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O

s meses de verão ficaram marcados pelos reencontros
no seio da nossa comunidade, num tempo em que a
pandemia já nos permite viver mais tranquilamente. Por
todas as localidades, em ambiente festivo e de familiaridade
celebrou-se a festa dedicada ao seu padroeiro.
Realizamos a primeira edição do Varosa Fest, que trouxe até Tarouca
centenas de jovens para três dias de concertos, sunsets, muita música,
convívio e animação.

Editorial

Tarouca voltou a encher-se de animação para comemorar a Festa de
São Miguel. Os dias foram de festa, música, animação, de celebração
da cultura e gastronomia regional, onde os tarouquenses fizeram
questão de marcar presença, num evento que não seria possível
sem o envolvimento de uma gigante equipa, proveniente das várias
instituições, entidades, associações, freguesias, e trabalhadores da
autarquia, que deram o seu contributo para que esta festa fosse um
sucesso.
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É de energias renovadas que a comunidade escolar iniciou mais
um ano letivo. A autarquia tem feito uma forte aposta na educação,
cimentada numa relação de proximidade e cooperação com o
Agrupamento de Escolas, no sentido de proporcionar todas as
condições às nossas crianças e jovens um ensino que seja profícuo e
produtivo.
E é na certeza de que este é um Concelho que nos proporciona uma
qualidade de vida inigualável, que iremos continuar a trabalhar na
consolidação de novas ideias e projetos com o objetivo de fazer mais
por Tarouca e pelos Tarouquenses.
Um abraço amigo
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01

ANDEBOL

OUTUBRO

05

JOGO DE APRESENTAÇÃO
GC TAROUCA X LAMEGO

07

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

15H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

07

05
outubro-dezembro 2022

AGENDA

FEIRA MENSAL
VÁRZEA DA SERRA

CINEMA
A BESTA

01

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

CAMPEONATO REGIONAL
PENTACONTROL
COMPLEXO MOTORIZADO
AGOSTINHO CARDOSO - MAKITO
ORG: CLUBE MOTORIZADO DE
TAROUCA

ANDEBOL | SUB 16

GC TAROUCA X GUARDA UNIDA
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

6

02

CINEMA
PANAMÁ

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 13

SC TAROUCA X CEIREIROS
10H30
COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

Agenda

08

ANDA TAROUCA | SALZEDAS

09

ANDEBOL

SUB 16
GC TAROUCA X ARMAMAR

SALZEDAS

DE 8 A 16 DE OUTUBRO

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

08

OUTUBRO

CINEMA
PANAMÁ

08

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

14

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 14

09

SC TAROUCA X O CRASTO
10H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

PROVA DE MANUTENÇÃO
CCART 4,5
08H30

COMPLEXO DE TIRO DE VÁRZEA DA
SERRA
ORG: CLUBE DE TIRO DOURO SUL

FUTEBOL

09

TAROUQUENSE X PARADA
15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

CINEMA

NÃO TE PREOCUPES QUERIDA
21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA
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14

ANDEBOL | SUB 18

GC TAROUCA X OS MELROS
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FUTSAL

CINEMA

OUTUBRO

15

NÃO TE PREOCUPES QUERIDA
21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

15

15

INTER FUTSAL TAROUCA X
PENEDONO
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: ASSOC. INTER TAROIUCA

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 13

FUTEBOL
SUB 18

FUTEBOL

22

SC TAROUCA X PAIVENSE

17H30

15H00

SUB 20

16

GC TAROUCA X ÍLHAVO AC

CONCERTO DE JAZZ

22

EPAJMP X V GUIMARÃES

ANDEBOL

8

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: EQUIPA PAIS JMP

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

21

10H30

15

CASA DO PAÇO DE DALVARES

BANDIDO

SC TAROUCA X SOUSELO

17H00

21H30

CINEMA

ANDEBOL

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE
TAROUCA

22

SÉNIORES

21

GC TAROUCA X AC
SISMARIA
18H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE
TAROUCA

Agenda

OUTUBRO

28

22

CINEMA

HALLOWEEN - O FINAL

ANDA TAROUCA | VÁRZEA DA SERRA

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

VÁRZEA DA SERRA

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

DE 22 A 30 DE OUTUBRO
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

22

ANDEBOL

23

SUB 16

CINEMA

BANDIDO

23

GC TAROUCA X LAMEGO

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

29

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

GC TAROUCA X ARMAMAR

23

SC TAROUCA X NESPEREIRA

FUTEBOL

10H00

NAVE ALVITE

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

29

ANDEBOL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

SUB 14

SUB 18

GC TAROUCA X MOIMENTA
DA BEIRA

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

FUTEBOL

ANDEBOL

TAROUQUENSE X GENTE DA

15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

SUB 14 (MASCULINOS)

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

29

ANDEBOL

SUB 14 (FEMININOS)

GC TAROUCA X OLIV. DE FRADES
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FUTSAL

29

INTER TAROUCA X PEDRELES
17H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: ASSOC. INTER TAROUCA

9
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ANDEBOL
SÉNIORES

29

GC TAROUCA X AD CARVALHOS
21H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

CINEMA

HALLOWEEN - O FINAL

29

FUTEBOL

NOVEMBRO

30

TAROUQUENSE X VILAMORENSE

15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

ALMOÇO

CONVÍVIO
12H30

30

VILA POUCA - SALZEDAS
ORG: ASSOC. AMIGOS DE STA. LUZIA

21H30
AUDITÓRIO MUNICIPAL

04

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

29 e 30

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

04

ANDEBOL
SUB 18

GC TAROUCA X MOIMENTA

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 13

10H30

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

CINEMA

BLACK ADAM

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

ORG: LUSOGOLFE

ANDEBOL
SUB 20

30

GC TAROUCA X S. BERNARDO
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

10

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

06

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTSAL

05

INTER TAROUCA X CINFÃES
17H00

06

GC TAROUCA X MOLELOS

BLACK ADAM

PARQUE RIBEIRINHO DE TAROUCA

05

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

SUB 16

CINEMA

09H00

05

TAROUQUENSE X O CRASTO

ANDEBOL
TAÇA DE PORTUGAL
DE MINIGOLFE

05

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: ASSOC. INTER FUTSAL

ANIVERSÁRIO ASSOC.
DE GONDOMAR
GONDOMAR

ORG: ASSOC. GONDOMAR - ACRGT

Agenda

CEGADA DE SÃO
MARTINHO
ESPORÕES

10
11

CINEMA

AMESTERDÃO
21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANDEBOL

SUB 14 (MASCULINOS)
GC TAROUCA X MOIMENTA
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 18

SC TAROUCA X RESENDE

MAGUSTO

ARGUEDEIRA
16H00
LARGO DE SANTO ANTÓNIO

SÉNIORES

GC TAROUCA X FC GAIA B

12

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

12

MAGUSTO

VILA POUCA - SALZEDAS

12
12

18H00

ORG: ASSOC. AMIGOS DE STA. LUZIA

CINEMA

AMESTERDÃO

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FESTA DE SÃO
MARTINHO

ORG: J. F. DE VÁRZEA DA SERRA

12

ORG: AMA - ASSOC. DE MORADORES DE ARGUEDEIRA

12

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

VÁRZEA DA SERRA

15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

ANDEBOL

18H00

21H00

ORG: COMISSÃO DE FESTAS DOS ESPORÕES

NOVEMBRO

ANDEBOL
SUB 20

13
13

GC TAROUCA X S. PAIO OLEIROS
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA
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NOVEMBRO

13

13

PROVA DE MANUTENÇÃO
CCART 4,5
08H30

COMPLEXO DE TIRO DE VÁRZEA DA
SERRA
ORG: CLUBE DE TIRO DOURO SUL

FESTA DE SÃO
MARTINHO
ESPORÕES

13

ORG: COMISSÃO DE FESTAS DOS
ESPORÕES

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

CINEMA

VERTIGEM MORTAL

18
18

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

TRAIL DO SINO E DA CASTANHA
08H00
FREGUESIA DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ DA BEIRA

ORG: ASSOC. VALE VAROSA | J. F. DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ DA BEIRA | CMT

12

ANDEBOL
SUB 18

19

GC TAROUCA X SM MATO

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

Agenda

NOVEMBRO

19

20

ANDEBOL
SUB 16

GC TAROUCA X SM MATO
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: CINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

20

FUTEBOL
ANDA TAROUCA | SÃO JOÃO DE TAROUCA

SUB 14

SÃO JOÃO DE TAROUCA
DE 19 A 27 DE NOVEMBRO

SC TAROUCA X CDR MOIMENTA
10H00

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTEBOL
SUB 13

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA

19

19

SC TAROUCA X RESENDE
10H30

20

15H00

ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

VERTIGEM MORTAL

FUTEBOL

TAROUQUENSE X CEIREIROS

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA

CINEMA

ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

19

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

20

FUTSAL

INTER TAROUCA X TUNA STO
ESTEVÃO

RECOLHA DE SANGUE

17H00

09H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

QUARTEL DOS B. V. DE TAROUCA

ORG: ASSOC. INTER DE TAROUCA

ORG: ASSOC. DADORES DE SANGUE
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NOVEMBRO

