
para os escalões de formação do SCT, tendo conquistado 3 Taças 
de Prata e 1 Taça de Ouro.

Presentes, o vice-presidente, José Damião Melo e a vereadora, 
Susana Gouveia, felicitaram todos os envolvidos neste projeto 
de formação desportiva e pessoal e depois da entrega dos 
prémios juntaram-se à festa da vitória.

Endereçamos os parabéns ao SCT, por mais uma importante 
conquista. 

SUB-11 DO SCT VENCE FINAL 
DA TAÇA DE OURO 

Sub-10

Sub-10

Sub-11
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Equipas do Sport Clube Tarouca elevam o nome  do concelho com a conquista de troféus

Sport Clube de Tarouca venceu no passado dia 5 de 
maio a Final da Taça Prata, tendo vencido o Dínamo CE 
por 2-0, no Estádio Municipal de Mangualde.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
José Damião, aproveitou a oportunidade para valorizar 
o trabalho dos dirigentes, equipas técnicas e pais na 
formação do jovens tarouquenses e deu os parabéns 
a todos os que contribuíram para esta conquista.

SCT VENCE TAÇA 
DE PRATA DE SUB-15

O escalão de Sub-17 do Sport Clube de Taroura vence 
a final da Taça de Prata contra o CDR DE Moimenta da 
Beira que se realizou no Parque Desportivo de Oliveira 
de Frades no passado dia 12 de junho.

Um fim de semana de excelentes resultados para 
os escalões de formação do SCT, a vereadora, Susana 
Gouveia, presente também neste jogo, afirmou que 
“é um orgulho ver os nossos jovens a levar o nome 
do nosso concelho por esse país fora, é uma alegria 
perceber o quanto evoluíram desportivamente e 
enquanto cidadãos”, aproveitando para felicitar todos 
os envolvidos.

SUB-17  DO SCT VENCE FINAL 
DA TAÇA DE PRATA

Sub-15

Sub-15

Sub-17
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Os claustros do épico Mosteiro de Santa Maria de 
Salzedas, edificação da ordem de Cister, foram o palco 
do Encontro Luso-Espanhol de Música Popular que 
decorreu no passado dia 3 de abril.

O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Laranjo, 
manifestou o seu contentamento por poder voltar à 
realização deste importante encontro cultural após dois 
anos de interregno por força da pandemia.

O Presidente da Assembleia Municipal, Rui Pereira, 
agradeceu aos grupos presentes “por manterem a 
cultura e as tradições dos nossos povos”, acrescentando 
que “serão sempre bem-vindos a Tarouca”.

“A cultura de um povo é o que nos caracteriza, é 
o que perpetua no tempo as nossas raízes e a nossa 
autenticidade. Após dois anos de pandemia, a realização 

Música Tradicional Popular em 
destaque no Encontro Luso-Espanhol 
que decorreu em Salzedas

deste encontro será sem dúvida um bom prenúncio 
que nos traz de volta à cultura, às pessoas e ao convívio 
salutar”, referiu na ocasião o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, José Damião Melo.

Em ambiente de festa e convívio fraterno, o Grupos 
de Cantares de Salzedas, a Escola de Danza de Ourense 
– Espanha, o Grupo de Cantares de São Roque do Faial – 
Madeira e Grupo de Cavaquinhos de Viseu partilharam 
um pouco da sua cultura. 

Entre os muitos presentes o sentimento era de 
alegria e regozijo por poder usufruir de um momento 
tão rico de intercâmbio cultural.

Marcaram também presença no evento o 
representante do Inatel de Viseu, Rui Filipe, e a Diretora 
do Museu de Lamego, Alexandra Falcão.
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No âmbito das comemorações 48º Aniversário da 
Revolução de Abril de 74, no passado dia 24 de abril, o 
Auditório Municipal Adácio Pestana, acolheu os grupos 
de Gondomar, Dalvares, Salzedas, S. Pedro e Academia 
de Música, que interpretaram canções da revolução dos 
cravos, tendo havido também lugar para declamar Abril. 

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
Valdemar Pereira, afirmou que “o momento que hoje 
vivemos é sentido de forma especial, pois já há dois 
anos que não tínhamos oportunidade de comemorar 
esta data, quero assim agradecer a todos os presentes, 
em especial aos elementos que compõem os grupos 
que hoje estiveram neste palco”.

O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu 
a todos os envolvidos nestas comemorações tendo 
realçado que “abril foi feito por muitas pessoas e foi 
feito para as pessoas, os valores e a vitória de abril é 
de todos”.

Cantar Abril
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Num envolvente convite à descoberta dos espaços 
mais recônditos do Mosteiro Cisterciense de Santa Maria 
de Salzedas, Sangue Novo em Veias Antigas levou no 
dia 30 de abril ao imponente Mosteiro uma nova vida. 

