Depois de um mandato difícil, no

das atenções. Esta estratégia, as

qual foi possível a redução da divida

ações desenvolvidas e as parcerias

da autarquia e ao mesmo tempo

com os organismos regionais e as

retirar o Município da situação de

associações locais garantiram um

desequilíbrio estrutural financeiro,

aumento considerável de visitantes

depois de um mandato com um

ao nosso concelho, tendo quase

cenário macroeconómico de

quadruplicado em 4 anos, criando

enormes incertezas e dificuldades

assim um maior dinamismo no

e que obviamente condicionou

setor do alojamento, restauração e

a gestão municipal e influenciou

todos os outros ligados ao setor do

a normal atividade do executivo,

turismo.

bem como a implementação da

São os fundos comunitários uma

estratégia definida para o mandato.

ferramenta de gestão estruturante

Estamos certos que este novo

para qualquer autárquica e

mandato será orientado com as

em especial para os municípios

mesmas preocupações, mas com

com enorme dependência das

certezas muito mais sólidas, no

transferências financeiras do estado

que respeita à execução de muitos

central.

projetos.

O quadro comunitário,

Estabelecemos para o futuro

Portugal 2020 é uma janela de

prioridades coerentes com a

oportunidades para alavancar o

escassez de recursos provocada

investimento do município, dos

pela dívida que ainda subsiste,

privados, das empresas e das

mas tendo essencialmente e

instituições, por isso encontra-se

sempre em conta o nosso maior

o Município de Tarouca com um

património: os cidadãos, as gentes

conjunto de candidaturas, que

deste concelho e a melhoria

foram apresentadas durante o ano

contínua da sua qualidade de

de 2017, sendo que algumas já

vida.

se encontram em curso e outras

Em nenhum momento julgamos

estão neste momento em fase

ter apenas como único desígnio

de adjudicação ou aguardam

equilibrar as contas da autarquia

uma resposta final por parte das

e era urgente assumir novas

entidades com competência para a

dinâmicas e criar estratégias de

sua respetiva aprovação.

desenvolvimento sustentado.

Acreditamos que o conjunto

Era fundamental para o nosso

de projetos e ações que nos

território uma verdadeira politica

encontramos a desenvolver

de promoção territorial, fazendo

e que consubstanciam o

do nosso património edificado,

investimento futuro promovem o

da rica paisagem e dos nossos

desenvolvimento sustentável do

produtos endógenos o centro

nosso território.

É para este executivo determinante

igualdade de oportunidades.

da empregabilidade, com especial

investir nas pessoas, neste sentido

Acreditamos que o acesso à

enfoque na valorização dos

temos feito um caminho muito

educação é um direito de todos,

recursos endógenos e promoção

sólido na estabilização das contas

assim e porque somos conscientes

turística.

da autarquia, não gerando

das enormes dificuldades

continuaremos a promover

um maior estado de incerteza,

financeiras de muitos agregados

investimentos de proximidade, e

mantendo-nos atentos aos efeitos

familiares, inserido no programa

neste próximo serão de avultado

que a as dificuldades económico-

“Estudar faz bem”, nos anos

valor os investimentos a realizar,

financeiras têm provocado nos

anteriores implementamos o

dos quais destaco a Área de

nossos cidadãos e famílias, com

programa de apoio na aquisição

Acolhimento Empresarial Local que

especial impacto nos grupos mais

de livros escolares aos alunos do 1º

será resposta às necessidades dos

desprotegidos e vulneráveis.

ciclo, a gratuitidade das refeições

nossos empreendedores e garante

Quisemos assim manter como

escolares para estes mesmos alunos

de maior empregabilidade e assim

prioridade as politicas municipais

e o transporte escolar sem custos

fixação das pessoas.

de inclusão social, mobilizando os

para todos os alunos desde o pré-

recursos possíveis, com o objetivo

escolar ao ensino secundário.

final de atenuar as diferenças

Continuaremos a dar o melhor de
nós, por Tarouca e para Tarouca.

sociais, bem como desenvolver

Ao setor agrícola atribuímos uma

políticas sociais de proximidade,

atenção especial, pois somos

com o propósito de garantir às

conhecedores que o mesmo

famílias em situação mais difícil o

constitui uma significativa fonte

acesso aos padrões mínimos de

de rendimento para boa parte dos

qualidade de vida.

tarouquenses e que ainda pode

Neste campo, tudo fizemos durante

ser dinamizado, e é neste sentido

o ultimo mandato para aumentar

que continuaremos a desenvolver

as respostas sociais, com vista à

e executar um conjunto de

promoção do envelhecimento

investimentos que garantem uma

ativo, à dinamização do movimento

maior rentabilidade à atividade

associativo, à promoção do turismo,

agrícola, dos quais são exemplo a

da cultura, da música e do desporto,

reabilitação de regadios, construção

como motores de desenvolvimento

ou recuperação de caminhos

social.

agrícolas e eletrificação de
caminhos agrícolas.

No que respeita à educação, temos
vindo ao longo destes últimos anos

Neste Portugal

a realizar investimentos que não

2020, que começa

são visíveis, mas fundamentais e

já tardiamente,

determinantes para o futuro do

procuraremos

nosso concelho, que garantam

concretizar ações e

o sucesso escolar, o combate ao

projetos que visem o

abandono escolar e a promoção de

reforço da economia e

Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

05 DESTAQUES

32 EDUCAÇÃO

50 ACONTECEU

14 DESPORTO

40 AMBIENTE

58 OBRAS MUNICIPAIS

20 CULTURA

44 AÇÃO SOCIAL

65 DELIBERAÇÕES
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Ucanha recebe espetáculo de Video Mapping
Naquele que foi mais
um evento de promoção
territorial, inserido
numa estratégia de
desenvolvimento turístico
de Tarouca que pretende
a afirmação do território
no contexto turístico do
Douro, a Vila de Ucanha
recebeu no passado dia 5 de
agosto centenas de pessoas
que quiseram assistir ao
espetáculo multimédia de
video mapping, que teve
como tela a torre fortificada
de Ucanha.
O público acompanhou todo
o espetáculo através de uma
banda sonora envolvente.
Os atores, munidos de fogo e
caracterizados a rigor deram
ainda mais cor e brilho às
projeções e aos diferentes
quadros de estátuas de fogo
e luz.
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Operadores Turísticos
de 12 países percorreram o concelho
Numa operação de charme que

nível gastronómico, paisagístico,

foram recebidos pelo Presidente

visou projetar internacionalmente

arquitetónico e monumental, que

da Câmara Municipal de Tarouca,

o território, o Concelho de Tarouca

se traduz num enorme potencial,

Valdemar Pereira, e Vice-Presidente,

recebeu, no passado dia 18 de

capaz de proporcionar experiências

José Damião Melo.

março, 12 operadores turísticos

diferenciadoras ao nível do turismo.

A visita foi inserida numa iniciativa

oriundos da Austrália, Brasil, Estados

Depois de uma visita aos principais

promovida pela AETUR - Associação

Unidos da América, Republica

pontos de interesse do concelho,

de Empresários Turísticos do

Checa, Israel, China, Holanda,

os operadores turísticos, trajados

Douro e Trás-os-Montes, à qual o

Espanha, Rússia, República Eslovaca,

a rigor, tiveram a oportunidade de

Município de Tarouca se associou,

Bélgica e Alemanha.

participar na recriação histórica de

e que pretendeu dar a conhecer e

Foram assim dadas a conhecer

uma ceia monástica, que decorreu

projetar internacionalmente o todo

as singularidades do território ao

na Casa do Paço de Dalvares, onde

o território do Douro.
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Festival da Juventude 2017
Pensado para os jovens, e após

logo no dia 4 de agosto com

foram a base para os rasgados

o enorme sucesso verificado na

uma mega pool party. Durante

sorrisos que foram a imagem

primeira edição, o Municipio de

o dia os insufláveis garantiram a

e marca do primeiro dia deste

Tarouca promoveu II Festival da

animação extra para aqueles que

evento.

Juventude de Tarouca, com três

pretenderam usufruir de bons

dias repletos de adrenalina, música,

banhos e muito sol.

> SUMMER PARTY

desporto e dança, onde animação

À noite a festa fez-se com os DJ´S

Superando todas as expetativas,

foi uma constante.

Picão e Jamituh, que puseram

no dia 5 de agosto centenas

toda a gente a dançar. A boa

de jovens, de todas as idades,

> POOL PARTY

disposição, os banhos noturnos

aderiram à Summer Party, um

O Festival arrancou em força

na piscina, o convívio e a música

evento que se realiza pelo

Projeto Vale do Varosa vence Prémio Internacional AR&PA 2016
O Vale do Varosa foi notícia em vários órgãos de comunicação social depois
de, no passado dia 12 de novembro de 2016, ter sido o grande vencedor do
Prémio Internacional AR&PA 2016, evidenciando-se entre os demais 8 projetos
a concurso, numa cerimónia decorrida em Valladolid, Espanha, durante o
encerramento do X Congresso AR&PA dedicado ao “Património Inteligente.
Território Inteligente”.
O júri do concurso reconheceu o Vale do Varosa como um exemplo de
“intervenção correta, historicamente sensível, num contexto social definido”, que
faz emergir na região do Douro, Património da Humanidade, a herança cultural,
artística e paisagística de um conjunto de monumentos que foram intervencionados
para fruição pública.
O projeto do Vale do Varosa abrange os concelhos de Tarouca e Lamego, e é

8
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segundo ano consecutivo e onde

refletir a jovialidade de todos os

A temperatura era elevada e o sol

a musica, a luz e a alegria são

presentes.

brilhava sobre os céus da cidade de

os ingredientes base para uma

Tarouca no entanto, nas piscinas

excelente noite.

> ZUMBA SHOWER

municipais choveu.

Num clima descontraído, o OSKAR.

O Festival da Juventude fechou

Orientados pelos instrutores

DJ e DEEJAY CAITAS foram

com o Zumba Shower nas piscinas

de zumba, os praticantes da

capazes de animar, envolver

municipais, onde centenas de

modalidade não se deixaram

e surpreender os presentes,

“zumbásticos” quiseram mais

influenciar pela forte chuva, e

transformando, por momentos,

uma vez participar num evento

aceitaram divertir-se dançando e

a emblemática Casa do Paço

da modalidade completamente

praticando exercício físico.

num espaço moderno, capaz de

diferente.

desenvolvido sob a égide da Direção Regional de Cultura do Norte e com gestão
direta do Museu de Lamego.
“O Município de Tarouca tem sido um parceiro ativo deste projeto, assumindo
um papel preponderante na organização e apoio de eventos que dão vida ao
património edificado. São três os monumentos abrangidos por este projeto no
Concelho de Tarouca: o Mosteiro de S. João de Tarouca, o Mosteiro de Santa
Maria de Salzedas e a Ponte e Torre Fortificada de Ucanha. “Todas as intervenções
realizadas no âmbito do mesmo preconizam uma nova abordagem no que
concerne à adoção de medidas diferenciadoras e inovadoras, com o propósito
de atrair um maior numero de visitantes, tornando assim o nosso território cada
vez mais apetecível”, refere a este propósito José Damião, Vice-Presidente da
autarquia, responsável pelo pelouro do turismo.