20

ANDEBOL

26

SUB 14 (MASCULINOS)
GC TAROUCA X
PENEDONO
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
DE TAROUCA

ORG: CINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

COMEMORAÇÃO DIA

FUTEBOL

INTERNACIONAL DOS

SUB 13

DIREITOS DA CRIANÇA

SC TAROUCA X VISEU 2001 B

ORG: CPCJ | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TAROUCA

26

25
CINEMA

BLACK PANTHER
21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

14

26

10H30
COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

ANDEBOL
SÉNIORES

ANDEBOL

SUB 14 (FEMININOS)

GC TAROUCA X A. ANDEB SPS
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
DE TAROUCA
ORG: CINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

26

GC TAROUCA X AD
GODIM
18H00
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: CINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

Agenda

DEZEMBRO

26

FUTEBOL

01

TAROUQUENSE X BOASSAS
15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

01

CONCERTO DE SANTA CECÍLIA
21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: ASSOC. BANDA MUSICAL DE GOUVIÃES

FUTEBOL

26

EPAJMP X OLIV. DE FRADES
17H30

TAROUCA

ANDEBOL
SUB 20

27

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

VÁRZEA DA SERRA

17H00
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

01

TAROUQUENSE X BOASSAS

GC TAROUCA X CD FEIRENSE

FEIRA MENSAL

01

INTER TAROUCA X CINFÃES

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO DE
ORG: EQUIPA PAIS JMP

FUTSAL | TAÇA

01

15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE
TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

01

PRESÉPIO DE
VILA CHÃ DA BEIRA

MEGA PRESÉPIO EM
MOVIMENTO

ABERTURA

ABERTURA

VILA CHÃ DA BEIRA

TAROUCA

15
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DEZEMBRO

01

FUTEBOL
SUB 18

03

SC TAROUCA X CARVALHAIS
15H00

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

48º ANIVERSÁRIO A. H. DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE TAROUCA

FUTSAL

09H00

17H00

QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

FILME A DESIGNAR

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: ASSOC. INTER TAROUCA

ORG: B. V. DE TAROUCA

CINEMA

03

02

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

02
FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL
16

03

INTER TAROUCA X LAMEGO

ANDA TAROUCA | MONDIM DA BEIRA
MONDIM DA BEIRA
DE 3 A 11 DE DEZEMBRO
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

Agenda

CINEMA

FILME A DESIGNAR

DEZEMBRO

08

03

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ANDEBOL

ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

SÉNIORES

SUB 14

SC TAROUCA X CRACKS
LAMEGO

21H00

ANDEBOL

11

FUTEBOL

03

GC TAROUCA X ESTRELA V.S.
21H00
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

07

10H00

SUB 18
GC TAROUCA X ANREADE

TAROUCA
ORG: SPORT CLUBE DE TAROUCA

11

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

CINEMA

FILME A DESIGNAR

09

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

CINEMA

FILME A DESIGNAR

10

21H00

RALLY

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

FUTEBOL

NATAL DE CLÁSSICOS

10

EPAJMJ X S. J. PESQUEIRA

39º ANIVERSÁRIO GINÁSIO
17H30
CLUBE DE TAROUCA

COMPLEXO DESPORTIVO DE TAROUCA

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE

COMPLEXO DESPORTIVO DE

ORG: EQUIPA PAIS JMP

S/ FERRUGEM
TAROUCA
ORG: CLÁSSICOS S/ FERRUGEM

16

FEIRA CONCELHIA
17
QUINZENAL

Viver Tarouca | outubro 2022

CINEMA

FILME A DESIGNAR

DEZEMBRO

16

17

21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANDEBOL
SUB 18

17

GC TAROUCA X CARREGAL
DO SAL

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

FUTSAL

INTER TAROUCA X RIO
MOINHOS

17

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

CINEMA

FILME A DESIGNAR
21H00
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

18

VILA CHÃ DA BEIRA
DE 17 A 25 DE DEZEMBRO
ORG: MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANDEBOL
SUB 20

17H00
ORG: ASSOC. INTER TAROUCA

ANDA TAROUCA | VILA CHÃ DA BEIRA

17

18

18

GC TAROUCA X
ACADÉMICO DE VISEU
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE
TAROUCA

ANDEBOL
SUB 16

18

GC TAROUCA X PENEDONO
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE

BTT DOS PAIS NATAIS

TAROUCA

14H00

ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

TAROUCA

ORG: PEDALAR CLUBE CICLOTURISMO
TAROUCA BTT

Agenda

18

DEZEMBRO

20

ANDEBOL
SUB 18

GC TAROUCA X PENEDONO
18H00

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
DE TAROUCA
ORG: GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

27
FESTA EM HONRA

DE S. JOÃO EVANGELISTA

UCANHA

CONCERTO DE NATAL

ORG: COMISSÃO DE FESTAS DE UCANHA

ACADEMIA DE MÚSICA

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

17H00

AUDITÓRIO MUNICIPAL ADÁCIO PESTANA
ORG: ACADEMIA DE MÚSICA

FUTEBOL

TAROUQUENSE X OLIVEIRA DO DOURO

30
31

18

15H00

COMPLEXO DESPORTIVO
DE TAROUCA
ORG: ADR TAROUQUENSE

VI TOKA'S

GONDOMAR

19

Passeios a cavalo no Parque Ribeirinho de Tarouca

Na zona mais verde da cidade há uma nova atividade que
agradará a miúdos e graúdos.
Ofereça-se a si e à sua família momentos inesquecíveis enquanto
desfruta de um passeio diferente pelo Parque Ribeirinho de
Tarouca, descobrindo novos aromas e
perspetivas, numa comunhão entre a fauna e a flora.
Os passeios, gratuitos, com duração aproximada de 15 minutos,
poderão ser realizados por crianças a partir dos 6 anos de idade
e adultos até 90 kg, de segunda a
sexta-feira, entre as 10h00 e 12h00 e as 14h00 e 16h00,
mediante agendamento prévio.

Peregrinação dos Símbolos da
Jornadas Mundiais da Juventude

Num momento que ficou marcado por
uma forte emotividade, os Símbolos das
Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ),
Cruz Peregrina e Ícone Mariano, foram
acolhidos durante a tarde do dia 5 de julho
no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

POR Tarouca

Executivo municipal, colaboradores da
autarquia, Padre Luís Rafael, elementos do
Grupo de Jovens de Tarouca e dos
Bombeiros Voluntários deram as mãos
e cantaram em uníssono uma música
interpretada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira,
que apela à fé, união e paz no mundo,
numa sentida “homenagem a todos os
que continuam a sofrer pela guerra, e aos
que enfrentam as dificuldades causadas
pelas atrocidades que a maldade do ser
humano é capaz de cometer”, referiu na
ocasião Valdemar Pereira.

20

Recorde-se que as Jornadas Mundiais da
Juventude são o encontro dos jovens de
todo o mundo com o Papa, sendo não
apenas uma peregrinação, mas também
uma festa e um momento de
evangelização do mundo juvenil.

Sangue Novo em Veias Antigas em Ucanha
Numa abordagem contemporânea ao património,
a Ponte Fortificada de Ucanha recebeu no dia
9 de julho "Sangue Novo em Veias Antigas", um
espetáculo conduzido pela Balleteatro e que
arrancou muitos aplausos a todos os presentes.
“Monumentos que se enchem de vida, de música,
dança e arte, património edificado que ganha
sangue novo, é o que nos traz este projeto”,
referiu na sua intervenção o Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo,
congratulando todos os intervenientes.
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.

OLHÁ FESTA EM UCANHA
O Olhá Festa, da SIC, esteve em Ucanha. Os jornalistas
Joana Latino e Nuno Pereira estiveram na aldeia
vinhateira para acompanhar em direto as Festas de
Nossa Senhora da Ajuda.
A reportagem, que teve transmissão televisiva a 29 de
agosto, no Jornal da Noite, e no dia 30 de agosto, no
Primeiro Jornal, levou a cultura, tradição e gastronomia,
de Tarouca para o mundo.

TIC@Portugal’22
O Auditório Municipal Adácio Pestana recebeu
o XVI Encontro de Professores sobre Utilização
Educativa das TIC, intitulado Educação,
Formação e Tecnologias hoje: desafios da
Transição Digital.
O recurso às TIC assume-se uma importância
cada vez maior no nosso dia-a-dia, e nesse
sentido o painel de oradores do encontro
procurou dar o seu testemunho com o que de
mais recente se sabe sobre este domínio, num
evento que teve como objetivo refletir sobre as
práticas do uso das TIC na Educação.

EXPOSIÇÃO DE CLÁSSICOS

O Centro Cívico de Tarouca encheu-se de relíquias antigas
que deram nova cor ao espaço, no passado dia 26 de junho.
Cerca de 50 clássicos estiveram em exposição durante
todo o dia, dando a oportunidade a todos os que por ali
passaram de contemplar as máquinas de quatro rodas que
continuam a ostentar toda a sua imponência nos dias de
hoje.
A iniciativa foi do Clássicos Sem Ferrugem Tarouca, e contou
com o apoio do Município de Tarouca.