Para José Damião, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, “a realização deste tipo de 
iniciativas é de grande pertinência, na medida em que 
a união entre a cultura e o património naturalmente 
projetam a atratividade e notoriedade do território”. 

Para gáudio dos presentes, cerca de seis dezenas 
de jovens do Coro e Orquestra do Conservatório 
Regional de Música de Vila Real e a Academia de Dança 
de Matosinhos, proporcionaram dois espetáculos 
verdadeiramente épicos com a mestria da sua inebriante 
dança, música e dramatização. 

O Município de Tarouca é parceiro da iniciativa, 
organizada pelo Museu de Lamego, Monumentos do Vale 
do Varosa e o Teatro Solo, e com o apoio da Antena 2.

Sangue Novo 
em Veias Antigas

A Academia de Música do Município de Tarouca e a 
EPABI – Escola Profissional de Arte das Covilhã, foram 
o Sangue Novo em Veias Antigas que levou no passado 
dia 4 de junho até ao Mosteiro de S. João de Tarouca 
mais um brilhante espetáculo cultural. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
José Damião Melo, aproveitou a oportunidade para 
felicitar os músicos presentes por proporcionarem mais 
um momento de cultura tão rico num monumento com 
uma carga histórica colossal, o Mosteiro Cisterciense 
de S. João de Tarouca. 

O Município de Tarouca é parceiro do projeto Sangue 
Novo Veias Antigas, organizado pelo Museu de Lamego, 
Monumentos do Vale do Varosa e o Teatro Solo, e com 
o apoio da Antena 2.

SALZEDAS

S. JOÃO DE TAROUCA
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Na Casa do Paço de Dalvares o fim de tarde do dia 
27 de maio foi vivido ao sabor do sabugueiro. 

José Damião Melo, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, deixou uma palavra de agradecimento à 
equipa da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-
Lamego, que desde a primeira hora aceitou o desafio 
lançado pela autarquia e lançou mãos à obra para criar 
um conjunto bebidas com o cunho tarouquense, onde 
o sabugueiro assume papel de destaque.

Afirmou ainda que “este tipo de ações acrescenta 
valor ao sabugueiro e à sua flor, estando certo que 
também assim afirmamos a notoriedade e reforçamos 
a atratividade do nosso território, sendo este um 

Na Casa do Paço de Dalvares

primeiro passo para o desenvolvimento de uma 
parceria, que acredito ser de grande interesse para 
todos”. 

Refrescantes águas aromatizadas, limonadas, 
licores e cocktails de sabugueiro foram brilhantemente 
confecionados pela equipa da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Douro-Lamego, que os presentes 
aproveitaram para degustar, enquanto lhes era explicado 
o método de confeção das mesmas. 

Vários empresários da restauração concelhia 
manifestaram a sua intenção de reproduzir as bebidas 
ali degustadas para poderem servir aos seus clientes 
um produto com a marca tarouquense.
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O 33º Festival de Folclore Luso-Espanhol Sabugueiro 
em Flor que se realizou no passado dia 28 de maio, levou 
até à Casa do Paço de Dalvares mais uma grande mostra 
da cultura popular, num espetáculo que contou com as 
atuações do anfitrião Rancho Folclórico Flor do Sagueiro, 
do Grupo Folclórico Os Pescadores de Tancos, de Vila 
Nova da Barquinha (Santarém), do Rancho Folclórico Os 
Pastores de S.Romão, de Seia, do Rancho Folclórico de 
Santa Luzia, de Airães, e ainda da Asociación Folklórica 
San Pantaleón, de Espanha. 

“Cultivar origens, enraizar tradições. Foi este o 
mote para o conjunto que atividades que a autarquia 
promoveu durante todo o mês de maio, procurando 
dar destaque ao sabugueiro em flor enquanto produto 
endógeno que nos diferencia de outros territórios. 
Hoje terminamos da melhor forma com este Festival 
de Folclore que é a mostra da resiliência de todos os 
que, mesmo após dois anos de interregno por força da 
pandemia, continuam a dar de si em prol da cultura 
do seu território”, referiu na ocasião o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, 
agradecendo a todos os grupos presentes.

Casa do Paço de 
Dalvares acolheu 
o 33.º Festival 
de Folclore 
Luso-Espanhol 
Sabugueiro em Flor
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O passado dia 8 de junho foi de grandes aventuras e 
brincadeiras para as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos 
e Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. 

Dança, insufláveis, cama elástica, pinturas faciais, e 
jogos tradicionais são as atividades lúdico-pedagógicas 
promovidas pela autarquia para assinalar o Dia Mundial 
da Criança, que se celebrou ontem, no Centro Escolar 
de Tarouca, depois de terem sido adiadas por força das 
condições climatéricas do dia 1 de junho. 

A Minnie e o Mickey fizeram as delícias dos mais 
pequenos, sempre de sorriso estampado no rosto e 
com a notória euforia por poderem viver todos aqueles 
momentos. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
José Damião Melo e a Vereadora da Educação, Susana 
Gouveia, marcaram presença na iniciativa. 