9

II Festival da Truta

Somos Portugal mostrou

Ora no prato de quem passou pelo Centro Cívico

O sabugueiro em flor foi o grande protagonista da festa

da cidade de Tarouca para degustar a iguaria

que no dia 21 de maio se realizou em Tarouca, com a

gastronómica típica do concelho, ora no cacifo dos

transmissão em direto no programa Somos Portugal,

pescadores que participaram no Concurso de Pesca, a

líder de audiências da TVI.

truta foi rainha em Tarouca de 21 a 23 de julho, com a

Durante mais de sete horas de emissão foi possível

realização do II Festival da Truta.

apresentar, promover e valorizar aquele que é um

“A realização deste festival proporciona uma

dos maiores recursos endógenos do concelho, o

dinamização dos produtos locais com potencial

sabugueiro, bem como as suas propriedades.

de atração turística, criando a articulação entre as
entidades e associações concelhias, permitindo também
a valorização e preservação dos nossos recursos
endógenos”, referiu na ocasião o Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira.
De sexta a domingo, os amantes da pesca tiveram
a oportunidade de pôr à prova a sua habilidade no
concurso que decorreu na Ponte da Cerdeira - Açude
Calhau da Paixão, pescando as trutas que posteriormente
foram confecionadas e servidas na Mostra Gastronómica
que decorreu paralelamente, e que fizeram as delícias
daqueles que apreciam um bom petisco.
O II Festival da Truta foi organizado pela Câmara
Municipal de Tarouca, contando com o apoio e
empenho da Associação de São Martinho dos Esporões
e do Clube de Caçadores de Tarouca, detentor da
concessão do espaço do Rio Varosela onde decorreu o
concurso de pesca.

10
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Tarouca ao mundo
Também toda a monumentalidade do concelho,

Centro Cívico da cidade de Tarouca, bem como àqueles

nomeadamente a sua ligação à fundação da

que estiveram em sua casa a assistir ao programa.

nacionalidade foi dada a conhecer. A riqueza e

Com o empenho dedicação e sentimento de pertença

singularidade da gastronomia, o artesanato, o Rio Varosa

de todos os que participaram e estiveram envolvidos

e as atividades que ali se desenvolvem, o associativismo

nesta iniciativa, Tarouca mostrou as suas gentes, únicas

concelhio e as suas iniciativas diferenciadoras, as

na sua capacidade de bem receber e orgulhosas do seu

peculiaridades de cada uma das freguesias foram

território, e mostrou-se como um concelho que vale a

apresentadas às centenas de pessoas que passaram pelo

pena visitar e ser visto.

11

Câmara Municipal de Tarouca
tem novo site

500 anos
do Foral de Mondim da Beira

Tarouca é um Concelho em
evolução e mudança rumo

A Câmara Municipal de Tarouca e

ao futuro. A autarquia tem

a Junta de Freguesia de Mondim

desenvolvido a sua ação centrada

da Beira quiseram perpetuar na

no objetivo primordial de dar

memória de todos o dia 20 de

mais vida Tarouca, e essa vida

agosto de 2017, onde a alegria,

passa também pela difusão da

o salutar convívio, bem como as

informação. Certos de que o

conversas que recordam tempos

acesso à informação relativa à

mais antigos foram presença
contínua.

autarquia fomentará o interesse

Os mondinenses receberam as

e a participação de todos os

celebrações dos 500 anos do Foral

tarouquenses na vida do município,

carregados de orgulho da sua tão

o executivo avançou com o

rica história, e empenharam-se para

lançamento de um novo portal.

que fosse um dia memorável.

Uma sociedade informada é

Conhecer melhor e valorizar a

uma sociedade participativa e,

história local, além de permitir

por isso, o novo site da Câmara

reviver o passado, é uma forma de

Municipal de Tarouca, ao agregar

afirmar a identidade de um povo.

e disponibilizar toda a informação

Aos vinte dias do mês de agosto, do

autárquica, pretende ser mais um

ano de nosso senhor Jesus Cristo

interlocutor entre os munícipes e a

de mil quinhentos de dezassete

autarquia.

foi dado Foral a Mondim, tendo-se

Visite-nos em www.cm-tarouca.pt

celebrado 500 anos desta data que

e envie-nos a sua opinião ou

na época elevou Mondim da Beira à

sugestões!

categoria de concelho.

12
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Entrega do Prémio Arquitetura
do Douro em S. João de Tarouca
Na data em que se assinalou o Dia Internacional dos

registou e prestou a melhor atenção às pretensões

Monumentos e Sítios, 18 de abril, o Centro Interpretativo

do Presidente da Câmara Municipal, e que tudo

do Mosteiro de S. João de Tarouca acolheu a cerimónia

fará para encontrar as melhores soluções para os

de entrega do Prémio Arquitetura do Douro, presidida

problemas identificados, atendendo à urgência que tais

pelo Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

investimentos merecem.

Este evento foi uma organização da CCDR-N, sendo que

Na edição que assinalou os 10 Anos do Prémio

o excelente relacionamento que tem vindo a consolidar-

Arquitetura do Douro, foram 20 os projetos a concurso,

se entre o Presidente da CCDR-N, Fernando Freire, e o

exemplos paradigmáticos do exercício da arquitetura

Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar

em obras de construção, conservação e reabilitação de

Pereira, permitiu criar novamente mais um evento de

edifícios ou do espaço público, realizadas após a inscrição

visibilidade nacional para o nosso território.

do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca,

da UNESCO (14 de Dezembro de 2001).

Valdemar Pereira, responsável pela intervenção
de abertura do evento, e na presença do Ministro
da Cultura, transmitiu a necessidade inadiável de
intervenções de restauro e reabilitação na Igreja de
São Pedro de Tarouca, na Ponte Fortificada de Ucanha
e, também, na Igreja do Mosteiro de Santa Maria de
Salzedas, que precisa de uma intervenção profunda.
O autarca dirigiu ainda uma “palavra de estímulo a
todos os arquitetos que se apresentam a concurso,
certo que todos realizaram projetos dignos do prémio,
esperando que continuem empenhados, garantindo
assim um território amigo da paisagem e do património”.
Na sua intervenção, o Ministro da Cultura afirmou que
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A associações concelhias adotaram como objetivo primordial a superação permanente no que concerne à realização
de eventos desportivos diferenciadores.
A autarquia manteve o apoio às atividades desportivas existentes, como o andebol, futebol, o futsal, dança
e ginástica. No âmbito do programa “Tarouca Mexe”, surgiram novas atividades desportivas que têm sido
integradoras, diferenciadoras, e que também projetam o nome do concelho em todo o país e fora do território
nacional.
Tarouca afirmou-se como um concelho com condições únicas para a realização do desporto aventura, e foram
muitos os eventos que trouxeram a Tarouca uma projeção internacional, fruto do parceria estabelecida com as
associações.
A autarquia apostou na formação desportiva, tendo formulado uma carta desportiva para Tarouca. Foi lançado o
desafio às associações do concelho de agarrar esta nova visão do desporto e as associações existentes tudo fizeram
para convergir para esta nova realidade. Hoje são centenas de jovens que têm acesso à formação desportiva fora
das atividades escolares.
Foi também lançado o desafio à população para a criação de hábitos de vida saudáveis, com a organização de
eventos participados por todos, como foram exemplos as caminhadas ou as aulas de zumba.

Campeonato Regional de Motocross Inaugura
Agostinho Cardoso - “Makito” em Tarouca
O Campeonato Regional Pentacontrol marcou a

abriu as suas portas aos atletas mais destemidos com

inauguração do Complexo Motorizado de Tarouca no

a inauguração do Complexo Motorizado Agostinho

passado dia 30 de julho.

Cardoso - “Makito”, numa singela homenagem a um

No alto da Serra de Santa Helena, a pista de motocross

tarouquense amante da modalidade, grande promotor

16
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Complexo Motorizado
e incentivador desta prática desportiva.

destemidos, e contando com a participação de

Com uma pista executada a rigor pela Câmara

desportistas de elite, este foi mais um grande evento

Municipal em parceria com o Clube Motorizado

desportivo que contou com a afluência de centenas de

de Tarouca para por à prova os mais audazes e

pessoas.
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Campeonato Nacional de Downhill
As desafiantes pistas da Serra de

ao Concelho de Tarouca durante

desporto e aventura”, referiu

Sta. Helena acolheram, durante

estes dias e que puderam assistir a

na ocasião o Vice-Presidente da

os dias 17 e 18 de junho, o

um mega espetáculo desportivo,

autarquia, José Damião Melo.

Campeonato Nacional de Downhill.

onde a adrenalina esteve sempre

A Câmara Municipal de Tarouca,

Durante dois dias, cerca de

em alta.

ciente da importante projeção

170 praticantes da modalidade

“Tarouca afirma-se, cada vez mais,

que estes eventos dão ao

mostraram a sua destreza e perícia

como um destino de eleição para

concelho, tem sido parceiro ativo

ao guiador das suas bicicletas,

a realização destes eventos, já

e impulsionador da realização

enquanto desciam as vertiginosas

que reunimos um conjunto de

dos mesmos, juntamente com a

pistas em tempos record.