Frisando a importância da socialização das
crianças e jovens para o seu crescimento,
o Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, José Damião Melo, usou da palavra
para afirmar que “usar a tecnologia por si só não
é ser inovador: é preciso ir mais longe, e nesse
sentido, Tarouca tem tentado acompanhar a
transição digital, já tendo decorrido em anos
anteriores aulas de robótica e de programação
de forma a preparar-nos da melhor maneira
possível para os desafios futuros”.
Câmara Municipal de Tarouca, Agrupamento
de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos e
Centros de Competência TIC da Universidade
de Aveiro e da ESE/IP Viseu foram parceiros na
organização do evento.

21

22

#pessoas

ENCERRAMENTO DA TEMPORADA

Rejuvenescer Tarouca

“

Participação em atividades culturais e
desportivas ajuda a quebrar rotinas e a
melhorar a qualidade de vida dos
tarouquenses com mais de 65 anos”.
SUSANA GOUVEIA

Vereadora da Ação Social e Saúde
Câmara Municipal de Tarouca

No Parque Ribeirinho de Tarouca, nos dias 27 e
28 de junho, a festa fez-se com muita energia,
boa disposição e convívio salutar entre os
seniores que integram o projeto Rejuvenescer
Tarouca.
Dois dias de confraternização marcam assim
o fim desta temporada, onde não faltaram as
animadas aulas de ginástica que puseram
todo a mexer, seguidas do almoço convívio
em contacto com a natureza, bailarico e muita
animação ao som de concertinas.

Também a Enfermeira Veterinária do
Canil Municipal de Tarouca se deslocou
ao Parque Ribeirinho para sensibilizar
os idosos para a importância do bemestar animal, adoção e castração dos
amigos de 4 patas.
O Presidente da Câmara Municipal
de Tarouca, Valdemar Pereira, o
Vice-Presidente, José Damião Melo,
e a Vereadora da Ação Social,
Susana Gouveia, fizeram questão
de confraternizar com os seniores
durante estes dois dias, relembrando
a importância deste projeto que ao
longo de todo o ano desenvolve com
eles atividades de educação física,
hidroginástica, literacia, literacia digital
e expressão plástica, contribuindo
assim para colmatar situações de
solidão e fomentar um envelhecimento
23
ativo.
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CONCERTO DE FIM DE ANO LETIVO

Academia de Música de Tarouca
O Auditório Municipal Adácio Pestana
recebeu no dia 27 de junho, o Concerto de
Encerramento da Academia de Música de
Tarouca relativo ao ano 2021/2022.
Ao longo do concerto, o público teve o
prazer de ver e ouvir obras originárias de
várias regiões do mundo, interpretadas de
forma sublime pelos alunos e professores
da academia, nas Classes de Clarinete,
Guitarra, Trompete, Violino, Flauta, Combo e
Coro.

24

Para Valdemar Pereira, Presidente da
Câmara Municipal de Tarouca, “a qualidade
das interpretações a que assistimos aqui
hoje são bem reveladoras do trabalho
que é desenvolvido ao longo do ano nesta
academia, que contará sempre com o apoio
da autarquia para que possa continuar
a formar alunos brilhantes na área da
música”.
O espetáculo terminou com “Pidmanula
Pidvela”, um tema tradicional ucraniano
cantado Anna Orlova e Telmo Gouveia, em
solidariedade para com o este povo.

#pessoas

SARAU DE FIM DE ANO LETIVO

Ginásio Clube de Tarouca
O Ginásio Clube de Tarouca apresentou no
dia 28 de junho o seu Sarau de Encerramento
das Atividades 2021/2022.

BREVES

AQUAFITNESS AO AR LIVRE

Do andebol à dança, hip hop e zumba,
a associação conta com mais de uma
centena de atletas que ao longo do ano
conferem grande dinâmica ao clube,
representando Tarouca em vários eventos
que ocorrem por todo o país.
“Estão de parabéns todos os atletas e
corpodirigente do Ginásio Clube de Tarouca
pela sua atividade associativa, capaz
de impulsionar os jovens a praticar uma
atividade desportiva e fomentar a adoção
de hábitos de vida saudáveis, levando
também mais longe o nome de Tarouca e
promovendo o nosso território”, referiu na
ocasião o Presidente da Câmara Municipal
de Tarouca, Valdemar Pereira.

Durante os meses de verão as Piscinas
Descobertas do Complexo Desportivo e
do Parque Ribeirinho de Tarouca tiveram
mais animação.
Todas as quartas e sextas-feiras, as aulas
de hidroginástica promoveram o desporto
enquanto veículo para uma vida ativa e
saudável, de forma gratuita, para todos
os utentes destas infraestruturas.
164º aniversário do nascimento de
José Leite de Vasconcellos
No dia 7 de julho, celebrou-se o 164º
aniversário do nascimento do célebre
linguista, filólogo, arqueólogo e etnógrafo
português José Leite de Vasconcellos
Pereira de Melo.
Em Ucanha é possível observar a casa
que o viu nascer.
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Férias Desportivas

“

O exercício físico é essencial não apenas para
desenvolver competências físicas e cognitivas,
mas também para promover o convívio e
socialização entre os mais jovens”.
JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Tarouca

Para as crianças inscritas no programa de
Férias Desportivas da Câmara Municipal de
Tarouca, os primeiros dias de férias foram
ocupados com muito desporto e diversão à
mistura.
Jogos tradicionais, piscinas, desportos
coletivos, caminhadas, provas de orientação
e provas lúdicas fizeram parte das atividades
desenvolvidas sob a orientação atenta do
grupo de desporto da autarquia e, também,
alunos finalistas do Curso de Técnico de
Apoio à Gestão Desportiva do Agrupamento
de Escolas de Tarouca.
Para o Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, José Damião Melo,
“a promoção e dinamização da prática
da atividade física e desportiva durante
o período de férias junto dos mais jovens
é importante para o desenvolvimento
das suas habilidades físicas e cognitivas,
promovendo igualmente a socialização e
convívio”.
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SPORT CLUBE DE TAROUCA

Torneio da Amizade

No dia 25 de junho decorreu no Complexo
Desportivo de Tarouca o Torneio da Amizade
entre o Sport Clube de Tarouca e o Grupo
Desportivo Eixense, que veio do Distrito de
Aveiro.
Num evento que contou com a presença
de mais 500 participantes prevaleceu a
amizade o espírito de fair-play, com os dois
clubes a defrontarem-se amigavelmente
ao longo de todo o dia nos vários escalões
de formação.

GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA

Torneio de Andebol
Festas de São Pedro

No pavilhão gimnodesportivo de Tarouca,
de 25 a 28 de junho mais de 80 jovens
atletas disputaram os lugares do pódio no
Torneio de Andebol Festas de São Pedro.
Ao fim de quatro dias de muito desportivismo,
o Ginásio Clube de Tarouca alcançou um
honroso quarto lugar.
Em competição estiveram as equipas do SL
Benfica A, FC Porto, Colégio dos Carvalhos,
GC Tarouca e SL Benfica B.
Os prémios foram entregues ontem pelo
executivo municipal e dirigentes do Ginásio
Clube de Tarouca em
cerimónia que
precedeu o sarau de encerramento das
atividades 2021/2022 daquela associação.
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ESTÁGIO DE ORQUESTRA DE SOPROS

Vale Varosa

Após dois anos de paragem, o Estágio
de Orquestra de Sopros Vale Varosa
regressou em setembro, para quatro
dias de formação intensiva.
O

projeto da Vale Varosa
Associação
de
Desenvolvimento
Local,
com o apoio do Município
de
Tarouca,
pretendeu
uma
vez
mais
reunir
todos os executantes que
pretendessem desenvolver os
seus conhecimentos musicais.
Durante o estágio os alunos
tiveram
a
oportunidade
de
trabalhar em contexto de orquestra,
com o acompanhamento de
professores e músicos reconhecidos
a nível nacional.
Nesta quinta edição, a direção
orquestral está a cargo do Maestro
Valter Palma, e os ensaios de
naipe sob o corpo docente
convidado para esta
edição.

percussão.

Este ano, para além
da formação na área
de sopro, os alunos
puderam
também
aprofundar os estudos na

A iniciativa culminou com um
concerto de encerramento, num
momento único de partilha
de trabalho, como mostra das
várias aprendizagens.
“O principal objetivo era que todos
os jovens estudantes e músicos
amadores tivessem conseguido
viver uma experiência intensa
de partilha artística e uma
abordagem séria de repertório,
que muitas vezes é subestimado
e nem sempre trabalhado de
forma aprofundada” disse a
propósito, José Damião Melo,
Vice-Presidente
da
Câmara
Municipal de Tarouca.