Para o executivo municipal importa “saber ouvir as 
crianças, sentir as crianças, sabermos colocar-nos na pele 
delas e assegurar-lhes estes momentos de felicidade, 
tão importantes para um crescimento saudável”.

Dia Mundial 
da Criança
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Os alunos do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite 
Vasconcelos realizaram no passado dia 15 de junho a 
“Caminhada 2022”, iniciativa integrada no Plano Anual 
de Atividades. 

Com início no Parque Ribeirinho, onde o Presidente 
da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, a 

Caminhada 2022 do Agrupamento 
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos

Vereadora da Educação, Susana Gouveia, e o Diretor 
do Agrupamento de Escolas, Eduardo Almeida, 
cumprimentaram alunos e professores, o grupo partiu 
para uma caminhada de 6,7 km em contacto com a 
natureza, que procura incentivar a adoção de convívios 
salutares e hábitos de vida saudáveis.
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A iniciativa “O Teatro vai à Escola”, trouxe, no passado 
dia 4 de maio, ao Auditório Municipal Adácio Pestana 
a dramatização das obras “Aquilo que os olhos veem 
ou o Adamastor”, de Manuel António Pina, e o “Auto da 
Barca do Inferno”, de Gil Vicente, peças literárias que 
integram o plano curricular previsto para o 8º e o 9º ano 
de escolaridade, respetivamente. 

“O teatro em contexto escolar permite a estes alunos 
aprofundar a compreensão e a interpretação das obras 
literárias que fazem parte do seu programa curricular, 
num ambiente mais descontraído, que naturalmente 
convida à exploração destas e fomenta o gosto por esta 
arte, e por isso a autarquia não poderia deixar de apoiar 
esta iniciativa”, referiu na sua intervenção a Vereadora 
da Educação, Susana Gouveia.  

A ação tem como objetivo o complemento pedagógico 
da componente letiva, levando a palco obras que os 
alunos estão a estudar, tornando a aprendizagem mais 
esclarecedora e enriquecedora.

“O Teatro vai 
à Escola”
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Os alunos do 9º ano da Escola EB2,3/S Dr. José Leite 

de Vasconcelos uniram-se à campanha de sensibilização 
“O Mar Começa Aqui”, que pretende apelar à consciência 
ambiental de todos os cidadãos. 

Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Tarouca, José Damião Melo, “este tipo de iniciativas, 
assume particular importância na educação para a 
preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, 
aumentando a literacia ao nível da sustentabilidade, o 
futuro de todos nós já começou, o foco na preservação 
do planeta deve ser um trabalho de todos, na certeza 
que será um beneficio para todos”.  

Os alunos pintaram simbolicamente no chão da 
escola um polvo, com o objetivo de sensibilizar e alertar 
para que ninguém fique indiferente ao facto de que todo 
o lixo que é atirado para o chão acaba por ir parar aos 
nossos rios e ao mar através das sarjetas. A iniciativa 
está inserida no projeto Eco-Escolas.

“O Mar Começa 
Aqui”
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O Município de Tarouca assinou no passado dia 17 
de maio a Declaração de Compromisso para Adaptação 
e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de 
Águas, proposta pela APDA (Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas). 

 “Tarouca tem desenvolvido uma política assente 
na sustentabilidade ambiental, e ao firmar este 
compromisso, estamos a procurar garantir o acesso à 
água e saneamento para as gerações futuras, a quem 
o impacto das alterações climáticas afetará de maneira 
considerável” refere a propósito o Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, que 
participou na primeira sessão pública que decorreu 
a 17 de maio, nos Claustros do Palácio do Conde de 
Amarante, em Vila Real.

Tarouca assume compromisso para 
adaptação e mitigação das alterações 
climáticas nos serviços de águas

No âmbito do protocolo BIOVESPA, implementado 
desde 2017, o Município de Tarouca iniciou no final do 
mês de maio uma nova fase de combate à vespa da 
galha do castanheiro, com efetivação de três largadas, 
estrategicamente realizadas em locais onde existe 
continuidade de povoamento de castanheiros e maior 
produção de castanha.

Combate 
à vespa da galha 
do castanheiro
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A Câmara Municipal de Tarouca, compromete-se a 
dar continuidade à realização da esterilização de animais 
de companhia, canídeos e felídeos, dos munícipes 
que demonstrem não possuir meios para custear a 
respetiva cirurgia, a fim de assegurar a diminuição da 
sobrepopulação dos mesmos, salvaguardando desta 
forma o constante abandono de ninhadas na via pública. 