condições naturais únicas para

União de Freguesias de Tarouca e

Foram muitos os que se deslocaram

a prática das modalidades de

Dalvares.
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Desporto em Tarouca
I TORNEIO DE ANDEBOL FESTAS DE S. MIGUEL
Foram três dias repletos de emoção e muita adrenalina, que culminaram
numa final imprópria para cardíacos, renhida até aos últimos minutos, onde
o Ginásio Clube de Tarouca defrontou o São Bernardo, tendo conquistado
um honroso 2º lugar no I Torneio de Andebol Festas de S. Miguel, que se
disputou no Pavilhão Gimnodesportivo de Tarouca, de 16 a 18 de setembro.
O Ginásio Clube de Tarouca foi a associação responsável pela organização
do evento, em parceria com o Município de Tarouca, e com o apoio da
Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu.
III VAROSA CUP
No Complexo Desportivo de Tarouca disputou-se, no dia 17 de setembro,
a III edição do Varosa Cup. O torneio assinalou a “rentrée” futebolística do
Sport Clube de Tarouca, com a apresentação das equipas que durante a
próxima temporada irão competir no futebol. O evento foi organizado pelo
Sport Clube de Tarouca, com o apoio do Município de Tarouca.
13ª QUADRANGULAR DE FUTSAL CIDADE DE TAROUCA
Com o apoio do Município de Tarouca, o Inter Tarouca promoveu a
realização do 13ª Quadrangular de Futsal Cidade de Tarouca, que decorreu
no dia 23 de setembro no Pavilhão Municipal de Tarouca.
Inter Tarouca, SC Lamego, Barqueiros e Penaverdense entraram em campo
para disputar o primeiro lugar, num torneio de futsal que marcou também o
arranque da temporada desportiva.
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A cultura transfere para todos conhecimento e riqueza imaterial, e neste sentido a autarquia tem procurado que a
mesma faça parte da vida e do quotidiano de todos os tarouquenses, através do envolvimento e parcerias com as
várias instituições e associações locais, bem como através da organização de eventos, para uma maior valorização
das pessoas e do concelho.
Em Tarouca, as notas musicais são conhecidas em quase todas as famílias do concelho. O magnífico trabalho que
tem vindo a ser realizado pelas associações culturais e musicais do concelho, em particular pelas cinco Bandas
Filarmónicas, onde se vivencia um forte dinamismo, têm beneficiado do apoio logístico ou financeiro na formação
e educação musical. A parceria estabelecida entre as Filarmónicas e a Academia de Música da Câmara Municipal
tem-se refletido na participação de muitos jovens nas nossas Associações Culturais e Musicais do Concelho, no
melhoramento da qualidade na formação musical, individualmente ou em grupo, conseguido através do esforço
na contratualização de professores com experiência formativa e pedagógica, na sua maior parte, tarouquenses,
resultando também na realização de brilhantes concertos promotores de cultura, nos quais se tem vindo a verificar
um maior interesse e adesão por parte dos tarouquenses.
O cinema passou a fazer parte dos hábitos dos tarouquenses, na sequência da aposta num cinema de qualidade
e acessível a todos, que faz do Auditório Municipal um local procurado todos os fins de semana por centenas de
tarouquenses e muitos habitantes dos concelhos limítrofes.
Enquadrada no programa “Tarouca Tem Vida”, a criação da agenda de eventos veio garantir uma maior articulação
entre as várias atividades desenvolvidas em todas as freguesias, e, é também, um meio de comunicação do
município. Neste momento, são muitos os tarouquenses, e não só, que já não dispensam a sua consulta, usando-a
para terem conhecimento das atividades desenvolvidas ou que se vão desenvolver pelo concelho.
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Ucanha é candidata
às 7 Maravilhas de Portugal
A Câmara Municipal de Tarouca e a União de

à sua existência já no século XII, a Torre proporcionava

Freguesias de Gouviães e Ucanha candidataram a

a defesa na entrada do então couto monástico de

aldeia de Ucanha, situada no Concelho de Tarouca, às 7

Salzedas, era símbolo de ostentação senhorial, bem

Maravilhas de Portugal® - Aldeias.

patente nos seus vinte metros de altura, e era o local

“Acreditamos que este é um projeto inspirador, que tem

onde se efetuava o controlo e pagamento de portagem

como grande objetivo a valorização de um Portugal

para a entrada no domínio monástico. A ponte

desconhecido, como é exemplo Ucanha, rica na sua

continua a ser um dos principais pontos de passagem

história, mas com um grande potencial presente e

do Rio Varosa.

futuro. Estamos certos de que este concurso dará uma

Ucanha foi vila e sede de concelho até 1836, sendo

maior visibilidade a Ucanha e, concomitantemente, a

presente ainda o pelourinho, marco dessa época.

todo o Concelho de Tarouca, sendo esta mais uma

Em Ucanha nasceu Leite Vasconcelos, fundador do

ação para a valorização do setor do turismo do nosso

Museu de Nacional de Arqueologia, a quem doou o seu

território”, refere a este propósito o vice-presidente da

espólio científico e literário.

autarquia, José Damião.

Fica localizada numa encosta que desce até ao Rio

Ucanha é uma aldeia pertencente ao Concelho de

Varosa. O vale limitado pelas colinas da Serra de Santa

Tarouca e classificada em 2001 como Aldeia Vinhateira

Helena apresenta um enquadramento paisagístico

do Douro, que tem como principal foco de atração

único.

turística a Ponte e Torre Fortificada de Ucanha, única

Em Ucanha produz-se, atrevemo-nos a afirmar, o

em território português. Com referência documentadas

melhor espumante do país, Murganheira. As suas caves
encontram-se esculpidas na rocha, em granito azul,
atingindo uma profundidade de 72 metros.
São também cartão de visita para os turistas todas as
suas ruas e vielas originalmente reabilitadas.
A aldeia vinhateira de Ucanha tem um passado rico
com marcas visíveis no presente.
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Espetáculo de Danças do Mundo mostra
ritmos globais na casa do Paço de Dalvares
Mais um grande espetáculo de danças de todo o

da música, dança e trajes, num evento promotor da

mundo transformou, no dia 30 de julho, a eira da Casa

identidade sócio-cultural e singularidade de cada nação.

do Paço de Dalvares num palco de ritmos globais.

A Associação Flor de Sabugueiro, contando com o

Argélia, Bolívia, Bulgária, Chipre, Índia, Macedónia,

apoio do Município de Tarouca, foi a responsável pela

Polónia e Portugal estiveram representados através

organização deste certame.

Carochinha e os amigos no Vale Varosa
A Carochinha e os Amigos andaram

amador do Agrupamento de Escolas

pelo Vale Varosa e fizeram as delícias

de Tarouca e, a avaliar pela atenção

de uma plateia atenta e exigente

e sorrisos captados aos pequenos que

com o seu musical de encantar,

assistiram ao musical, constituiu um

que decorreu no dia 4 de julho, no

verdadeiro êxito. Parabéns a todo os

Auditório Municipal Adácio Pestana.

intervenientes e aos que colaboraram

A pensar nas crianças, a peça foi

para que esta iniciativa fosse um

produzida pelo grupo de teatro

sucesso.
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“A Vida de S. Bento” em
exposição no Auditório
Municipal Adácio Pestana

Rota das Vindimas
– Douro Experience

Foi inaugurada no dia 28 de

A Rota das Vindimas – Douro

outubro, no Auditório Municipal

Experience terminou a sua 4º

Adácio Pestana, em Tarouca, a

edição com a cerimónia de entrega

exposição “A Vida de S. Bento”,

de prémios que decorreu no dia 9

monge fundador da Ordem dos

de setembro, na Casa do Paço de

Beneditinos, uma das maiores

Dalvares.

ordens monásticas do mundo.

Com equipas participantes

De autoria de Frei Paulino Luís

portuguesas e espanholas, que

de Castro, O.S.B, a exposição de

durante dois dias percorreram

pintura constituiu uma excelente

o magnífico território do

oportunidade para dar a conhecer

Douro Vinhateiro e tiveram a

um pouco mais sobre a vida e obra

oportunidade de descobrir a

de S. Bento de Núrsia, fundador

singularidade do Concelho de

da ordem seguida pelos monges

Tarouca, a iniciativa levou até à

que habitaram os Mosteiros de

Eira da Casa do Paço dezenas de

Salzedas e S. João de Tarouca,

fabulosos automóveis clássicos que

ambos situados no Concelho de

desfilaram toda a sua exuberância.

Tarouca.

O Vice-Presidente da autarquia,
José Damião, deu as boas vindas
aos participantes felicitando
a organização pela iniciativa.
O autarca aproveitou ainda a
ocasião a ocasião para apresentar
e promover o território e as suas
especificidades.
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Encontro de Janeiras Vale Varosa - 2017
Mais de duas centenas de pessoas

“Esta foi mais uma forma

Nova e Formilo, “Os Formigas”,

subiram ao palco do Auditório

encontrada pela autarquia para,

que também participou no

Municipal Adácio Pestana, no dia

reavivando e preservando a

evento. Participaram ainda no

29 de janeiro, para o Encontro de

tradição, envolver as gentes de

Encontro de Janeiras o Centro de

Janeiras Vale Varosa 2017.

tarouca numa iniciativa conjunta

Atividades Ocupacionais da Santa

Associativismo, grupos de jovens

para dar as boas-vindas a um novo

Casa da Misericórdia de Tarouca,

e crianças do Agrupamento de

ano, num ambiente de convívio e

o Coro Infantil do Agrupamento

Escolas de Tarouca juntaram-se

muita animação”, referiu na ocasião

de Escolas, o Grupo de Janeiras

para proporcionar um evento

o Presidente da Câmara Municipal

do Castanheiro do Ouro, a

único no concelho. Durante

de Tarouca, Valdemar Pereira,

Associação de S. João de Tarouca,

aproximadamente duas horas,

que aproveitou a oportunidade

a Associação Flor do Sabugueiro,

a plateia repleta que assistiu

para agradecer o envolvimento e

a Academia de Música de

ao Encontro de Janeiras teve a

a dedicação dos participantes do

Tarouca, a Associação S. Marcos

oportunidade de presenciar um

encontro.

- Valdevez, o Grupo de Cantares

espetáculo que ficou marcado pela

O Encontro de Janeiras 2017

de Gouviães, o Grupo de Janeiras

criatividade das musicas entoadas,

do Vale Varosa foi organizado

de Vila Chã da Beira, Grupo de

bem como pela participação e

pelo Município de Tarouca, e

Janeiras de Ucanha e Grupo de

envolvimento de tarouquenses de

contou com a colaboração do

Jovens de Tarouca.

todas as faixas etárias.

Grupo de Jovens de Granja
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Gouviães em festa com comemoração
de Sta. Bárbara e Gosto da Minha Terra
A população de Gouviães e povos

Bárbara, que esteve a cargo da

“Procuramos atuar como

vizinhos, como Eira Queimada

Comissão de Festas.

elemento incentivador, reunindo

e Ucanha, compareceram em

Seguiu-se um almoço convívio

a população, a fim de promover

massa no dia 4 de dezembro para

e uma tarde cultural onde não

projetos e iniciativas que façam

a grande festa e animação por

faltou o teatro, a música e a

uma diferença positiva na vida da

terras de Gouviães. Associada às

animação constante, resultado

comunidade”, referiu Valdemar

tradicionais comemorações de

de um trabalho preparado a rigor

Pereira, Presidente da Câmara

Sta. Bárbara, a iniciativa Gosto

por todas as faixas etárias da

Municipal de Tarouca, a propósito

da Minha Terra, que se realizou

população.

da missão do projeto Gosto da

em simultâneo, deu nova vida e

No fim do dia houve ainda lugar

Minha Terra, implementado pela

animação àquela localidade.

para o tradicional magusto onde

autarquia em novembro de 2015,

As atividades que decorreram

os presentes, em salutar convívio,

e que será replicada por todo o

durante o dia iniciaram com

tiveram a oportunidade de

concelho.

a tradicional missa, seguida

degustar o fruto da época e dar um

Para o autarca, num concelho

de procissão em honra de Sta.

pé de dança no baile que se seguiu.

rico em cultura e tradições,
o envolvimento ativo das
populações locais em torno de
iniciativas e eventos catalisadores
que estimulem a divulgação do
seus hábitos, usos e costumes,
fomentando um convívio
fraterno e salutar, constitui uma
forma de promover e valorizar o
desenvolvimento local.
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Habitantes de S. João de Tarouca foram
os grandes protagonistas da iniciativa
Gosto da Minha Terra
As gentes de Couto, Pinheiro,

com música, dança, teatro, convívio

do Presidente da Assembleia

S. João de Tarouca, Vila Chã do

e festa.