“

É uma alegria ver
reunidas pessoas de todas
as idades em prol da
música e da partilha de
experiências e
conhecimentos”.
JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Tarouca
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ANO LETIVO 22/23

Regresso às aulas
No início de mais um ano letivo em Tarouca,
o Presidente da Câmara, Valdemar Pereira, a
Vereadora da Educação, Susana Gouveia, e o
Diretor do Agrupamento de Escolas, Eduardo
Almeida, visitaram os estabelecimentos de
ensino do concelho para dar as boas vindas
aos alunos que iniciram mais uma etapa do
seu percurso escolar, desejando que este seja
profícuo e produtivo.
Carregando nas suas mochilas muita
expectativa, ansiedade e até algum receio, os
mais pequenos puderam rever e abraçar os
seus amigos, partilhar brincadeiras e voltar
ao espaço que os acolherá durante o próximo
ano letivo.
“A educação é um pilar base na
competitividade de um território, e por isso
nos últimos anos a autarquia tem feito uma
forte aposta na educação, cimentada numa
relação de proximidade e cooperação
com o Agrupamento de Escolas, para que
todas as nossas crianças possam adquirir e
consolidar conhecimentos, desenvolvendo
novas capacidades e competências num
contexto escolar que vai de encontro às suas
necessidades”, referiu a propósito a Vereadora
da Educação, Susana Gouveia.

“

A educação é um pilar base
na competitividade de um
território, e por isso nos últimos
anos a autarquia tem feito uma
forte aposta na educação”.
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SUSANA GOUVEIA

Vereadora da Educação
Câmara Municipal de Tarouca

NOVA SEDE

#pessoas

CPCJ de Tarouca
A Comissão de Crianças e Jovens de
Tarouca tem agora uma nova sede,
localizada na Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso (em frente ao edifício da Junta de
Freguesia).
Este é um espaço que vem dar maior
dignidade ao trabalho que esta comissão
tem desenvolvido em prol do supremo
interesse das crianças e jovens do concelho,
e “vem corresponder à necessidade
desta CPCJ ter outras condições que
pudessem assegurar quer a defesa do
bem-estar dos nossos menores, quer dos
nossos membros e colaboradores, que
diariamente desenvolvem um trabalho
exímio em prol dos mesmos”, refere a
propósito a Presidente da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca,
Susana Gouveia.

BREVES

APOIO À EDUCAÇÃO E ÀS FAMÍLIAS
PARA O NOVO ANO LETIVO
No ano letivo 2022/23 o Município de Tarouca
volta a lançar um conjunto de medidas de
apoio com o objetivo de contribuir para a
igualdade de oportunidades de acesso e
êxito escolar de todas crianças e jovens do
concelho.
Assim:
- Isenção do pagamento de refeições
escolares a todas as crianças do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento
de Escolas de Tarouca;
- Atribuição de um vale para aquisição
de material escolar para os alunos do 1º
ciclo do ensino básico que se encontrem
posicionados no Escalão A (escalão 1 do
abono de família) ou Escalão B (escalão 2 do
abono de família);
- Atividades de Animação e de Apoio à Família
num horário mais alargado, para crianças
que frequentem o ensino pré-escolar (das
8h00 às 9h00 e das 15h00 às 19h00) e 1º ciclo
(das 8h00 às 9h00 e das 17h30 às 19h00);
- Transportes escolares gratuitos para todos
os alunos do concelho;
No
âmbito
das
transferências
de
competências das escolas para as autarquias,
o Município de Tarouca, em articulação com
o agrupamento de escolas, dá uma resposta
efetiva às Atividades de Enriquecimento
Curricular AEC´S, disponibilizando técnicos
da autarquia para a sua dinamização. 31
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BUPi

#sustentabilidade

O BUPi vai às freguesias
A Câmara Municipal de Tarouca tem em funcionamento o BUPi - Balcão Único do
Prédio - bem como uma equipa móvel de técnicos habilitados que têm levado
este serviço a todas as freguesias do concelho.
Os munícipes podem agora, de forma mais cómoda e simples, registar e localizar
os limites das suas propriedades, garantindo a titularidade dos seus terrenos e a
salvaguarda do conhecimento do seu património para as gerações vindouras que
os herdarem.
Podem aderir a este serviço todos os titulares ou herdeiros (mediante apresentação
de um documento legal comprovando que o promotor é herdeiro) de
propriedades rústicas localizadas no Município de Traouca. O registo na
Conservatória é obrigatório quando se pretende comprar ou vender um terreno,
e pode ajudar na gestão do território rural português, contribuindo para a
prevenção de incêndios.
Aberto ao público desde agosto de 2021, o BUPi permite aos tarouquenses
identificar e registar os seus prédios rústicos e mistos, de forma simples e gratuita,
garantindoa titularidade e a marcação dos limites de cada propriedade.
O BUPi, integrado na rede nacional de balcões BUPi, resulta de uma candidatura
ao Norte 2020.

O BUPi vai às freguesias, saiba aqui onde
e quando nos poderá encontrar:
Dalvares
Salzedas
Ucanha
Gouviães
Granja Nova

Vila Chã da Beira

03/10/2022 a 14/10/2022
17/10/2022 a 31/10/2022
01/11/2022 a 15/11/2022
16/11/2022 a 30/11/2022
01/12/2022 a 15/12/2022
16/12/2022 a 30/12/2022

TAROUCA
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VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS

Tarouca desaﬁou jovens a proteger
ecossistemas

“

É importante a promoção do
voluntariado entre os mais
jovens, é também assim que
adquirem valores e princípios
mais nobres”.

JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Tarouca

Os projetos “vigilância móvel, a pé ou
em bicicleta” e “monitorização de rios
e ribeiros como forma de recuperação
das linhas de água” da Câmara
Municipal de Tarouca, integrados no
Programa “Voluntariado Jovem para
a Natureza e Florestas” do Instituto
Português do Desporto e Juventude
(IPDJ), colocoram vários jovens, entre os
14 e os 30 anos, residentes no concelho,
em ações de limpeza e vigilância,
durante os meses de julho e agosto.
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Para o Vice-Presidente do município,
José Damião Melo, responsável pelo
pelouro da juventude, "é importante
a promoção do voluntariado entre
os mais jovens, é também assim que
adquirem valores e princípios mais
nobres, fazendo com que os nossos
jovens ofereçam o seu contributo
para a construção de uma sociedade
melhor, e simultaneamente, cresçam
e adquiriram ferramentas úteis para
o seu futuro pessoal e profissional", e
por fim aproveitou para agradecer a
participação de todos os envolvidos.

#sustentabilidade

Entre os seus objetivos destas
ações encontram-se a promoção
de práticas de voluntariado juvenil
no âmbito da preservação da
natureza, florestas e respetivos
ecossistemas; sensibilização das
populações para a área do ambiente
realizadas por jovens; prevenção
contra os incêndios florestais e
outras catástrofes com impacto
ambiental; promoção da qualidade
das atividades de voluntariado e
aquisição de competências por
parte dos voluntários.

BREVES

VERÃO NO CANIL MUNICIPAL
DE TAROUCA
Entre julho e setembro, 26 patudos
foram adotados ganhando um
novo lar. 31 foram restituídos aos
seus donos, no entanto deram
entrada nas nossas instalações 18
cães adultos e 13 crias.
Neste verão,
esterilizações!

oferecemos
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Nas instalações do Canil Municipal
de Tarouca existem ainda muitos
patudos à procura de um lar,
deixe-se cativar por um deles!
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1. Regue as
plantas em horas
de pouco sol.

por gota,
ta,

fazemos a

Portugal
enfrenta
um
dos
maiores
desafios
de
sustentabilidade ambiental – a falta de
água. Os números dizem tudo: em junho,
68% do território nacional estava em seca
severa e 28% em seca extrema.

A água é um bem essencial à vida, pelo
que é importante termos consciência
de que esta não é um recurso ilimitado.
Compreender que os recursos hídricos
devem ser utilizados sem comprometer
as necessidades dos ecossistemas, de
forma sustentável, e sem esgotar o próprio
recurso, sob pena de se comprometerem
as gerações futuras, é imperativo.
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Por isso, o papel de cada um é determinante,
principalmente quando sabemos que juntos
podemos fazer a diferença!
A mudança começa em casa, com
pequenos gestos que podem fazer com
que cada lar seja um guardião ativo deste
recurso escasso e vital.

2. Troque os banhos
de imersão por duches
e quanto mais rápidos
melhor.

o

#sustentabilidade

3. Feche a torneira,
enquanto se ensaboa
no duche.

6. Uma torneira mal
vedada a pingar, pode
facilmente levar a uma
perda de 30l por dia.

Investir na consciencialização da utilização racional
da água e aplicar uma cultura anti desperdício na
comunidade tarouquense é um dos principais objetivos
dos serviços municipais. Nesse sentido, a autarquia tem
colocado em prática uma gestão estratégica no âmbito da
consciencialização para a sustentabilidade, com o objetivo
de educar e sensibilizar para o valor deste recurso.
A chave desta mudança de atitude está ao alcance de
todos. É hora de poupar água.