Esterilização de cães e gatos gratuita 
para munícipes carenciados

“É essencial o incentivo à esterilização de cães 
e gatos, até pelo crescente número de abandonos 
existentes em Tarouca tendo em conta, por um lado, 
o facto da autarquia ter competências inequívocas 
na defesa e proteção da saúde pública e, por outro, 
o conhecimento de que muitas famílias de fracos 
recursos económicos terem na sua posse animais 

de companhia, sendo que em 
muitos casos, nomeadamente 
no que se refere a pessoas de 
idade, estes serem a sua única 
companhia, e também que se 
deve promover uma atitude 
responsável a nível de proteção 
animal”, refere a propósito o 
Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, José 
Damião Melo. 

 Este programa será uma 
forma bastante útil de ajudar 
os munícipes mais carenciados, 
nomeadamente, idosos, 
desempregados e pessoas com 
rendimentos mais baixos.

Para mais informações 
poderá ligar o 934130186, 
enviar um email para canil@
cm-tarouca.pt.

Situado na Estrada do 
Parque Ribeirinho, nº160, o 
Canil Municipal de Tarouca está 
aberto de segunda a sexta, das 
9h00 às 17h00.
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No passado dia 14 de maio os patudos do nosso 
Canil tiveram direito a um belo passeio à trela pelo 
Parque Ribeirinho. 

A Câmara Municipal de Tarouca e a Associação de 
Amigos dos Animais de Tarouca, promotores da iniciativa, 

Cãominhada

agradecem aos voluntários que se predispuseram a 
dedicar um pouco do seu tempo a passear os canídeos 
residentes no canil. 

Veja aqui o registo fotográfico da nossa 
“cãominhada”.
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Procurando consciencializar as crianças e jovens 
para a importância da água, nos dias 28 e 29 de abril, 
mais de uma centena de crianças do 1º, 2º e 3º ciclos 
do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos 
participaram em ações de sensibilização ambiental 
dinamizadas pela empresa Águas do Norte SA, com a 
parceria com o Município de Tarouca.

Com foco no valor da água, a iniciativa faz parte 
da gestão estratégica da autarquia no âmbito da 
consciencialização para a sustentabilidade, com o 
objetivo de educar e sensibilizar para o valor da água, 
em particular gestão adequada do seu ciclo urbano. 

“O destino do nosso planeta está nas mãos de todos, 
e nesse sentido entendemos que a educação ambiental 
deve de começar em idade escolar. É importante que, 
desde pequenas, elas saibam que devem racionalizar 
os recursos e contribuam com as suas ações para a luta 
contra as alterações climáticas”, refere a propósito José 
Damião, Vice-Presidente da Câmara municipal de Tarouca. 

 Como chega a água às nossas torneiras? Que 
tratamento deve receber para poder ser consumida 
com qualidade? O que acontece à água depois de ser 
utilizada nas nossas casas? 

Estas são algumas das questões que tiveram resposta 
nesta iniciativa, onde se prestou especial atenção às 
estações de tratamento de água e de águas residuais 
(ETA e ETAR). Houve ainda tempo para examinar uma 
amostra de água doce através de um microscópio, 
permitindo a observação de diferentes famílias de 
microrganismos existentes na água. Aproveitando esta 
análise, foi igualmente realçada a importância destes 
seres vivos no equilíbrio dos ecossistemas naturais, 
na desinfeção da água da rede pública e para a atual 
situação pandémica de Portugal e do Mundo.

Alunos tarouquenses 
sensibilizados para o “valor da água” 
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De sorriso estampado no rosto, com imensa alegria 
de viver e muitas histórias para contar, a D. Maria, de 
85 anos, recebeu no dia 27 de abril o seu dispositivo de 
teleassistência que a acompanhará 24 horas por dia. 

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município 
de Tarouca e a Guarda Nacional Republicana (GNR) 
para a implementação do Projeto “EGuard – Sistema 
de teleassistência a idosos”, a Vereadora da Ação Social 
da Câmara Municipal de Tarouca, Susana Gouveia, 
acompanhada pelos agentes da Secção de Prevenção 
Criminal e Policiamento Comunitária do destacamento 
territorial da GNR de Lamego, entregou o primeiro de 
vários dispositivos, que permitirão aos idosos que vivem 
em situação de isolamento ou maior vulnerabilidade 
terem uma resposta permanente da GNR em caso de 
emergência. 

“Esta é uma iniciativa de extrema importância para 
a melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos, 
e que vem complementar o conjunto de projetos 
que esta autarquia tem levado a cabo no sentido de 
promover respostas integradas no âmbito da prevenção 
e promoção da qualidade de vida da população mais 
vulnerável do nosso concelho, de que é exemplo a nossa 
unidade móvel de saúde, que diariamente percorre todo 
o território, assim como o Rejuvenescer Tarouca, que 
trabalha com os nossos seniores ao nível da literacia 
digital, artes plásticas e educação física”. 