Municipal, Domingos Nascimento,

Monte e Vilarinho transformara-se

“É uma enorme alegria para mim

do Vice-Presidente, José Damião

em estrelas, principais protagonistas

ver toda este gente hoje aqui, e

Melo, e do Presidente da Junta de

da iniciativa Gosto da Minha Terra,

perceber que o nosso objetivo está

Freguesia, Tiago Eusébio.

que no dia 4 de junho foi até à

a ser alcançado: unir os povos,

Com garante de continuidade e

Freguesia de S. João de Tarouca.

estimular o seu sentimento de

abrangência a todos os povos,

A envolvência da população

pertença e de orgulho pela sua

desde 2015 que o programa

foi notória, com a freguesia

terra envolvendo as pessoas, o

Gosto da Minha Terra tem sido

engalanada para mostrar os seus

movimento associativo e a junta de

dinamizado no Concelho de

usos e costumes, tradições culturais

freguesia. Todos juntos dizemos,

Tarouca, com o propósito de

e gastronomia. A fé e a religião

sim, nós gostamos da nossa terra!”,

recuperar tradições, preservar

ocuparam lugar de destaque com a

referiu na ocasião o Presidente

a memória coletiva e dinamizar

celebração da eucaristia dominical

da Câmara Municipal de Tarouca,

ações que despertem nos

logo pela manhã. Seguiu-se um

Valdemar Pereira. O evento

moradores a paixão pela terra

almoço convívio e tarde recreativa

contou também com a presença

onde vivem.

Cantar de Janeiras: a tradição cumpriu-se
Fazendo cumprir a tradição, dezenas de crianças dos estabelecimentos de ensino do
concelho, imbuídos do espírito natalício, deslocaram-se até os Paços do Concelho para cantar
as Janeiras ao executivo municipal. O presidente da autarquia, Valdemar Pereira, agradeceu
o gesto e retribuiu com doces, que foram recebidos com grande alegria pelos mais pequenos.
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monograFia do
concelho de tarouca reeditada

Muitos têm sido os autores locais que no Concelho de Tarouca têm

“Reflexos e Refúgios”

“A memória é para um Povo, como a raiz para
a árvore”. Foi este o mote que levou à reedição

Numa perfeita simbiose entre poesia e fotografia, os

da Monografa do Concelho de Tarouca, obra

autores Carlos Almeida e Paulo Chaves lançaram a obra

de 1924, da autoria do Abade Vasco Moreira.

“Reflexos e Refúgios”, numa cerimónia que decorreu no
mês de abril, na Casa do Paço de Dalvares. “A junção

Atendendo ao elevado valor histórico e patrimonial

das fotografias com o cunho artístico e visão ímpar

da obra, resultado de um trabalho de investigação

a que o Paulo Chaves já nos vem habituando com a

muito complexo, o executivo entendeu ser

poesia de Carlos Almeida resultaram nesta, e atrevo-

crucial a sua reedição, que foi apresentada em

me a dizer, obra de arte, que perpetuará os reflexos

cerimónia ocorrida no Salão Nobre dos Paços

e refúgios que aqui são brilhantemente retratados”,

do Concelho, no dia 28 de abril. O Presidente da

referiu na sua intervenção o Vice-Presidente da Câmara

Câmara Municipal, Valdemar Pereira, aproveitou

Municipal de Tarouca, José Damião, que parabenizou

o momento de apresentação desta monografia

os autores pela ousadia de partilharem o seu talento.

para explicar um pouco a sua importância para o

Para o autarca esta é uma excelente forma de promover

conhecimento da riquíssima história do Concelho

e levar além-fronteiras o território tarouquense, uma vez

de Tarouca, tendo agradecido ao “Coisas de

que grande parte das fotografias que integram a obra

Tarouca” pelo desafio para a reedição desta obra,

foram captadas no Vale Varosa.

ao Prof. Cesar Carvalho pelo excelente trabalho
realizado na atualização dos textos, respeitando
assim o novo acordo ortográfico, à editora,
Tipografia Exemplo, pelo excelente trabalho
realizado, e ao Vice- Presidente, José Damião, que
desde a primeira hora assumiu o compromisso de
lançamento desta monografia, tendo-se dedicado
a este projeto, para que fosse dado a conhecer ao
publico com a qualidade lhe seria à partida exigida.
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editado as suas obras, numa partilha de conhecimentos, saberes e cultura, enriquecedora para Tarouca e as suas gentes.

“O Sonho de uma Vida”

“Os Monumentos e a
Heráldica do Município
de Tarouca”

Mariano do Carmo Félix apresentou a sua obra, “O
Sonho de uma Vida”, no passado dia 26 de agosto,
numa cerimónia muito emotiva, que decorreu na Casa
do Paço de Dalvares.

No passado dia 4 de junho, no Mosteiro de Santa Maria

O livro agora lançado é uma autobiografia que reflete

de Salzedas, decorreu a apresentação do livro “Os

o trajeto de vida do autor, “um homem de percursos

Monumentos e a Heráldica do Município de Tarouca”,

vários e diversificados que quis trazer a público neste seu

da autoria de Isaac Reis Proença, presidindo à cerimónia

livro”. O Sonho de uma Vida, de Mariano Félix, partilha

o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca,

“vivências que refletem o seu estado de alma, a sua

Valdemar Pereira.

solidão enquanto adolescente e jovem, as suas angústias,
as injustiças de que se sentiu vítima, o trabalho, o amor
e a amizade que procura insistentemente nos vários
caminhos que vai desbravando”.

“S. João de Tarouca
– Pinheiro Ontem e Hoje”
Na tarde de sábado, dia 1 de julho, decorreu na
Igreja do secular mosteiro de S. João de Tarouca
a sessão pública de apresentação do livro “ S.
João de Tarouca – Pinheiro Ontem e hoje”, da
autoria de Carlos Manuel Albuquerque Pereira, que
descreve um pouco da história e da vida das gentes
de Pinheiro. A sessão foi presidida pelo Presidente
da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar de
Carvalho Pereira.
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Festas de S.Miguel 2017
A cultura, diversidade, tradição e singularidade do Concelho de Tarouca
nas mais variadas expressões assumiram protagonismo nas Festas de
S.Miguel 2017, com um programa repleto de concertos, exposições,
gastronomia e muita diversão, que de 16 a 29 de setembro trouxeram
mais vida a Tarouca.
Do programa destacou-se o Desfile “Associações com Vida”, o encontro das
Bandas Filarmónicas do Concelho de Tarouca, o Espetáculo Piromusical e a
tradicional Feira Anual de S.Miguel.
O Centro Cívico da cidade voltou a ser o epicentro do certame ao reunir
diversões, tendas de artesanato, instituições e associativismo local que
destacaram a diversidade e riqueza do Concelho Tarouquense.
Pelo palco do Centro Cívico passaram os Norte FM, Diatónicos, Soma e
Segue, Orquestra Graffiti, Norte Som, Art Music, USKADKASA, Função
Publika, Grupo J e Arkadia.
Paralelamente decorreram a IV edição do Sabores do Varosa, o I Torneio de
Andebol Festas de S.Miguel e a II Edição do Varosa Cup.

Festival Infantil do Vale Varosa – Varosa Festinvale
Dezenas de crianças atuaram no passado mês de junho
no Centro Cívico da Cidade de Tarouca, naquele que foi
o I Festival Infantil do Vale Varosa – Varosa Festinvale,
que contou com a participação do Coro Infantil do
Agrupamento de Escolas de Tarouca, Coro Infantil de
Lamego e Coro Infantil da Escola Básica e Jardim de
Infância de Meridãos – Cinfães.
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VAROSA MOMENTS
O Varosa Moments voltou em mais uma edição com o carimbo de requinte e
glamour a que o evento já nos habituou. No dia 16 de setembro a Casa do Paço
de Dalvares abriu as suas portas a uma noite de festa, música, dança e animação.
Ilda Magalhães, vencedora do concurso de talentos da Sic Radical, garantiu
animação extra com um momento musical ao vivo, àquela que é já um ícone de
referência nas noites do Vale Varosa.
DESFILE “ASSOCIAÇÕES COM VIDA”
O movimento associativo do Concelho de Tarouca ganhou nova dinâmica nos
últimos anos, contribuindo ativamente para a promoção da cultura e identidade,
desenvolvimento económico, desportivo e turístico de Tarouca.
Neste sentido, integrado no programa das festividades em honra de S.Miguel, no
dia 24 de setembro, mais de duas dezenas de associações integraram o Desfile
“Associações Com Vida”, que percorreu as principais ruas da cidade de Tarouca
mostrando, orgulhosamente, o trabalho meritório que têm desenvolvido.

Os mais pequenos cantaram com enorme entusiasmo

proporcionar tão belo espetáculo, num momento de

e alegria para uma plateia atenta e embebecida que

partilha e confraternização como o que aqui vivemos

aplaudiu entusiasticamente todas as suas atuações,

hoje”, referiu na ocasião o Presidente da Câmara

proporcionando um espetáculo ímpar a todos os que

de Tarouca, Valdemar Pereira, que aproveitou o

assistiram ao Varosa Festinvale.

momento para dirigir ainda um agradecimento a

“Sem sombra de dúvida que o melhor do mundo

todos os que contribuíram para a realização do

são as crianças, só elas seriam capazes de nos

evento.