4. Ao lavar os dentes, feche
a torneira, utilize um copo
de água e poupe até 10
litros a cada lavagem.

8.Utilize a máquina
de lavar loiça só
quando estiver cheia.

5. Ao colocar um objeto
volumoso dentro do
autoclismo, poderá
poupar 1l de água.
por descarga.
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#desenvolvimento

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

Sabugueiro em Flor

Terminado o concurso que pretendeu mostrar e valorizar um dos espetáculos naturais
mais bonitosdas paisagens tarouquenses, o Município de Tarouca felicita os vencedores,
agradecendo a sua adesão à iniciativa, e gratificatodos os participantes do Concurso
Fotografia Sabugueiro em Flor.

VENCEDORES DO CONCURSO ONLINE PÁGINA DE FACEBOOK MUNICÍPIO DE TAROUCA
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Baga de Sabugueiro 2022
Arrancou em agosto a campanha da Baga
do Sabugueiro no Vale Varosa, sendo muitos
os produtores que iniciaram a colheita e a
respetiva entrega na Régiefrutas.
A seca que tem vindo a assolar todo o
país tem consequências extremamente
negativas e, infelizmente, enfrentou-se uma
quebra na ordem dos 50% na colheita da
baga do sabugueiro em comparação com
o ano anterior.
Os agricultores da região (Tarouca,
Lamego,Armamar, Tabuaço e Moimenta
da Beira) reconhecem a excelência do seu
produto e sabem que a baga produzida
nesta região se distingue pelo elevado brix
(grau de doçura).
A Baga do Sabugueiro é uma cultura
com muita tradição na região e há várias
décadas que este produto era exportado
quase na totalidade para ser utilizado na
indústria farmacêutica e tinturaria. Hoje,
fruto das alterações desenvolvidas nos
últimos anos, cerca de 40% da baga de
sabugueiro produzida é já transformada e
consumida em território nacional.
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APP

#desenvolvimento

Cidadão Tarouca
A Câmara Municipal de Tarouca tem ao
dispor dos tarouquenses a aplicação
móvel Cidadão Tarouca, ferramentas
que procuram otimizar o contacto entre o
cidadão e a autarquia, promovendo um
serviço de proximidade.
Através
da
app
Cidadão
Tarouca,
disponível para android e iOS, é possível
reportar de forma muito simples e intuitiva
qualquer tipo de ocorrência com que o
cidadão se depare nas áreas de ambiente,
proteção civil, trânsito e vias, iluminação
pública, urbanismo, turismo, educação,
publicidade, segurança pública, ação social,
equipamentos municipais ou resíduos
sólidos urbanos. Para isso o utilizador apenas
precisa de fazer o registo fotográfico da
ocorrência, escolher a categoria, adicionar
um comentário ou sugestão (opcional) e
enviar.

As
ocorrências
recebidas
serão
automaticamente encaminhadas para o
serviço responsável pela matéria em causa,
para resolução do alerta sinalizado.
Durante todo o processo o cidadão
poderá fazer o acompanhamento do
encaminhamento que está a ser dado
ao alerta que reportou, sendo notificado
quando o mesmo for resolvido.
A app Cidadão Tarouca permite igualmente
o envio de sugestões de melhoramento
dos espaços públicos, fomentando a
participação de forma ativa na melhoria da
qualidade
de
vida no concelho.

FESTIVAL
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INTERNATIONAL
FOLK DANCE

VALE VAROSA

“

Este festival proporciona a todos
nós um grande enriquecimento
cultural, permitindo-nos saber
mais sobre as tradições de outros
pontos do mundo”.
VALDEMAR PEREIRA

Presidente
Câmara Municipal de Tarouca
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No passado dia 31 de julho, as artes e danças
do mundo invadiram a Eira da Casa do Paço
de Dalvares. Grupos vindos do Canadá,
Croácia e Polónia encheram a noite de vida,
cor e ritmo, num evento etnográfico de alto
nível, com a realização de mais uma mostra
de Folclore Internacional.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar Pereira, este espetáculo
proporciona o enriquecimento cultural, já
que permite que se assista a mostras de
dança e música de outros pontos do mundo.

José Damião Melo, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Traouca,
destacou a dinâmica cultural
que este evento imprime no
calendário anual do concelho. “O
município já não tem dúvidas em
relação à qualidade deste festival,
tratando-se de uma mais-valia
cultural e turística que ajuda a
consolidar Tarouca e a promover
a internacionalização do seu
território”.
O também vereador da Cultura
disse ainda que “o International Folk
Dance, mais do que um festival de
folclore, “é um espaço de encontro,
que promove a reciprocidade,
apresentando culturas de outros
mundos e apresentando a cultura
tarouquense”.
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VAROSA FEST

O Parque Ribeirinho de Tarouca recebeu
nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho a primeira
edição do Varosa Fest, por onde
passaram milhares de espetadores.

Tarouca foi palco do grande festival deste
verão! De 21 a 24 de julho o Varosa Fest
trouxe até ao Parque Ribeirinho de Tarouca
conceituados artistas do panorama musical
nacional, para aquele que se pretende
afirmar como uma marca promotora do
território tarouquense.
Wet Bed Gang, Rony Fuego, Hybrid Theory
ou Ivandro foram alguns dos nomes
que passaram pelo Varosa Stage e que
animaram todos os festivaleiros na 1ª edição
do evento.
O
festival,
que
se
apresentou com três pilares
fundamentais – música,
arte e sustentabilidade –
apostou na mobilização e
inclusão, com dezenas de
jovens a participar de forma
ativa na organização, mas
também na manutenção e
limpeza de todo o recinto.
Por ser um local dinâmico, em profundo
contacto com a natureza, e infraestruturas
diversificadas, o Parque Ribeirinho de
Tarouca foi ideal para a concretização
deste evento, que contou com piscina, área
de campismo, zona ribeirinha e ainda um
skate park. No recinto, destaque ainda para
os espaços de mobilidade reduzida, oferta
alimentar diversificada, água potável,
casas-de-banho, copos reutilizáveis, entre
outras preocupações.
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Durante os quatro dias de festa, passaram
pelo Varosa Fest milhares de pessoas
que vibraram ao som de diversos estilos
musicais, acompanhados de muita energia
e boa-disposição.
O Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar Pereira, mostrou-se
“muito satisfeito pela grande adesão, mas
acima de tudo pelo ambiente de alegria,
responsabilidade e de união que se viveu
ao longo dos quatro dias de festa”.
Para José Damião Melo, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Tarouca e membro
da organização do evento, “o principal
objetivo deste festival era melhorar os níveis
de notoriedade e atratividade do
nosso concelho, mas a realidade
é que o Varosa Fest foi muito mais
que indicadores sócio-económicos”.
Reforçando a importância do
evento, referiu ainda que este se
transformou “numa marca nacional
e que orgulha toda a região e
todos os tarouquenses. Criaram-se
memórias, viveram-se experiências,
transformaram-se conceitos.”
Face ao sucesso desta edição, o Varosa
Fest promete regressar no próximo ano,
com novidades.

“

Os mais jovens apresentaram
Tarouca aos seus amigos de outras
localidades como um território
inovador e ousado, e hoje enchem a
boca a dizer que são de Tarouca.”

JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-presidente
Câmara Municipal de Tarouca
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Festas de
São Miguel
2022

Depois de dois anos de pandemia, Tarouca voltou a encherse de animação para comemorar a Festa de São Miguel.

Neste evento apreciado pela comunidade tarouquense,
o associativismo marcou presença nas barraquinhas do
centro cívico, onde diariamente se homenageou as gentes
da terra, a gastronomia regional, na VII Montra do Varosa, e
se celebrou a musica portuguesa.
A tradição saiu à rua no Cortejo Histórico Etnográfico, onde
ficou bem patente o orgulho dos tarouquenses nas suas
origens, num cortejo que mobilizou mais de 600 participantes,
graças à participação das associações locais, instituições e
cidadãos, que individualmente quiseram participar.
Os céus de Tarouca encheram-se de luz e cor
com o espetáculo piromusical que antecedeu
o Dia de São Miguel, feriado municipal e dia
de Feira Anual, onde nem a chuva impediu
alguns tarouquenses e visitantes de usufruir de
momentos de partilha e convívio.

“

Com centenas de pessoas envolvidas
e cerca de duas dezenas de grupos
participantes, é para nós um
orgulho gigante perceber a vida
das nossas associações e entidades,
o seu gosto, envolvimento e
participação ativa nas Festas de São
Miguel”.