O equipamento associado ao sistema “EGuard” trata-
se de um objeto do tamanho de um comando de portão, 

Entrega de dispositivos de teleassistência

Idosos que vivem em situação de isolamento ou maior vulnerabilidade vão ter uma 
resposta rápida e permanente da GNR em caso de emergência

com apenas um botão que, quando premido durante 
mais de 3 segundos aciona uma chamada SOS para a 
GNR. Este dispositivo poderá ser utilizado caso o idoso 
presencie ou seja vítima de crime ou de uma situação 
de perigo ou, no caso, por exemplo, de doença súbita e/
ou queda. O utente fica na posse de um equipamento, 
que pode usar ao pescoço, e que permite comunicar de 
forma bidirecional, definir um perímetro de segurança 
e alertar em caso de imobilidade. A sala de situação da 
GNR recebe os alertas e aciona os meios de socorro. 
Se os aparelhos se mantiverem inativos por mais de 
12 horas, os militares tomam a iniciativa de contactar 
os idosos sinalizados.
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A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Perigo e a Câmara Municipal de Tarouca, parceiras na 
atuação no âmbito da proteção e promoção do bem-
estar infantil, associaram-se uma vez mais à Campanha 

Abril, mês da prevenção dos 
maus-tratos na infância e juventude

de Sensibilização “Serei o que me deres…. Que seja 
Amor”, no âmbito do Mês de Prevenção dos Maus-
Tratos na Infância e Juventude, que decorreu durante 
o mês de abril.

“Independentemente do seu estatuto económico, da 
sua idade ou sexo, qualquer criança ou jovem pode ser 
alvo de violência física, psicológica ou sexual, e é aqui que 
todos nós temos um importante papel a desempenhar 
para impedir que este flagelo se propague, proteger as 
crianças é uma obrigação de toda a sociedade”, referiu 
a propósito Susana Gouveia, Vereadora da Ação Social 
da Câmara Municipal e Presidente da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Tarouca.

Ao longo de todo o mês decorreram várias iniciativas 
que visaram a sensibilização e consciencialização 
para os maus tratos contra crianças e jovens, e para a 
importância da prevenção, da promoção e da proteção 
dos seus direitos.
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Um laço azul gigante iluminou o Parque Ribeirinho de 
Tarouca durante o mês de abril para, simbolicamente, 
assinalar o mês da sensibilização contra os maus tratos 
na infância. 

Esta iniciativa, desenvolvida pela Câmara Municipal e 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de 
Tarouca, pretendeu ser um sinal de alerta à população 
para a problemática da violência na infância e incentivar 
a comunidade a prevenir casos de abusos.

Abril é, em muitos países, desde o início do século, 
o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na 
Infância. O principal objetivo passa por alertar para a 
prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e 
jovens são sujeitos.

Em 1989 nos Estados Unidos da América, no Estado 
da Virgínia, surgiu o Movimento do Laço Azul, criado por 

LAÇO AZUL SENSIBILIZA PARA OS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

No término do conjunto de iniciativas levadas a cabo durante 
todo o mês de abril no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Tarouca (CPCJ), em colaboração com a Guarda Nacional Republicana 
(GNR), o Agrupamento de Escolas, Centro de Saúde e Santa Casa da 
Misericórdia, promoveu na tarde de 29 de abril mais uma edição da 
iniciativa Operação STOP aos Maus Tratos.

Com o objetivo de consciencializar a comunidade para o seu papel 
na promoção do respeito pelos direitos das crianças, os pequenos 
agentes de segurança abordaram dezenas de condutores oferecendo 
um pequeno laço azul, símbolo da campanha de prevenção contra os 
maus tratos na infância, e distribuíram ainda panfletos da sua autoria 
com conselhos para a prática de uma educação e parentalidade 
positivas.

Para Susana Gouveia, Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social 
de Tarouca, é muito gratificante sentir o envolvimento e empenho 
nestas ações quer dos nossos parceiros institucionais, quer das 
próprias crianças, sendo certo que a promoção da qualidade de vida 
destes nossos pequenos grandes seres é o que nos move diariamente”.

Bonnie W. Finney, depois de saber que os seus netos 
tinham sido vítimas de maus-tratos por parte dos pais. 
As crianças apresentavam nódoas negras pelo corpo. 
O neto acabou mesmo por ser assassinado pelos pais. 
Como maneira de lidar com a dor, atou um laço azul à 
antena do seu carro.

Escolheu esta cor com a finalidade de representar 
os corpos magoados e repletos de nódoas negras dos 
seus dois netos, tornando-se ao mesmo tempo um 
símbolo de alerta para a luta na proteção das crianças 
contra os maus-tratos.

O movimento ganhou relevância a nível mundial e é 
replicado em todo o mundo com a colocação de Laços 
Azuis em locais emblemáticos para despertar consciências 
para a necessidade de cuidarmos das nossas crianças e 
jovens, combatendo os maus tratos físicos e psicológicos.

OPERAÇÃO STOP AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
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Procurando sensibilizar para a problemática 
dos incêndios rurais, com vista à alteração de 
comportamentos e à adoção das melhores práticas 
de segurança individual, realizou-se na tarde do dia 
19 de abril, na Casa do Paço de Dalvares uma ação de 
sensibilização no âmbito da Campanha Floresta Segura 
2022 direcionada para os Presidentes, membros do 
executivo e funcionários das Juntas de Freguesia.