31

É visível e testemunhada a proximidade existente com a comunidade educativa. A autarquia tem vindo a garantir e
procurará reforçar todas as condições necessárias aos agentes do processo educativo.
Avançou-se com o programa “Estudar faz bem” com o objetivo de combater o abandono escolar e, felizmente, podese hoje afirmar que esse objetivo foi conseguido, pois o abandono escolar no concelho de Tarouca é de 0%.
Sendo a aposta na educação o investimento mais importante para o futuro de qualquer território, foram
implementadas um conjunto de ações junto da escola, dos alunos ou agregados familiares, como forma de garantir
mais e melhor educação, bem como um ensino de excelência, sem perder de vista a inclusão de todos, das quais se
destacam:
•

Oferta de livros e material escolar aos alunos do 1º ciclo pertencentes às famílias mais carenciadas;

•

Refeições escolares gratuitas para todos os alunos do 1º ciclo;

•

Transporte sem custos para todas as crianças e jovens do Concelho de Tarouca que frequentam o Pré-Escolar, o
1º, o 2º ou o 3º ciclo;

•

Requalificação da zona de recreio e jogos do Centro Escolar;

•

Promoção de cursos profissionais que vão de encontro às necessidades dos alunos;

•

Realização de atividades que fomentaram e melhoraram a cultura intergeracional;

•

Dinamização do ATL – “Crescer a Sorrir”, um espaço lúdico-pedagógico que teve por função complementar o
processo educativo e formativo das crianças, criando-lhes experiências únicas;

•

Criação de condições para garantir mais e melhor desporto escolar, através da melhoria de alguns espaços
desportivos escolares e a utilização das piscinas municipais;

•

Implementação do Regime Fruta Escolar que garante a distribuição diária de uma peça de fruta aos alunos;

•

Apoio logístico e financeiro ao Agrupamento para que seja possível desenvolver mais atividades curriculares e
extracurriculares;

Festa de Natal do Agrupamento
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos
O Agrupamento de Escolas de
Tarouca realizou a sua Festa de
Natal num ambiente de convívio
que espalhou a magia e o
espírito da época natalícia, e que
juntou alunos, professores, pais e
funcionários,
Durante a manhã, no Auditório
Municipal Adácio Pestana, os
alunos da Escola EB2,3/S Dr.
José Leite Vasconcelos mostraram a
sua destreza atlética com atuações
de ginástica acrobática.
À tarde, no pavilhão do Centro
Escolar de Tarouca, os mais
pequenos, que “todos os dias nos
enchem de amor e esperança e
de verdadeiro espírito natalício”,
conforme referiu na ocasião o
presidente da Câmara Municipal
de Tarouca, Valdemar Pereira,
proporcionaram um brilhante
espetáculo ao entoar canções
natalícias.
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Dia de S.Martinho comemorado no
Centro Escolar de Tarouca
No dia 11 de novembro

armazenarem as castanhas, bem

convívio e animação, e até para

comemorou-se mais um dia de

como respetivas cascas.

parabenizar o colega André

S.Martinho, e no Centro Escolar de

No espírito comemorativo da

Garrido que celebrava o seu

Tarouca a tradição foi cumprida

tradição, houve lugar para muito

aniversário.

com um grande magusto, no qual
marcou presença o presidente da
Câmara Municipal de Tarouca,
Valdemar Pereira.
Durante a tarde a comunidade
escolar juntou-se para celebrar o
S.Martinho, onde não poderiam
deixar de faltar as típicas castanhas
assadas que fizeram as delícias da
pequenada, que havia preparado
previamente os seus cartuchos para

Carnaval saiu à rua
Cumprindo a tradição anual, as crianças do Agrupamento de Escolas Dr.
José Leite Vasconcelos e da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca saíram à
rua para desfilar os seus fatos carnavalescos.
O bom tempo que se fez sentir ajudou à folia, e durante a manhã viveramse pelas ruas da cidade verdadeiros contos infantis, temática que inspirou o
desfile.
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Festa de encerramento
do ano letivo 2016/2017

Agrupamento de Escolas
promove caminhada

Depois de muitos meses de
dedicação, onde o esforço é
diário para garantir as melhores
notas nos testes, foi hora de
festejar o fim de mais um ano
letivo.
Num ambiente descontraído,
onde a música estava de
braço dado com a alegria e o
sorriso das nossas crianças e
jovens, foi possível assistir às
brilhantes atuações dos alunos
do Agrupamento de Escolas Dr.
José Leite de Vasconcelos.
Para tantos outros alunos este
foi apenas um dia para relaxar,
pois estão à porta os exames e

Foram mais de três centenas de

e pelo Diretor do Agrupamento de

alunos da Escola E.B2,3/S Dr. José

Escolas, Eduardo Almeida. Depois

Leite de Vasconcelos que no dia

de uma paragem para um lanche

6 de junho participaram numa

reconfortante e com as energias

caminhada de 12 km, onde foi

repostas, os jovens prosseguiram

privilegiado o contacto com a

a sua caminhada de regresso à

natureza e o ar puro da nossa serra.

escola.

Com partida em Sto. Antão, os

Procurando estimular a adoção

alunos do 5º ao 12º ano passaram

de hábitos de vida saudáveis,

pela Sta. Helena e Cristo-Rei, onde

a iniciativa é integrada no

foram recebidos pelo Presidente

Programa do Desporto Escolar,

da Câmara Municipal de Tarouca,

que privilegia atividades de

Valdemar Pereira, pelo Presidente

exploração da natureza, descoberta

da União das Freguesias de

e conhecimento do património

Tarouca e Dalvares, Rui Raimundo,

natural e paisagístico do concelho.

o empenho no estudo terá que
se reforçar nesta fase.
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Município de Tarouca organizou
mais um ATL de verão
Consciente de que a chegada
do período de férias de verão
representa uma preocupação
acrescida para os pais e
encarregados de educação que
se deparam com a necessidade
de ocupar os tempos livres
dos seus filhos enquanto
desenvolvem a sua atividade
laboral, a autarquia promoveu
mais uma edição do ATL de
verão “Crescer a Sorrir”, dando
a oportunidade às crianças e
jovens de passar um verão num
contexto diferente do ambiente
escolar.
A iniciativa decorreu de 26 de
junho a 1 de setembro e permitiu
aos participantes a prática de
diversas atividades desportivas,
culturais e lúdicas, com a
participação em diversos ateliês:
dos sabores, d´artes, dos sons,
hora do lazer e ainda inúmeras
viagens lúdicas e culturais.
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Município apoia regresso às aulas
A comunidade escolar participou

continuar a privilegiar a aposta na

aprendizagem, autarquia procedeu

numa sessão de boas-vindas que

educação e formação das crianças

à contratação de professores

decorreu no Auditório Municipal

e jovens do concelho, prosseguindo

que assegurarão as Atividades

Adácio Pestana, no dia 6 de

com a implementação de um

Extra Curriculares, bem como

setembro, uma semana antes do

conjunto de medidas variadas e

tarefeiras que prestarão todo

arranque do ano letivo 2017-2018.

abrangentes de apoio ao ensino.

o apoio logístico necessário,

Valdemar Pereira, Presidente da

Assim, as refeições escolares

mantendo igualmente a psicóloga

Câmara Municipal de Tarouca,

permanecerão gratuitas para

escolar e a dietista que prepara

fez questão de manifestar o seu

todas as crianças e alunos que

minuciosamente as ementas dos

reconhecimento público pelo

frequentam o Pré-Escolar e

alunos procurando fornecer-lhes

papel primordial que os professores

o 1.º Ciclo do Ensino Básico.

todos os nutrientes necessários

e restante comunidade escolar

Também aos alunos do 1º ciclo

para um correto desempenho físico

assumem na formação das crianças

do ensino básico com escalão A e

e intelectual.

e jovens que serão o futuro do

B será atribuído um subsídio para

“Paralelamente a estas, que são

concelho e do país.

aquisição dos livros e material

apenas algumas das medidas

“A excelente relação de parceria

escolar para o ano letivo de

que implementamos no sentido

que desde sempre tem sido

2017/2018. O transporte escolar

de mitigar o esforço financeiro

mantida entre a escola e a

será gratuitamente assegurado a

que é suportado pelos agregados

autarquia tem permitido que

todos os alunos do 1º ao 12º ano.

familiares, e procurando assegurar

o nosso trabalho decorra da

Na senda da permanente melhoria

o melhor percurso educacional

melhor forma possível”, referiu

dos processos de ensino e

possível das nossas crianças e

o Diretor do Agrupamento de

jovens, durante todo o ano a

Escolas Dr. José Leite Vasconcelos,

autarquia presta o apoio em todas

Eduardo Almeida, agradecendo

as questões pontuais que vão

toda a disponibilidade sempre

surgindo», refere a este propósito o

manifestada.

presidente da autarquia, Valdemar

O Município de Tarouca irá

Pereira.
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Município mantém-se
parceiro ativo do Regime Fruta Escolar
A obesidade infantil é atualmente um dos mais sérios

Como reforço do programa, durante o mês de maio, a

desafios de saúde pública, obrigando as entidades

dietista da autarquia, Viviane Melo, ministrou diversas

e organizações a repensar estratégias e a atuar

sessões de acompanhamento aos alunos, de forma a

preventivamente, procurando combater e minimizar

sensibilizar os mesmos para a importância do consumo

esta realidade.

diário de fruta e legumes. Procurando alertar não só

Neste sentido, o Município de Tarouca mantém-se parceiro

os mais pequenos mas também as suas famílias para a

ativo do Regime Fruta Escolar, iniciativa de âmbito europeu

importância do consumo da fruta em termos de saúde

que pretende promover a prática de uma alimentação

pública, nomeadamente no combate à obesidade infantil,

saudável. O programa prevê a distribuição gratuita de 1

foi também entregue aos alunos material didático com

peça/dose de fruta e/ou produtos hortícolas, duas vezes

informação para transmitirem aos seus encarregados de

por semana, aos alunos do 1º ciclo do ensino básico.

educação.