Paralelamente, e no âmbito da semana europeia
do desporto, os clubes desportivos locais
apresentaram-se para a nova época desportiva,
realizou-se o campeonato de motocross
e, diariamente, foram promovidas diversas
atividades pela autarquia em parceria com
empreendedores locais, tendo em vista a adoção
VALDEMAR PEREIRA
de hábitos de vida saudáveis.
Presidente
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Câmara Municipal de Tarouca
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Valdemar Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, faz um balanço
extremamente positivo da Festa de São
Miguel, realçando que “os dias foram de
festa, música, animação, celebração da
cultura e gastronomia regional, onde os
tarouquenses fizeram questão de marcar
presença, num evento que não seria possível
sem o envolvimento de uma gigante
equipa, proveniente das várias instituições,
entidades, associações, freguesias, e
trabalhadores da autarquia, que deram o
seu contributo para que estas festas fossem
um sucesso”.
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“

Já todos sentiamos
saudades destas noites de
São Miguel, onde o frio
não é impeditivo, mesmo
que desconfortável, para
que todos se juntem em
convívio, para ouvir
um pouco de música,
conversar com os amigos
ou degustar os sabores do
Varosa”.

JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Tarouca
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Cortejo Histórico
e Etnográfico
FESTAS DE SÃO MIGUEL 2022

“

É para nós um orgulho gigante perceber a
vida das nossas associações e entidades”.
VALDEMAR PEREIRA

Presidente
Câmara Municipal de Tarouca

“

Indiscritível o sentimento de orgulho nas
nossas gentes que tão bem sabem respeitar a
sua identidade cultural”.

SUSANA GOUVEIA

Vereadora
Câmara Municipal de Tarouca
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Tarouca é concelho de gente orgulhosa do seu território, das suas origens, das suas
tradições, dos seus saberes, que saiu à rua para integrar o Cortejo Histórico Etnográfico
que percorreu o centro da cidade.
“Com mais de seiscentas pessoas envolvidas e cerca de duas dezenas de grupos
participantes, é para nós um orgulho gigante perceber a vida das nossas associações e
entidades, o seu gosto, envolvimento e participação ativa nas Festas de São Miguel”, refere
a propósito o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, acrescentado
o seu “agradecimento sincero a todos os que se empenharam para transformar o Cortejo
Histórico e Etnográfico numa moldura humana estupenda, fiel retrato das nossas gentes
queridas”.

“

Foram mais de 600 participantes que
trouxeram cor e alegria ao centro da
cidade de Tarouca, gente que não se resigna
e participa sempre ativamente”.
JOSÉ DAMIÃO MELO

Vice-Presidente
Câmara Municipal de Tarouca

51

Viver Tarouca | outubro 2022

Achei o Varosa Fest algo inovador para a
cidade de Tarouca, permitiu a divulgação
da nossa terra e foi uma experiência muito
positiva! Espero que para o ano seja realizado
de novo.
- Beatriz Borges

Na minha opinião, a primeira edição do Varosa Fest
correu muito bem, o espaço era agradável e a adesão
das pessoas foi muito boa, principalmente considerando
que estamos num meio pequeno.
Numa próxima edição, gostava que trouxessem artistas
que abrangessem o gosto de todas as faixas etárias,
música mais comercial!

- Alexandre Monteiro

Palavra do
Munícipe
Já sentiamos saudades das nossas Festas de São Miguel, uma
tradição antiga do nosso povo.
Este ano, a festa foi extraordinária desde os artistas que por aqui
passaram aos pratos saborosos que se puderam provar nos
restaurantes presentes na festa. A presença destes últimos já
é uma tradição que na nossa opinião funciona muito bem, pois
não é todos os dias que podemos comer as iguarias típicas da
nossa terra como o bazulaque e a marrã!
Só tivemos pena da chuva que caiu na manhã do dia 29, mas
nem assim nos impediu de dar uma voltinha pela nossa feira!
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- António Andrade e Luís Loureiro

É nas Festas de São Miguel que conseguimos ver que Tarouca é um
povo unido e que gosta das raízes da sua terra! Para mim mais do
que festas, são momentos de partilha, alegria e magia!
Sendo eu um jovem amante da minha terra, o regresso das
festividades foram um renascer da alma tarouquense, depois de
todas as preocupações e cuidados que passamos nos últimos anos.
Mais do que os espetáculos, o São Miguel é tempo de reencontros,
de confraternização e convívio, pois é aqui que revemos amigos que
não encontramos facilmente durante o resto do ano.
Para mim, o cortejo é o dia em que podemos mostrar realmente o
que as nossas povoações têm de melhor, ver os sorrisos em cada
rosto é o que eu mais guardo na memória. É um momento de união
entre várias gerações onde se criam laços e amizades.

-Luís Funina

O regresso das Festas de São Miguel marcou o fim de um período
de incerteza, insegurança e medo para os tarouquenses.. As pessoas
puderam aproveitar tudo o que até então esteve impossibilitado de
se realizar, e que bom foi ver a felicidade no rosto de cada um!
Esta ano as festas foram diferentes, não apenas pelo regresso à
normalidade, mas também pelo tipo de programa que se revelou
atrativo e vasto. Esta diversidade de atividades, conseguiu dar
oportunidade aos diferentes públicos e faixas etárias! O Município
mostrou-se preocupado em trazer de volta o convívio, a amizade e a
diversão, características das festas populares.
Esperamos um próximo ano em que se mantenha a vontade de
fazer mais e cada vez melhor pelas e para as gentes do Concelho de
Tarouca e a todos aqueles que nos visitam.

- Telma Carvalho
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À conversa com

os Nossos

Conhecido por muitos pela sua simpatia, Tiago
Sousa lida diariamente, com a amabilidade que
lhe é característica, com a grande maioria dos
tarouquenses, prestando-lhes os melhores
conselhos em relação às suas inquietudes e,
acima de tudo, estabelecendo uma relação
de proximidade com todos os utentes que
se dirigem à farmácia para adquirir os seus
medicamentos e produtos.
Tiago Sousa partilha a sua paixão pela farmácia
e o atendimento ao público com o ciclismo, onde
encontra o equilíbrio perfeito para a sua saúde
física e mental.
É em Tarouca que aﬁrma ser capaz de conciliar de
forma plena os seus dois amores.

“

N

asci em Tarouca, o chão das
minhas raízes, e cresci entre a
minha terra natal e Cambres,
onde reside uma grande parte da
minha família. Recordo com alegria
esses tempos de felicidade e a forma
livre como cresci!

Das memórias de infância lembro com
especial carinho os verões passados
com o meu pai, enquanto este, de
terra em terra, angariava clientes
e consolidava relações, enquanto
representante de uma conhecida
marca de café. Olhando para trás,
reconheço que foi aí que surgiu o gosto
pela interação direta com as pessoas.
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Sempre fui um aluno
aplicado, estudei até aos
18 anos na Escola EB 2,3/S
de Tarouca, de onde
trago boas memórias
e
amigos.
Confesso
que a medicina era a
minha primeira opção,
mas quando chegou
a altura de entrar para
a universidade a vida
trocou-me as voltas, e
acabei por ingressar em Ciências
Farmacêuticas, na Faculdade
de Farmácia da Universidade
do Porto. Hoje não me arrependo
do rumo que a minha vida
tomou, pois sinto que fui muito
feliz durante esse tempo e que foi
essa escolha que me trouxe até
onde estou no presente.
Decidi por essa altura focar-me nos estudos
e esquecer por completo a medicina e,
como resultado, acabei por ser convidado
para integrar uma equipa de investigação,
ainda no segundo ano de licenciatura.
Foi precisamente nesse momento que
decidi que o meu objetivo primeiro seria a
investigação científica.
Foi durante o meu ciclo de estudos que
o atendimento ao público surgiu. Apesar
de confessar que nunca me passou pela
cabeça que este fosse um futuro para a
minha vida profissional, comecei a estagiar
na Farmácia Sá da Bandeira, no Porto, altura
em que já foi notada a minha empatia e
capacidade de compreensão e diálogo

com as pessoas. Mas o doutoramento era
o meu sonho, e esse desejo acabou por
se tornar real quando consegui a bolsa de
estudos que precisava.

não só de conhecer toda a gente, mas
principalmente de ajudar. O sentimento de
família e comunidade que aqui encontro só
me motivam ainda mais, a por aqui ficar.

O estágio terminou, e a proposta de trabalho
nessa mesma farmácia não tardou a
surgir, o que me levou a abdicar do sonho
do doutoramento. Hoje, ao olhar para trás,
tenho a certeza de que foi uma escolha
arriscada, mas certa!

A paixão pelo ciclismo é algo que também
surgiu muito cedo, quando, ao pedalar os
meus primeiros quilómetros, sonhava fazer
parte da equipa da Festina ou da Discovery
Channel.