Para o Vice-Presidente, José Damião Melo, Vereador 
do Pelouro do Ambiente e Proteção Civil de Tarouca, “a 
defesa e proteção do meio Ambiente, e em especial da 
floresta, cabe a todos os cidadãos, e entendemos ser 

Ação de Sensibilização 
“Campanha Floresta Segura 2022”

um dever cívico de cada um de nós ter uma participação 
consciente e ativa no âmbito da prevenção generalizada 
dos incêndios rurais”.  

A ação, promovida pelo Gabinete Técnico Florestal 
da Câmara Municipal de Tarouca e o destacamento 
territorial da Guarda Nacional Republicana (SEPNA), 
deu especial ênfase a questões relacionadas com a 
necessidade de limpeza dos terrenos, manutenção 
das faixas de gestão de combustível, e normas 
e procedimentos para a realização de queimas 
e queimadas, tendo como objetivo primordial a 
salvaguarda da população, dos seus bens.
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Obras municipais

Expansão da Área de Acolhimento Empresarial - Tarouca

Execução do Centro Cívico 
- Dalvares
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Execução de lombas redutoras 
de velocidade - União 
de Freguesias de Gouviães 
e Ucanha

Execução de Muro do Suporte 
- Cravaz

Execução de suportes para 
os caixotes do lixo em vários 
locais do concelho
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Execução do Centro Cívico 
- Meixedo

Requalificação das futuras 
instalações do BUPI 
- Tarouca

Requalificação Zona 
Ribeirinha do Outeiro 
- Mondim da Beira
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Reparação de pavimento 
em tapete betuminoso 
- Teixelo

Requalificação 
da sede da Associação 
de S. João de Tarouca

Execução do Largo das Festas 
- Gouviães
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Deliberações
CÂMARA MUNICIPAL  |  2.º trimestre de 2022

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

13 07/04

Estratégia Local de Habitação do Município de Tarouca – proposta Aprovada

Publicidade e ocupação do domínio municipal público – isenção do pagamento de taxas, no ano de 2022 – retificação da 
deliberação proferida em 24.02.2022 – proposta

Aprovada

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca – pedido de alteração da compensação monetária da ASU realizada no Jardim de 
Infância do Castanheiro do Ouro pela utente Dulce Fonseca

Aprovado

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de abril de 2022 (artigo 6º do Decreto-Lei nº 127/2021, de 21 de 
junho) – Despacho do Senhor Presidente da Câmara

Ratificado

Exercício do direito de preferência – requerente: Dimas Neves de Carvalho – Lugar da Ponte, em S. João de Tarouca – 
proposta de decisão

Aprovado

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos de 
interesse para o município, bem como às freguesias – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 
o Município - informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

14 19/04 Apreciação e aprovação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação relativo ao 
ano de 2021

Aprovado

Apreciação e aprovação dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021 Aprovados

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Comunidade Intermunicipal do Douro – Pagamento do valor de € 3.624,00, relativo à Operação Somos Ucrânia Aprovado

Comunidade Intermunicipal do Douro – Pagamento do valor de € 845,00 relativo à participação do Município na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, nos dias 16 a 20 de março de 2022

Aprovado

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos de 
interesse para o município, bem como às freguesias – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 
o Município - informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

Informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação 
– referente ao período de 07.12.2021 a 31.12.2021

Aprovada

Informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação 
– referente ao período de 01.01.2022 a 18.04.2022

Aprovada

1ª Alteração modificativa ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos do ano 2022 – proposta  Aprovada

15 05/05 Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos de 
interesse para o Município, bem como às freguesias

Ratificados

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 
o Município

Ratificados
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca- Apoio destinado a comparticipar despesas com a publicação do jornal “Sopé da 
Montanha” no valor de € 1000,00

Aprovada

16 19/05

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 
o Município

Ratificados

Regularização de dívidas de terceiros provenientes da prestação dos serviços públicos essenciais de fornecimento de água, 
tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos – COVID 19 - Proposta

Aprovada

Projeto da 3.ª alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca - Criação das taxas devidas pela 
prestação dos serviços de segurança contra incêndios, no âmbito da transferência de competências. - Abertura do período 
de consulta pública - Proposta

Aprovada

Determinação do valor de I (investimento municipal pela realização das infraestruturas gerais na área urbana do município)
prevista na fórmula de cálculo da TRIU, para vigorar em 2022. – Informação técnica

Aprovada

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca - Celebração de protocolo de colaboração para utilização das piscinas 
municipais - Proposta

Aprovada

Regulamento concursos de fotografias “Sabugueiro em Flôr” - Proposta Aprovado

Regulamento de Curtas-Metragens “O Sabugueiro no Vale do Varosa” - Proposta Aprovado