Encontro Diocesano Alunos de Educação Moral
e Religiosa Católica
«Ide e Ensinai» foi o tema do IV Encontro Diocesano dos alunos de Educação
Moral e Religiosa Católica (EMRC) da Diocese de Lamego que iniciou logo pela
manhã do dia 28 de abril, no Centro Cívico da cidade de Tarouca. O Presidente
da Câmara, Valdemar Pereira, deu as boas-vindas aos jovens com uma musica
interpretada por si que dedicou a todos os presentes. Mais de 1000 alunos que
frequentam a disciplina passaram o dia em Tarouca, e participam num conjunto
de atividades lúdicas e desportivas, onde não falta música, festa, dança, alegria e
celebração da religião.
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O crescimento de um território deverá ser sempre sustentável, obrigando as entidades competentes à eficiência e
respeito na utilização de recursos.
As paisagens do nosso concelho e os espaços verdes que nos rodeiam são de interesse público, e neste sentido a
ação da autarquia deve contribuir para a sua preservação.
Considerando tais desígnios, as ações implementadas pela autarquia nos últimos anos permitiriam:
•

Despoluir os cursos de água e promover ações de limpeza das margens;

•

Repovoar o rio Varosa e Varosela com as famosas Trutas do Varosa;

•

Garantir o efetivo funcionamento das ETAR’s, propriedade da Câmara Municipal, que se encontravam em
completo estado inoperacional e consequentemente poluíam as linhas de água;

•

Realizar várias campanhas, seminários e workshops de sensibilização ambiental;

•

Limpar e combater “mini-lixeiras” que vão aparecendo por todo o concelho;

•

Sensibilizar para a separação dos resíduos;

•

Garantir a implementação do Programa “ECO-ESCOLAS”, em parceria com o Agrupamento de Escolas e através
do qual, anualmente, o município foi distinguido com a Bandeira “ECO-ESCOLA”;

•

Conquistar a I Bandeira Verde EcoXXI;

•

Reforçar a rede de Ecopontos;

Município de Tarouca
conquista primeira Bandeira
Verde ECO XXI
A política de desenvolvimento
sustentável que tem vindo a ser
levada a cabo pelo Município
de Tarouca conduziu ao seu
reconhecimento e distinção com
o galardão de Município ECOXXI,
em cerimónia ocorrida no dia 28 de
setembro, no Centro de Congressos
do Estoril.
A atribuição da bandeira verde
ECOXXI resulta do reconhecimento
do trabalho realizado pelo município
em prol do desenvolvimento
sustentável, contemplando os
domínios ambiental, social e
económico. Os parâmetros avaliados
vão desde a educação ambiental, ao
turismo sustentável, passando pela
qualidade da água e do ar, gestão de
resíduos e saneamento, mobilidade
e ordenamento do território e ainda
a participação pública, emprego e
informação ao munícipe, entre outros.
A iniciativa é da Associação Bandeira
Azul da Europa que este ano
distinguiu 47 municípios.

Bandeira Verde Eco-Escolas
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS
DISTINGUIDO PELA 6ª VEZ COM O GALARDÃO
Cientes da pertinência de questões

de novembro, onde foi hasteada a

como a utilização racional da

Bandeira Verde Eco-Escolas.

energia, alterações climáticas

Também o Município de

ou efeito estufa no nosso

Tarouca, enquanto parceiro na

quotidiano, a comunidade escolar

implementação deste programa,

do Agrupamento de Escolas

foi distinguido com o certificado

Dr. José Leite de Vasconcelos

de “Município Parceiro Eco-Escolas

tem disciplinado as suas ações

2016”, entregue ao vice-presidente

nesta matéria, dando o exemplo

da autarquia, José Damião, que

no que concerne à adoção de

aproveitou a ocasião para felicitar

comportamentos sustentáveis, que

o agrupamento por mais uma

lhe valeu a distinção, pelo sexto

distinção e encorajar os alunos

ano consecutivo, com o galardão

presentes para a continuação do

Bandeira Verde Eco-Escolas,

bom trabalho que tem vindo a ser

atribuído pela Associação Bandeira

desenvolvido.

Azul da Europa.
A cerimónia de entrega de
prémios aos professores e alunos
envolvidos neste projeto, que desta
forma veem reconhecidas as suas
ações e a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito da
educação ambiental, decorreu no
agrupamento de escolas, no dia 4
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Autarquia promove sessão de esclarecimento
sobre Vespa das Galhas do Castanheiro
O Município de Tarouca, atento

da Castanha (REFCAST), tendo

A REFCAST esclareceu que a luta

e interventivo no que concerne

contado ainda com a presença do

biológica, ou seja, a largada de

ao garante da produção dos

Representante da Direção Regional

insetos “bons” “Torymus Sinensis”,

agricultores e produtores locais,

da Agricultura e Pescas do Norte

que vão depositar os ovos nas galhas

promoveu, no dia 7 de junho, à

(DRAPN), Eng. Joaquim Alves, e da

dos castanheiros infetados, não

semelhança do que aconteceu

técnica do Gabinete de Ambiente da

deixando que a vespa das galhas

em 2015, uma nova sessão de

autarquia, Sandra Carvalho.

se desenvolva, permitirá equilibrar

esclarecimento sobre a vespa das

Segundo a Associação Portuguesa

a balança e no futuro poderemos

galhas do castanheiro, uma praga

da Castanha (REFCAST), no combate

conviver com a vespa das galhas

que coloca em causa a normal

a esta praga os agricultores têm

sem, contudo, afetar a produção de

produção de castanha.

um papel preponderante e crucial,

castanha. Já os produtos químicos

A iniciativa pretendeu esclarecer

numa primeira fase, através do uso

não são aconselhados, pois não

e informar os presentes sobre esta

de plantas não infetadas (usar nas

erradicam a praga, já que o inseto

praga, nomeadamente os sintomas,

plantações material com passaporte

eclode de forma escalonada, por

a sua forma de propagação, os

fitossanitário, uma vez que a praga

fases, e, portanto, não se mostram

meios de combate existentes,

foi introduzida em Portugal por

eficazes.

procedimentos a ser adotados

espécies de castanheiros vindas do

No caso de deteção de galhas

pelos agricultores, bem como pelas

estrangeiro), numa segunda fase, na

contaminadas, os produtores

entidades envolvidas no combate à

verificação semanal das plantações

devem proceder à sua remoção

praga, no sentido de evitar perdas

jovens e eliminação das galhas

para um saco e queimá-las, bem

futuras de produção de castanha.

infetadas, numa terceira fase, na

como comunicar à autarquia,

A sessão de esclarecimento foi

comunicação à Câmara Municipal

nomeadamente ao Gabinete Técnico

dinamizada pelo Vice-Presidente da

de Tarouca sobre presença da vespa

Florestal, os focos de deteção que

autarquia, José Damião Melo, e pelo

das galhas e, por último, no uso de

identifiquem, através do telefone

Eng. Cândido Henriques coordenador

práticas culturais adequadas à fase

254 677 420, ou do email sandra.

técnico da Associação Portuguesa

da luta biológica.

carvalho@cm-tarouca.pt
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A autarquia manteve um conjunto de políticas sociais de proximidade, com o propósito de garantir às famílias em
situação mais vulnerável o acesso aos padrões mínimos de qualidade de vida.
Através do programa “Solidariedade em Rede” foi mantida uma eficiente articulação com os diferentes parceiros
sociais, colaborando com todas as instituições no sentido de reunir esforços e garantir objetivos comuns.
Foi garantido o apoio incondicional a todas a Instituições de Solidariedade Social e aos nossos Bombeiros
Voluntários, para que lhes fosse possível prestar um apoio capaz e célere.
Foram criadas novas medidas de intervenção na área social, das quais se destacam o apoio à natalidade.
Reduziu-se o IMI para os agregados familiares com um ou mais filhos, já que depois de uma real avaliação desta
medida, se percebeu que o impacto financeiro que tem para a autarquia é indubitavelmente menor que o impacto
social que tem para as famílias.

Séniores em festa comemoram Natal
Natal é época de solidariedade e confraternização,

em nome de todo o executivo que também marcou

e por isso o Município de Tarouca promoveu, no dia

presença na iniciativa.

15 de dezembro de 2016, um conjunto de iniciativas

Durante a manhã, na Igreja Matriz de Ucanha, os idosos

comemorativas da quadra natalícia, dirigidas à

participaram numa missa preparada a rigor, tendo

população sénior do concelho.

dado voz aos cânticos litúrgicos que fizeram parte da

“Procuraremos sempre promover o combate ao

eucaristia. Mais tarde, cerca de quatro centenas de

isolamento e exclusão social, e por isso assumiremos

séniores sentaram-se à mesa para um mega almoço

incessantemente o nosso papel no que se refere

convívio de natal, com a ementa natalícia típica, onde

à promoção de uma velhice ativa, participativa, e

não poderia falta o bacalhau e o bolo-rei.

integrada na nossa comunidade. Tudo temos feito

Os mais pequenos abrilhantaram o momento, ao

e continuaremos a fazer para que o espírito de natal

proporcionar aos convivas um “mini concerto” repleto

perdure todo o ano”, referiu na ocasião Valdemar

de músicas natalícias que aqueceram o coração de

Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Tarouca,

todos os presentes.
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Seniores comemoram o verão
Durante o verão a autarquia não descurou a
atenção que durante todo o ano presta aos
seniores do concelho, tendo promovido bons
momentos de convivência.
Desta feita, ciente do papel primordial
que a crença, fé e religião tem na vida dos
seniores do Concelho de Tarouca, a autarquia
proporcionou ao grupo do Rejuvenescer
Tarouca uma tarde convívio em Sta. Helena.
No dia 5 de julho, o grupo rumou àquele
santuário, para assistirem à novena que
antecipa a festa dedicada à Sta. Helena.
Acompanhados pelo executivo e animadores
do projeto, os seniores tiveram a oportunidade
passar uma tarde de convívio, com música,
lanche e eucaristia.
Também no dia 7 de julho, numa partilha
autentica de vivências, experiências e saberes,
os seniores visitaram o Lar da Santa Casa da
Misericórdia de Tarouca, onde promoveram
uma tarde de animação musical dirigida aos
utentes daquela instituição de solidariedade.
No dia 21 de julho os seniores tiveram a
oportunidade de “sentir o Douro”, com um
passeio de barco que os levou através das
magníficas encostas deste território que é já
considerado património da humanidade.
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Dia Internacional
da Mulher

Direitos das Crianças em
Com o objetivo de salientar e

Municipal Adácio Pestana, com

Foi celebrado, no dia 8 de março,

divulgar os direitos das crianças, a

a atuação dos grupos de dança

com os seniores que integram o

Comissão de Proteção de Crianças

infantis Topdance, Artdance e

projeto Rejuvenescer Tarouca, o Dia

e Jovens de Tarouca, o Município

Ginásio Clube de Tarouca.

Internacional da Mulher.

de Tarouca, o Sport Clube de

As vozes cristalinas do Coro

A iniciativa, que contou com a

Tarouca e o Ginásio Clube de

Infantil do Centro Escolar de

presença da vereadora Susana

Tarouca comemoraram, no dia

Tarouca que posteriormente

Pereira, representou uma singela

20 de novembro de 2016, o Dia

entoaram no auditório

homenagem que a autarquia quis

Internacional da Convenção dos

comoveram muitos dos presentes,

prestar às mulheres do concelho.

Direitos das Crianças, com um

que não conseguiram conter as

Na ocasião, o Presidente da

programa dedicado inteiramente

lágrimas que teimavam em cair.

Câmara Municipal de Tarouca,

aos mais pequenos.