Depois de 6 anos e meio a morar no Porto,
regressei a Tarouca de onde não penso
voltar a sair. É aqui que me sinto bem e
realizado e onde estão as minhas raízes,
e sinceramente não me vejo a trocar por
nada a calma e o ar puro que aqui encontro.
Tarouca fez-me ganhar saúde física e
mental, o stress das grandes cidades não é
benéfico.
Em conversa, surgiu a hipótese de trabalhar
na Farmácia Moderna, onde estou
atualmente. Sinto que o meu trabalho é
gratificante, tenho a oportunidade

Assumo, sem qualquer dúvida, que uma
das recordações que mais me marcou foi
a chegada da Volta a Portugal à Serra de
Santa Helena, em 1995.
Hoje, deixar de pedalar está fora de questão,
é já um gosto pessoal. Adoro treinar e
participar em provas, pois é a adrenalina e
a superação pessoal que me move, levando
sempre o nome de Tarouca ao peito.
Este ano sofri um acidente que me obrigou
a uma paragem no ciclismo, mas assim que
consegui voltei à modalidade, pois tenho a
certeza que este desporto é essencial para
o meu bem-estar”.
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#obras

Zona Ribeirinha do Outeiro
A Zona Ribeirinha do Outeiro, situada no
coração da Freguesia de Mondim da
Beira, foi aberta ao público no dia 1 de
julho, depois de uma requalificação que
procurou dotar de melhores condições o
espaço, assiduamente frequentado por
centenas de pessoas que nos períodos
de verão e calor ali procuram momentos
prazenteiros nas águas refrescantes do Rio
Varosa.
“Mondim da Beira tem agora ao dispor
dos mondinenses e dos visitantes um
espaço de convívio aprazível, dotado de
infraestruturas que lhes permitem usufruir
do rio, dos espaços verdejantes, das
zonas de estadia, contemplação e lazer
circundantes”, referiu na sua intervenção
o Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar de Carvalho Pereira.
O projeto de Regeneração da Zona Ribeirinha
do Outeiro representa um investimento
total de 399.217,42 €, comparticipado em
224 883,53 € pelo FEDER.

Parque de Santa Helena
Santa Helena, local de culto e paisagens
de rara beleza, anualmente visitado por
centenas de turistas e amantes da natureza,
tem um novo pólo de comodidade.
O Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca presidiu, no dia 3 de julho, à
cerimónia de inauguração do Parque
de Santa Helena, que passa agora a
proporcionar a todos os que a visitam a
possibilidade de vivenciar um ambiente
distinto, integrado no cenário de floresta e
onde prevalece o verde dos pinheiros e o
azul do céu.
Na sua intervenção, o Presidente da União
de Freguesias de Tarouca e Dalvares, Rui
Raimundo, destacou o trabalho que tem
vindo a ser efetuado na Serra de Santa
Helena, afirmando que “Tarouca é hoje
procurada não apenas pela sua riqueza
patrimonial, natural e paisagística, mas
também pelas intervenções que este
executivo tem feito, que acrescentam valor
57
e notoriedade ao território”.
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Centro de Convívio de Vila Chã
do Monte

O Centro de Convívio de Vila Chã do Monte,
espaço de confraternização da população,
foi inaugurado após nova requalificação
que permitiu dotar o espaço, que outrora
foi escola primária, de melhores condições
para desenvolvimento de atividades
culturais e recreativas.

Nova Sede da Junta de Freguesia de
Salzedas
O Município de Tarouca e a Junta de
Freguesia de Salzedas avançaram com o
restauro e reabilitação da antiga Casa do
Povo de Salzedas, que foi inaugurada no dia
20 de agosto pelo Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira,
Presidente da Assembleia Municipal, Rui
Pereira e Presidente da Junta de Freguesia
de Salzedas, Manuel Laranjo.
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A antiga Casa do Povo foi sujeita a uma
requalificação que permitiu dotar o
espaço de condições excelentes para
o funcionamento da Sede da Junta de
Freguesia, garantindo um acesso mais
fácil e as melhores condições para
desenvolvimento de atividades de interesse
da população e da Junta de Freguesia de
Salzedas.

#obras

Largo de Santa Maria Madalena,
Gouviães
As intervenções de proximidade, a
criação de espaços de lazer, encontro
e convívio entre as pessoas fazem
parte da política de ação do Município
de Tarouca, que durante o último mês
inaugurou o Centro Cívico de Meixedo
e o Largo de Santa Maria Madalena, em
Gouviães.
As intervenções efetuadas naquelas
freguesias permitiram a requalificação
de espaços que são intergeracionais,
onde se constroem memórias de
tempos vividos em festa e onde
os costumes e tradições se vão
perpetuando.

Centro Cívico de Meixedo
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Largo das festas de
N. Sra. do Carmo, em
Formilo

Zona envolvente
à Escola de
Granja Nova

WC e arrumos no Parque
Ribeirinho de Tarouca
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#obras

Requaliﬁcação de Sede da Associação
de São João de Tarouca

Reabilitação da Escola
Primária de Ucanha

Requaliﬁcação da Capela
do Mártir São Sebastião
Reabilitação do Pavilhão
Multiusos de Tarouca
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Câmara
Municipal
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Este apontamento reproduz apenas um breve
resumo das sessões.
As atas da Câmara Municipal podem ser
consultadas na íntegra em cm-tarouca.pt

14-07-22 | Reunião ordinária
- Tomada de posse dos membros do
Conselho Municipal de Segurança de
Tarouca, nos termos do art. 9º art.º 5.º da Lei
n.º 33/98, de 18 de julho, com as alterações
posteriormente introduzidas. - Assinado o
auto de tomada de posse.
- Venda de 1 parcela de terreno com a área
de 90m2, sita no lugar de Ponte Pedrinha,
em Tarouca – abertura das propostas e
adjudicação da parcela. - Aprovada.
- Abertura de concurso público para
aquisição de serviços para garantir o
cumprimento do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 58/2019, de 08.08)
e do Regime Juridico do Ciberespaço (D.L.
nº 65/2021, de 30.07) – minuta do protocolo
para constituição de um agrupamento de
entidades representado pela Comunidade
Intermunicipal do Douro. - Aprovada.
- Ratificação do valor da comparticipação
a pagar pelos participantes nas férias
desportivas do corrente ano. - Ratificada.
- Processo N.º: 146/21 - ONEREDPDM
pedido de licenciamento da obra de
construção de um edifício misto, destinado
a habitação coletiva e comércio, com obras
de urbanização – fixação da garantia. Aprovado.
- Processo N.º: 146/21 - ONEREDPDM
prestação de caução destinada a garantir
a boa execução das obras de urbanização
previstas no processo de construção de um
edifício misto, com obras de urbanização
sita no Lugar de DORDE – Castanheiro do
Ouro. - Aprovado.
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Deliberações

07/22 - 09/22
- 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.
- Concurso público para adjudicação da
empreitada de “Reabilitação da Escola
E.B. 2,3/S Dr. José Leite de Vasconcelos –
Substituição de Caixilharia”, aberto por
anúncio publicado no DR.2º, nº130, de
7.07.2022 – Despacho do Senhor Presidente
da Câmara. - Aprovado.

28-07-22 | Reunião ordinária
- Flor do Sabugueiro - Associação Recreativa
e Cultural de Dalvares – apoio no valor de €
2.000,00 para o International Folk Dance

Festival Vale Varosa 2022. - Aprovado.
- Resumo diário da tesouraria. - Foi
tomado conhecimento.
11-08-22 | Reunião ordinária

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

Deliberações

para o Município (alínea u) do nº1 do artigo
33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09)
- Período de 09.07.2022 a 05.08.2022. Ratificados.
- 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 (alínea o) do nº1 do artigo 33º do
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) - Período
de 08.07.2022 a 05.08.2022. - Ratificados.
- Flor do Sabugueiro – Associação
Recreativa e Cultural de Dálvares - Isenção
de taxas devidas pela emissão da licença
especial de ruído - Ratificação.- Ratificado.
- Empreitada de “Casa das Associações –
Espaço de Acolhimento para Associações
Locais” - Abertura de concurso público Proposta. - Aprovada.
- Empreitada de “Centro de Apoio ao
Movimento Associativo do Concelho de
Tarouca” - Abertura de concurso públicoProposta. - Aprovada.
- Nomeação da Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, “BDO & Associados,
Sociedade de Revisores de Contas, LDA”,
como auditor externo responsável pela
certificação legal de contas, nos termos dos
artigos 76ª e 77ª da Lei nº 73/2013, de 03.09,
para os anos de 2022 e 2023 - Proposta. Aprovada.
Apoio
ao
desenvolvimento
das
modalidades
desportivas
promovidas
pela Associação Desportiva e Recreativa
Tarouquense para a época de 2022/2023
- Apoio no montante total de € 35.000,00
a pagar em 10 prestações mensais. Aprovado.
Apoio
ao
desenvolvimento
das
modalidades desportivas promovidas pela
Associação Inter Tarouca para a época
de 2022/2023 – Apoio no montante total
de € 15.000,00 a pagar em 10 prestações
mensais. - Aprovado.
Apoio
ao
desenvolvimento
das
modalidades desportivas promovidas pelo