Requerente: Maria Mabília da Silva Pinto - Alteração para seu nome da titularidade do contrato de arrendamento para Aprovado

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

habitação sita no 1.º andar esquerdo, do bloco 12 do Bairro 5 de Outubro, em Tarouca, celebrado entre este Município e 
José Pinto.  - Proposta de celebração de contrato de arrendamento

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

17 02/06 Serviços de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos - Tarifário para 
vigorar a partir de 01.07.2022 - Proposta Final

Abertura de período para apresentação de candidaturas para compra dos lotes nºs 1 a 4 do loteamento urbano, com obras 
de urbanização, de iniciativa municipal, que incide sobre os prédios rústicos sitos no lugar de Tenaria, União das freguesias 
de Tarouca e Dálvares (artigos 6850º e 6851º) - Expansão da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca - 
proposta

Aprovado

Mobiliário de escritório e equipamento informático para abate – informações técnicas da Secção de Aprovisionamento e 
Património

Aprovado

Dora Alexandra Cardoso Melo, residente em Dálvares – indemnização pelos prejuízos que teve no seu veículo de marca 
Skoda Fabia no valor total de € 289,60

Aprovada

Anabela Veloso dos Santos Cabral Pinto, residente em Várzea da Serra - indemnização pelos prejuízos que teve no seu 
veículo de com a matrícula EX-210 TK no valor total de € 560.00

Aprovado

Ratificação da isenção do pagamento das seguintes licenças: 

a)- Finalistas da Escola Dr. José Leite de Vasconcelos – licença especial de ruído para realização de festa no recinto do 
Centro Escolar de Tarouca;

Ratificada

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

b)- Flor do Sabugueiro - Associação Recreativa e Cultural de Dálvares – licença especial de ruído para a realização de festa 
na Casa do Paço de Dálvares.

Auto de Receção Provisória Parcial das Infraestruturas Relativas à Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização - Requerente: Luís de Melo Teixeira e Maria Helena Oliveira Lucena - proposta

Aprovado

Processo nº 46/22 - Operação de Loteamento com obras de urbanização, de iniciativa municipal - Expansão da Área de 
Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca – alteração ao projeto de loteamento urbano - Local: Lugar de Tenaria – 
Tarouca - proposta

Aprovada

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos de 
interesse para o município, bem como às freguesias – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento.

Proposta de nomeação do Conselho Municipal de Educação para o mandato autárquico de 2021-2025 Aprovada

Trabalhadores que cessaram definitivamente funções neste Município, entre 01.04.2022 e 31.05.2022 – Informação Aprovado voto de
reconhecimento

Realização de hasta pública para arrematação dos lotes nºs 6 e 7 da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de 
Tarouca - Proposta

Aprovada

18 23/06 Acordo de transação a  celebrar  com a sociedade “Águas do Norte,  S.A.”,  no montante máximo de €  1.137.124,51 –
Autorização prévia para a assunção de encargos de encargos plurianuais - proposta

Aprovada
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ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

b)- Flor do Sabugueiro - Associação Recreativa e Cultural de Dálvares – licença especial de ruído para a realização de festa 
na Casa do Paço de Dálvares.

Auto de Receção Provisória Parcial das Infraestruturas Relativas à Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização - Requerente: Luís de Melo Teixeira e Maria Helena Oliveira Lucena - proposta

Aprovado

Processo nº 46/22 - Operação de Loteamento com obras de urbanização, de iniciativa municipal - Expansão da Área de 
Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca – alteração ao projeto de loteamento urbano - Local: Lugar de Tenaria – 
Tarouca - proposta

Aprovada

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos de 
interesse para o município, bem como às freguesias – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento.

Proposta de nomeação do Conselho Municipal de Educação para o mandato autárquico de 2021-2025 Aprovada

Trabalhadores que cessaram definitivamente funções neste Município, entre 01.04.2022 e 31.05.2022 – Informação Aprovado voto de
reconhecimento

Realização de hasta pública para arrematação dos lotes nºs 6 e 7 da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de 
Tarouca - Proposta

Aprovada

18 23/06 Acordo de transação a  celebrar  com a sociedade “Águas do Norte,  S.A.”,  no montante máximo de €  1.137.124,51 –
Autorização prévia para a assunção de encargos de encargos plurianuais - proposta

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação referente
ao período de 19.04.2022 a 07.06.2022 

Aprovada

Preços de utilização das piscinas municipais descobertas do Complexo Desportivo e do Parque Ribeirinho de Tarouca –
Época balnear de 2022 – Despacho

Ratificado

Aplicação do sistema de informação cadastral simplificada na área do Município de Tarouca – gratuitidade das certidões
que comprovam a divisão física de prédios rústicos e mistos por motivo de construção de uma via municipal (estrada,
caminho, arruamento) - proposta