Seguiram-se ainda duas sessões

Valdemar Pereira, dedicou uma

Logo pela manhã e sob uma

musica interpretada por si aos

chuva intensa, o jogo de futebol

presentes, tendo-se referido na

entre o Sport Clube de Tarouca

sua intervenção à importância

e o Sampedrense deu o pontapé

das mulheres na sociedade atual

de saída para um dia repleto de

e na família, lamentando que a

atividades. Também o Ginásio

mesma ainda não seja valorizada

Clube de Tarouca defrontou o

universalmente.

Moimenta da Beira num jogo de
andebol em que a equipa da casa
se sagrou vencedora.
Depois de um almoço convívio
entre as crianças de ambas as
associações, o programa de
atividades continuou no Auditório
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destaque em Tarouca
de cinema gratuitas da mais

estão inseridas foi o principal

recente comédia infantil lançada,

objetivo desta iniciativa”, referiu

o filme Trolls.

a este propósito a Presidente da

“Proporcionar às crianças do

Comissão de Proteção de Crianças

nosso concelho um dia diferente,

e Jovens de Tarouca, Susana

alertando e sensibilizando

Gouveia.

simultaneamente para o facto

O iniciativa contou com o apoio da

de, lamentavelmente, e apesar

Associação de Desenvolvimento

de ser um direito seu, nem

Local Vale Varosa, do Contrato de

todas as crianças terem um lar,

Desenvolvimento Social (CLDS) -

uma família e a proteção da

3G Tarouc@Social e da Santa Casa

sociedade e comunidade em que

da Misericórdia de Tarouca.
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Apresentação do Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil
Na data em que se assinalou o

responsável pela proteção civil,

serviços e estruturas a intervir

Dia Mundial da Proteção Civil, e

José Damião Melo, que destacou a

em operações de proteção civil a

procurando sensibilizar os diversos

particularidade de, na elaboração

nível municipal, na iminência ou

parceiros para a importância

deste relatório, terem sido estudados

ocorrência de situações de acidente

prevenção e coordenação de

os riscos a que o território municipal

grave ou catástrofe.

esforços em caso de emergência

está exposto e as vulnerabilidades

“Nunca nos devemos esquecer que

e calamidade, teve lugar no dia

das populações e infraestruturas, o

a prevenção é um dever de todos e

1 de março, na Casa do Paço de

que permite desencadear os devidos

que o conhecimento das medidas

Dalvares, a apresentação pública

procedimentos de prevenção e

de autoproteção adequadas

das principais linhas orientadoras

mitigação.

a cada risco reduz a nossa

do Plano Municipal de Emergência

O PMEPC é um documento

vulnerabilidade”, referiu o vice-

de Proteção Civil - PMEPC.

elaborado pela Câmara Municipal de

presidente, “porque qualquer dia, a

A apresentação esteve a cargo

Tarouca, através do Serviço Municipal

qualquer hora e em qualquer lugar,

do vice-presidente da Câmara

de Proteção Civil, que define o modo

é provável que algo improvável

Municipal de Tarouca, vereador

de atuação dos vários organismos,

venha a acontecer”, acrescentou.
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Autarquia promoveu Sessão
de Esclarecimento relativa ao
Portugal2020

30 anos a comemorar
o Sabugueiro em Flor

Atendendo às novas dinâmicas

Contando já com mais de três décadas de história, a Festa

de evolução que se têm verificado

do Sabugueiro em Flor, promovida pela Flor do Sabugueiro -

nos últimos anos, especialmente nas

Associação Recreativa, Cultural, e Desportiva de Dalvares, com o

áreas do turismo, agricultura e alguns

apoio da Câmara Municipal de Tarouca e União das Freguesias

setores de atividade do nosso concelho, a

de Tarouca e Dalvares, é já uma imagem de marca do Vale

autarquia tem realizado um conjunto de

Varosa que pretende atrair cada vez mais públicos diversificados

iniciativas, com o intuito de incentivar e

a Tarouca e projetar a imagem do concelho e dos seus atrativos

promover o empreendedorismo local.

além fronteiras.

Assim, procurando ser mais um impulso
à dinamização da economia local, a
Câmara Municipal de Tarouca promoveu
no dia 20 de março, na Casa do Paço de
Dalvares, uma sessão de esclarecimento
sobre o programa comunitário Portugal
2020, dirigida aos empresários locais.
A iniciativa pretendeu dar a conhecer aos
empresários do concelho as oportunidades
de financiamento contempladas pelos
fundos comunitários deste programa e os
mecanismos necessários para a submissão
de candidaturas.
Nos serviços da autarquia poderá ser
obtido o apoio ou qualquer esclarecimento
adicional sobre este assunto.

O certame realiza-se anualmente durante o mês de maio, período
em que o concelho se veste de branco graças à da forte presença
da floração do sabugueiro, planta rústica, que constitui uma fonte
complementar de riqueza no concelho.
A edição deste ano contou com três dias de festa e uma
programação diversificada: na eira da Casa do Paço de Dalvares,
logo no dia 19 de maio, foi inaugurada a exposição de fotografia
da associação “30 anos ao Serviço da Cultura”, a que se seguiu a
atuação da Orquestra Ligeira do Vale Varosa. No mesmo local,
no sábado, teve lugar o 30º Festival de Folclore Sabugueiro em
Flor (Luso-Romeno), que contou com a participação do Rancho
Folclórico Flor do Sabugueiro, Grupo folclórico de Souto - Souto
S. Salvador, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Nespereira,
Rancho Folclórico de Geraldes, e ainda um grupo folclórico
oriundo da Roménia. Já no domingo, durante a manhã, decorreu
a tradicional missa campal com bênção dos sabugueiros.
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Município incentiva empreendedorismo jovem

Sessão de Esclarecimento COOPJOVEM
Procurando incutir nos jovens tarouquenses o espírito

Social, Filipe Costinha, que se destina aos jovens com

empreendedor, fazendo chegar até eles o conhecimento

idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, que

dos meios e recursos ao seu alcance, o Gabinete de

pretendem constituir uma Cooperativa que integre 3

Inserção Profissional do Município de Tarouca e a

cooperadores/as, até um máximo de 9.

Associação de Desenvolvimento Local Vale Varosa

Na sessão de abertura o Vice-Presidente da Câmara

promoveram, durante a manhã do dia 24 de novembro

Municipal de Tarouca, José Damião, deu as boas-

de 2016, uma sessão de apresentação e esclarecimento

vindas aos presentes, desafiando-os a por em prática

sobre a Medida Empreendedorismo Cooperativo -

o seu espírito de iniciativa e a capacidade de inovação,

CoopJovem, destinado à criação de autoemprego sob a

aproveitando a existência de condições favoráveis e o

forma de empresa corporativa.

apoio que o programa apresentado prevê.

O salão nobre da Câmara Municipal de Tarouca

Esta iniciativa pretendeu proporcionar o contacto direto

encheu-se de jovens que tiveram a oportunidade

entre os jovens e o mercado de trabalho, propiciando a

de aprofundar conhecimentos sobre o programa

divulgação de oportunidades. O programa contempla

CoopJovem, apresentado pelo Coordenador do

vários tipos de apoio, como bolsas, apoio técnico e um

Departamento de Empreendedorismo e Inovação

apoio financeiro para a criação e instalação da cooperativa.
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Natal em Tarouca

Tarouca nos Caminhos de Santiago
de Compostela

O espírito natalício invadiu Tarouca com um conjunto

Cerca de 50.000 peregrinos visitam anualmente

de atividades e iniciativas que a autarquia preparou e

território português, o que torna premente a

que abrilhantaram ainda mais a quadra.

valorização e requalificação dos Caminhos de Santiago.

Pela terceira vez, o Mega Presépio em Movimento

Neste sentido, o Caminho de Santiago de Torres, que se

voltou a estar exposto, junto à Rotunda do Mártir. Cerca

encontra integrado em cinco Redes Intermunicipais, foi

de 250 figuras, distribuídas por 65m2, onde foi possível

objeto de uma candidatura conjunta já aprovada, com

observar especificidades do quotidiano tarouquense

vista à sua valorização.

tornaram única a exposição que anualmente atrai

Atravessando Granja Nova, Ucanha, Gouviães e Eira

centenas de visitantes.

Queimada, o Caminho de Torres estende-se pelo

Porque o Natal é cooperação, entreajuda e

Concelho de Tarouca ao longo de 12 km, que serão agora

solidariedade, e o Município de Tarouca organizou

sinalizados e valorizados nos seus traços essenciais.

uma Caminhada Solidária de Natal, que se realizou

O Vice-Presidente da autarquia, José Damião Melo,

no dia 11 de dezembro. Os participantes contribuíram

participou numa reunião ocorrida na sede da

com bens alimentares, brinquedos, vestuário ou livros,

Associação de Municípios do Douro Sul, onde foram

que posteriormente foram distribuídos pelas IPSS´S do

discutidos os objetivos principais do projeto, bem como

concelho.

definido o calendário de ação.

Também no dia 11 a Associação Clássicos S/Ferrugem

“Esta é uma iniciativa que representará um importante
contributo naqueles que para nós são identificados
como pontos estratégicos para o desenvolvimento
da oferta turística do concelho, nomeadamente na
vertentes do Turismo de Natureza, Turismo Religioso
e Touring Cultural e Paisagístico, na medida em que
permitem complementar a oferta existente”, referiu
na ocasião o autarca, manifestando e reforçando o
total interesse do município na boa prossecução dos
trabalhos definidos.
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de Tarouca levou a cabo o V Rally de Natal.
O Natal é das crianças, e por isso mesmo o Município
de Tarouca decidiu presentear as crianças do concelho
com alguns mimos. Assim, durante o mês de dezembro,
e durante o período de férias escolares, os mais
pequenos puderam, gratuitamente, assistir a sessões
de cinema infantil no Auditório Municipal, bem como
usufruir das piscinas cobertas de Tarouca.
Ainda no âmbito da programação natalícia, no dia 28 de
dezembro, no Auditório Municipal Adácio Pestana decorreu
o Concerto de Natal da Orquestra Vale do Varosa.
E nem os amigos de quatro patas foram esquecidos,
e por isso o Canil Municipal de Tarouca, com o apoio
da Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca,
realizou uma campanha de adoção, com oferta da
esterilização aos animais adotados, bem como vacina da
raiva, microchip eletrónico e desparasitação.
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Saúde de proximidade debatida
em Tarouca
O bem-estar e a qualidade de vida da população

A iniciativa contou com as intervenções do Presidente

tarouquense está no centro das preocupações do

da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira,

atual executivo, que no dia 18 de novembro de 2016

do Presidente da Assembleia Municipal, Domingos

promoveu, no Auditório Municipal Adácio Pestana, em

Nascimento, do Coordenador da UCSP - Centro de

Tarouca, um debate sobre a Saúde Local, com o intuito

Saúde de Tarouca, Simões de Carvalho, e do Diretor

de informar e elucidar a população sobre os serviços

Executivo do ACES - Agrupamento de Centros de Saúde

e valências de que dispõem ao nível dos cuidados

do Douro Sul, Rui Dionísio.