Ginásio Clube de Tarouca para a época de
2022/2023 - Apoio no montante total de €
21.000,00 a pagar em 10 prestações mensais.
- Aprovado.
- 3ª 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 competênciasProposta. - Aprovada.
- Venda do lote nº 1 da operação de
loteamento urbano, com obras de
urbanização,
de
iniciativa
municipal
(expansão da Área de Acolhimento
Empresarial e Logística de Tarouca) –
adjudicação - Proposta. - Aprovada.
- Abertura de período para apresentação
de candidaturas para a compra dos lotes
n.º 2 a 4 da operação de loteamento
urbano, com obras de urbanização, de
iniciativa municipal, que incide sobre os
prédios rústicos sitos no lugar da Tenaria,
União de Freguesias de Tarouca e Dálvares
(Art.s 6850 e 6851) - Expansão da Área de
Acolhimento Empresarial e Logística de
Tarouca - Proposta. - Aprovada.
- Processo nº 46/22 - Operação de
Loteamento Urbano, com obras de
urbanização,
de
iniciativa
municipal
- Expansão da Área de Acolhimento
Empresarial e Logística de Tarouca -Local:
Lugar de Tenaria – Tarouca – União das
Freguesias de Tarouca e Dálvares- Proposta
de decisão. - Aprovado.
- Processo nº 268/21 - Operação de
Loteamento Urbano, com obras de
urbanização- Requerente: TAROUSOP –
Sociedade de Construções e Obras Públicas,
Lda. - Local: Lugar de Amial – Mondim da
Beira -Proposta de decisão. - Aprovado.
- Processo nº 148/22 - Operação de
Loteamento Urbano, com obras de
urbanização. Requerente: Anabela Maria
Assunção Martins Amorim Nascimento;
Local: Lugar de Senhor dos Matosinhos -
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Cravaz – Tarouca, União das Freguesias de
Tarouca e Dálvares - Proposta de decisão. Aprovado.
- Resumo diário da tesouraria. - Foi tomado
conhecimento.
25-08-22 | Reunião ordinária

- Declaração de reconhecimento de
interesse público municipal do projeto
da Central Fotovoltaica de Ribabelide
e respetiva infraestrutura de ligação à
Subestação do Parque Eólico de Ribabelide
- Requerente: Empreendimentos Eólicos de
Ribadelide, S. A. - Local: Várzea da Serra Proposta. - Aprovada.
- Exercício do Direito de Preferência - Artigo
matricial nº 102 - Requerente: Ismael Duarte
Ferreira Ribeirinho Dantas (NIF 149944152) Local: Rua do Castelo – Salzedas – Proposta.
- Aprovado.
- Empreitada de “Reabilitação da Escola
EB 2,3/S Dr. José Leite Vasconcelos –
Substituição De Caixilharia” - Processo Nº
2/2022.Ae.Cp – Proposta de adjudicação. Aprovada.
Trabalhadores
que
cessaram
definitivamente funções neste Município,
entre 01.07.2022 e 31.07.2022 - informação.
- 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.
- Contratação de um empréstimo a longo

64

prazo, por 20 anos, até ao montante de 106
883 € para financiamento da execução da
empreitada de eficiência energética nos
edifícios escolares e de outros investimentos
municipais, aprovados pelo Programa
Operacional Regional do Norte 2020 –
Proposta. - Aprovada.

15-09-22 | Reunião ordinária
- 10.º Relatório semestral sobre a execução
do plano de saneamento financeiro
ajustado - Período 01/01/2022 a 30/06/2022.
- Aprovado.
- Formalização do pedido de apoio dirigido
ao Fundo de Apoio Municipal, a conceder sob
a forma de um empréstimo extraordinário
no montante de € 94 499,00, com o prazo
de 10 anos, destinado ao financiamento de
despesa corrente – proposta. - Aprovada.
- Contratação de um empréstimo a longo
prazo, por 20 anos, até ao montante de 106
883 € para financiamento da execução da
empreitada de eficiência energética nos
edifícios escolares e de outros investimentos
municipais, aprovados pelo Programa
Operacional Regional do Norte 2020 –
proposta. - Aprovada.
- Acordo de cedência de prédio rústico
destinado à implantação de novos
sanitários públicos em Meixedo, freguesia
de Salzedas. - Ratificado.
- Empreitada de “Centro de Apoio ao
Movimento Associativo do Concelho de
Tarouca” – Despacho. - Ratificada.
- Autorização prévia genérica para
assunção de compromissos plurianuais ou a
sua reprogramação - informação referente
ao período de 08.06.2022 a 12.09.2022. Aprovada.
- Processo nº 146/21 – Titular: Algarve Front
Union – Compra e Venda de Bens Imobiliários,
Lda. lugar da Dorde – Castanheiro do Ouro
– Tarouca – pedido: Prestação de caução

Deliberações

sob a forma de hipoteca, para garantia da
proposta. - Aprovado.
- Academia de Música da Câmara
Municipal de Tarouca - ano letivo 2022/2023
- Atualização dos preços das atividades –
proposta. - Aprovado.
- Gratuitidade do transporte escolar no ano
letivo 2022/2023 - proposta. - Aprovada.
- Prolongamento de horário para 1º ciclo
e pré-escolar – Programas AAAF e CAF proposta. - Aprovada.
- Ação Social Escolar – Refeições e material
escolar - 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. - Ratificação.
Apoios concedidos para atividades de
natureza
social,
cultural,
desportiva,
recreativa ou outra de interesse para
o Município – informação do Senhor
Presidente da Câmara. - Ratificação.
- Resumo diário da tesouraria. - Foi tomado
conhecimento.
- 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento e
às Grandes Opções do Plano – proposta. Aprovada.
- Clube Motorizado de Tarouca - Isenção
de taxas devidas pela emissão da licença
para a realização da prova desportiva
“Motocross”, em 18/09 – ratificação. Ratificada.
- Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Tarouca – Atribuição de
apoio para a aquisição de pneus para o
Auto - Tanque. - Aprovada.
- Helder Filipe da Silva Pereira e Sílvia Morais
Monteiro Pereira, residentes em Lugar
de Fernandiz, Mondim da Beira - Pedido
de emissão de certidão a prescindir do
prazo de impugnação do resultado da 2ª
avaliação do prédio urbano sito na freguesia
de Mondim da Beira, inscrito na respetiva
matriz sob o artigo P1001. - Aprovado.

22-09-22 | Reunião ordinária
- 1.ª Alteração ao mapa de pessoal para o
ano de 2022 - Proposta. - Aprovada.
- Comunicação de Nuno Alberto Marques
Conceição da suspensão do exercício da
atividade de transporte de táxi – Licença
n.º 5 - Para conhecimento. - Foi tomado
conhecimento.
- 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 (alínea o) do nº1 do artigo 33º do
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) - Período
de 13.09.2022 a 19.09.2022. - Ratificados.
- Apoios concedidos para atividades
de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse
para o Município (alínea u) do nº1 do
artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de
12.09; Período de 13.09.2022 a 19.09.2022. Ratificados.
- Resumo diário da tesouraria. - Foi tomado
conhecimento.
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Assembleia
Municipal

Deliberações

09/22

Este apontamento reproduz apenas um breve
resumo das sessões.
As atas da Assembleia Municipal podem ser
consultadas na íntegra em cm-tarouca.pt

27-09-22 | Reunião ordinária
- Tema especial para debate: “As Bandas
Filarmónicas enquanto promotoras de
identidade local”. - Foi discutido o assunto.
- Apreciação e votação do 10º relatório
semestral (1º semestre de 2022) sobre a
execução do Plano de saneamento ajustado
- empréstimo destinado a saneamento
financeiro no montante de € 5.136.622,73,
contratado em 24.04.2017. - Aprovado.
- Apreciação e votação da proposta de 2ª
Alteração Modificativa ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano para o ano 2022.
- Aprovado.
- Apreciação e votação da proposta de
contratação de um empréstimo a longo
prazo, por 20 anos, até ao montante de 106
883 € para financiamento da execução da
empreitada de eficiência energética nos
edifícios escolares e de outros investimentos
municipais, aprovados pelo Programa
Operacional Regional do Norte 2020. Aprovado.
- Apreciação e votação da proposta de
nomeação da sociedade de revisores
oficiais de contas ”BDO & Associados,
Sociedade de Revisores de Contas, Lda.”,
como auditor externo responsável pela
certificação legal de contas, nos termos dos
artigos 76º e 77º da Lei nº 73/2013, de 03.09,
para os anos de 2022 e 2023. - Aprovado.
- Apreciação e votação da proposta de
3ª alteração ao Regulamento e Tabela de
Taxas do Município de Tarouca - Criação
das taxas devidas pela prestação dos
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serviços de segurança contra incêndios, no
âmbito da transferência de competências.
- Aprovada.
- Apreciação e votação da proposta de
declaração de reconhecimento de interesse
público municipal do projeto da Central
Fotovoltaica de Ribabelide e respetiva
infraestrutura de ligação à Subestação do
Parque Eólico de Ribabelide - Requerente:
Empreendimentos Eólicos de Ribadelide, S.
A. - Local: Várzea da Serra. - Aprovada.
- Apreciação da informação respeitante à
autorização prévia genérica para assunção
de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação – referente ao período
de 08.06.2022 a 12.09.2022. - Foi 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). Foi tomado conhecimento.
- Apreciação e votação da proposta da 1.ª
alteração ao mapa de pessoal para o ano
de 2022. - Aprovada.
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