Aprovada

Pedido de instauração de procedimento especial de justificação de um prédio rústico omisso, com a área de 90 m2, sito
no lugar de Ponte Pedrinha, União de Freguesias de Tarouca e Dálvares – proposta

Aprovada

Venda de uma parcela de terreno com a área de 90 m2, sita no lugar de Ponte Pedrinha, União das Freguesias de
Tarouca e Dálvares - proposta

Aprovada

Festival de Verão “Varosa Fest” – preços dos bilhetes - proposta Aprovado

Atribuição à União de Freguesias de Gouviães e Ucanha de um apoio financeiro no montante valor total de € 15.900,00
para comparticipação da obra de pavimentação do Largo das Festas de Gouviães

Aprovada

Atribuição à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de um apoio financeiro adicional até ao montante
máximo de  € 6 000, destinado a fazer face aos encargos com a cedência dos técnicos da área da enfermagem para a
implementação do plano de vacinação contra a doença COVID-19 no Centro de Saúde de Tarouca

Aprovada

Empreitada de “Reabilitação da escola E.B. 2,3/S Dr. José Leite de Vasconcelos – substituição de caixilharia” – abertura de
concurso público – proposta

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Processo de obras nº 1/95 - Requerente: Município de Tarouca - operação urbanística de alteração à operação de
loteamento urbano, titulada pelo alvará nº 2/96 de 05.09.1996, em nome de José de Jesus Cardoso Ferreira – proposta

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

Atribuição ao Centro Social Paroquial da Vila de Salzedas de uma comparticipação no valor de € 6.000,00, destinada a
apoiar a sua atividade social de centro de dia e apoio domiciliário a idosos, no ano de 2022 

Aprovada

19 30/06 Venda dos lotes nºs 6 e 7 da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca – adjudicação - proposta Aprovada

Processo de operação de loteamento com obras de urbanização 97/22 - Req. Algarve Front Union – Compra e Venda de
Bens Imobiliários, UNP Lda. - Lugar do Pego – Castanheiro do Ouro - pedido de operação de loteamento com obras de
urbanização – proposta de decisão

Aprovada

Apoios  concedidos a  entidades e  organismos  legalmente  existentes,  com vista  à  prossecução  de obras  e  eventos  de
interesse para o município, bem como às freguesias – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Apoios  concedidos  para  atividades  de  natureza  social,  cultural,  desportiva,  recreativa  ou  outra  de  interesse  para  o
Município – informação do Senhor Presidente da Câmara

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

Renovação da exclusão no âmbito de aplicação da Lei nº 8/2012, de 21.02 e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21.06 – Ano de Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

2º trimestre 2022

ATA Nº
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

2022 - Informação
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Deliberações
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  |  2.º trimestre de 2022

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2º Trimestre de 2022

ATA
Nº

DATA DA
SESSÃO ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

4 28/04

Apreciação e votação da proposta de Estratégia Local de Habitação do Município de Tarouca Aprovada

Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município e respetiva avaliação, relativo
ao ano de 2021

Foi tomado 

conhecimento

Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021, acompanhados da certificação
legal  de  contas  e  do  parecer  sobre  as  mesmas,  apresentados  pela  sociedade  de  revisores  oficiais  de  contas  “BDO &
Associados, SROC, Lda.”

Aprovados

Apreciação e votação do 9º relatório semestral (de 01.07.2021 até 31.12.2021) sobre a execução do Plano de Saneamento
Financeiro  ajustado -  empréstimo destinado a  saneamento financeiro  no montante de € 5.136.622,73,  contratado em
24.04.2017

Aprovado

Apreciação do Relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da Lei nº
24/98, de 26 de maio, referente ao ano de 2021

Foi tomado 

conhecimento

Apreciação e votação da proposta da 1ª Alteração modificativa ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos do
ano 2022

Aprovada

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação – referente ao período de 07.12.2021 a 31.12.2021

Foi tomado 

conhecimento

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação – referente ao período de 01.01.2022 a 18.04.2022

Tomado 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2º Trimestre de 2022

ATA
Nº

DATA DA
SESSÃO ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

conhecimento

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva situação
financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e
c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09)

Tomado 

conhecimento

5 30/06

Discussão e votação da proposta de autorização prévia para a assunção de encargos plurianuais repartidos entre os anos de
2022 e 2027 para efeitos de celebração do acordo de transação com a sociedade “Águas do Norte, SA”, no montante
máximo de € 1.137.124,51

Aprovada

Discussão e votação da proposta de criação do Conselho Municipal de Educação, nos termos do art. 58º do Dec. Lei nº
21/2019, de 30 de janeiro, para o mandato autárquico de 2021-2025

Aprovada

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação – período de 19.04.2022 a 07.06.2022

Tomado 

conhecimento

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva situação
financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e
c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09 e artigo 7º B da Lei nº 6/2020, de 10.04, aditado pela Lei nº 12/2020, de
07/05)

Tomado 

conhecimento
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