de saúde primários prestados localmente, bem como

Nas suas alocuções, os oradores deram nota dos

auscultar e esclarecer os seus principais anseios e

investimentos realizados no domínios das infraestruturas

apreensões nesta matéria.

de saúde, no sentido de garantir um serviço de
proximidade em benefício da população do concelho
e da sua qualidade de vida, a que se seguiu um espaço
de debate e esclarecimento da inúmeras questões
colocadas pelos presentes.
Recorde-se que, não obstante de não se tratar de uma
área da responsabilidade direta da autarquia, têm sido
inúmeros os investimentos realizados nesta matéria,
tais como, e a título de exemplo, o funcionamento da
Unidade Móvel de Saúde de Tarouca e a integração
de um enfermeiro nesta viatura, o qual presta um
conjunto de cuidados primários que são de valor
incalculável para quem os recebe, bem como a
realização semanal de transporte de doentes que não
possuem recursos para efetuarem os seus tratamentos
no IPO, entre outros.
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Inauguração do Centro Paroquial
de Santa Helena da Cruz
O novo Centro Paroquial de Tarouca, obra há muito
esperada pela comunidade local, foi inaugurado no
dia 27 de novembro de 2016, numa cerimónia que
juntou centenas de tarouquenses e que contou com
a presença de D. Jacinto Botelho, Bispo Emérito de
Lamego.
Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal
de Tarouca referiu que todo o apoio concedido
pela autarquia se enquadra nos investimentos de
proximidade efetuados em prol da população, que
agora dispõe de um espaço digno para a realização
das diferente iniciativas inerentes à atividade paroquial,
tendo destacado, a título de exemplo, a existência
de um espaço adequado para que seja ministrada
catequese às cerca de três centenas de crianças da
paróquia de S. Pedro de Tarouca.
O autarca reconheceu ainda que “esta obra é
hoje uma realidade porque um dia um homem a
sonhou”, dirigindo um especial agradecimento ao
pároco local, Carlos Lopes, pela sua determinação
e entusiasmo durante a realização deste Centro
Paroquial.
Valdemar Pereira felicitou igualmente todos os
membros do conselho económico da paróquia de S.
Pedro de Tarouca.  
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Este último ano foi caraterizado pela abertura de vários avisos no âmbito das candidaturas ao
Portugal2020, as quais se esperavam ter iniciado já no ano de 2014, no entanto os vários atrasos
ditaram um desvio no tempo de aproximadamente 3 anos, facto que fez com que muitos dos
investimentos estruturais e mais avultados ficassem a aguardar o tão desejando e imprescindível
financiamento a fundo perdido.
Face a tal constrangimento, o executivo decidiu manter o ritmo de obras por administração direta e
com os recursos humanos, técnicos e equipamentos da Câmara Municipal, alicerçados a uma gestão
financeira rigorosa da autarquia foi possível realizar um conjunto de investimentos, obras e novas
dinâmicas com o primordial objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e encontrar soluções
para alguns problemas existentes.
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CAMINHOS AGRÍCOLAS E REGADIOS

MONDIM DA BEIRA

pavimentação a cubos do caminho de Farnel

ARRUAMENTOS

Pavimentação do caminho do Pico

Alargamento e pavimentação
- Candainho

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES

Calcetamento do caminho
da Sr.a da Piedade

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES
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ALMODAFA

MONDIM DA BEIRA
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Beneficiação do caminho da Cerdeira

GONDOMAR

Calcetamento da rua da Capela

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES

Antes

Pavimentação - Monte do Bicho MONDIM DA BEIRA

Pavimentação do caminho
do Rabo da Burra

FORMILO

GRANJA NOVA

MONDIM DA BEIRA

Depois

Pavimentação da estrada da Sr.ª do Terço

Pavimentação da rua da Escola

Pavimentação do caminho do Fernandis
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FORMILO

GRANJA NOVA

S. JOÃO DE TAROUCA

Pavimentação do
caminho de Chãos

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

GOUVIÃES E UCANHA

MONDIM DA BEIRA

obras municipais | VIVER TAROUCA
Pavimentação do caminho de Lamelas

Calcetamento do caminho
da Abadia Velha

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

GRANJA NOVA E VILA CHÃ DA BEIRA

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

GOUVIÃES E UCANHA

Alargamento e pavimentação do caminho
do Gordinho

ÁGUA E SANEAMENTO

Rede de águas - Amiais

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES
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Pavimentação
do caminho do Pealvo

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES

GONDOMAR

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES
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Rede de águas e saneamento de Lamelas

Saneamento

Saneamento

Saneamento

GRANJA NOVA

UCANHA

FORMILO

Rede de águas pluviais na rua da Escola

VALVERDE

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES

MEIXEDO

SALZEDAS
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GRANJA NOVA

Saneamento - Amiais

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES

Arruamento da rua do Centro Paroquial

Alargamento de muros e caminho da Bernarda

Execução de muro de acesso ao Centro de Dia
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OUTRAS OBRAS

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES

ARGUEDEIRA

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES

SALZEDAS

63

Casa Mortuária

VILA CHÃ DA BEIRA
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Reabilitação de Alcácima

Casa Mortuária

Beneficiação da rua do Pelourinho

UNIÃO DE FREGUESIAS DE

TAROUCA E DALVARES

VALVERDE

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DALVARES

VÁRZEA DA SERRA
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Execução de passeios

VILA CHÃ DO MONTE
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ATA N.º 81, DE 3 NOVEMBRO DE 2016

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para
realização da festa em Honra de Divino do Espirito

- Apoios concedidos a entidades e organismos

Santo.

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Fábrica da Igreja Paroquial de Gouviães

e eventos de interesse para o município, bem como às

Total:€ 369,00

freguesias, no período de 25.10.2016 a 31.10.2016:

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

realização da festa em Honra de Santa Madalena.

Total:€ 919,51€

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

Total:€ 800,00

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

Finalidade: Apoio em espécie (serviço de transporte de

04/08/2013.

autocarro) para transporte dos utentes da Instituição a
Fátima.

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

ATA N.º 82, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

interesses para o Município, no período de 25.10.2019
a 31.10.2016:
Associação Desportiva Recreativa Tarouquense

- Apoios concedidos a entidades e organismos

Total:€ 160,00

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Finalidade: Apoio em espécie (troféus) para realização

e eventos de interesse para o município, bem como às

de evento da Associação.

freguesias, no período de 01.11.2016 a 14.11.2016:

Associação da Juventude do Concelho de Tarouca

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total:€ 236,40

Total:€ 2.793,25

Finalidade: Apoio em espécie (troféus) para realização

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

de evento da Associação.

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

Associação São Martinho Esporões

04/08/2013.

Total:€ 369,00

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para

Total:€ 1.057,80

realização da festa em Honra de São Martinho.

Finalidade: Apoio em espécie (Armário/Roupeiro) para

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

as instalações do Grupo de Ação Sócio Caritativo da

Total:€ 369,00

Paróquia de S. Pedro de Tarouca (GASPTA).

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para
realização da festa em Honra de Santa Luzia.

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

Total:€ 369,00

interesses para o município, no período de 01.11.2016

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para

a 14.11.2016:

realização da festa em Honra de São Brás.

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Fábrica da Igreja Paroquial de Dálvares

Total:€ 492,00

Total:€ 369,00

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para
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cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Chã da Beira

interesses para o Município, no período de 15.11.2016

Total:€ 615,00

a 25.11.2016:

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

realização da festa em Honra de Nossa Senhora das

Total:€ 615,00

Graças.

Finalidade: Apoio em espécie (fogo de artifício) para

Clube de Futebol Lusitanos de Samedan

realização da festa em Honra de São Martinho.

Total:€ 755,37

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (taças e medalhas) para

Total:€ 21,75

atividades da Associação.

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

para atividades da Unidade de Apoio Especializado à

Total:€ 19,02

Multideficiência.

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

Vale Varosa - Associação de Desenvolvimento Loca

para atividades da Unidade de Apoio Especializado à

Total:€ 465,00

Multideficiência.

Finalidade: Apoio em espécie (alojamento) aquando o

Associação dos Amigos de Santa Luzia da Vila

Estágio da Orquestra de Sopros.

Pouca.

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação

Total:€ 253,13

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (bandeiras) para a sede

um subsídio no montante de € 120.000,00 (cento

da Associação.

e vinte mil euros), pago em prestações mensais de
€10.000,00 (dez mil euros) para manutenção das
Equipas de Intervenção Permanente, de janeiro a

ATA N.º 83, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

dezembro de 2017, renovável por idêntico período,
desde que previamente solicitado.

- Apoios concedidos a entidades e organismos
legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

ATA N.º 84, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

e eventos de interesse para o município, bem como às
freguesias, no período de 15.11.2016 a 25.11.2016:
Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

- Deliberado por unanimidade autorizar a contratação

Total:€ 2.760,23

da execução da empreitada por ajuste direto de

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

“Execução de rede pública de drenagem de águas

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

residuais em Meixedo-Salzedas – Tarouca – desativação

04/08/2013.

de fossa sética pública”, no valor de 149.751,86 € +IVA,

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

sendo a entidade a convidar a “ASCOP – Construção

Total:€ 88,68

Civil e Obras Públicas, Lda.”, com residência na Rua

Finalidade: Material para zona envolvente ao edifício da

Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira. A obra foi

Instituição.

candidatada a fundos comunitários e aprovada com

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

85% de taxa de financiamento.
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realização da festa em Honra de Santa Marinha - Meixedo.
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- Apoios concedidos a entidades e organismos

- Apoios concedidos a entidades e organismos

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

legalmente existentes, com vista à prossecução de

e eventos de interesse para o município, bem como às

obras e eventos de interesse para o município, bem

freguesias, no período de 26.11.2016 a 12.12.2016:

como às freguesias, no período de 13.12.2016 a

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

26.12.2016

Total:€ 639,41

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

Anexo I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

04/08/2013.

Total:€ 3.568,00
Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

04/08/2013.

interesses para o Município, no período de 26.11.2016

Fábrica da Igreja Paroquial de S. J. de Tarouca

a 12.12.2016:

Total:€ 222,20

Sport Clube de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Total:€ 120,00

para a capela Mortuária de Vilarinho.

Finalidade: Apoio em espécie (transporte dos atletas)

Associação Sociocultural de S. João de Tarouca

para realização dos jogos do clube.

Total:€ 361,11
Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

- Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica

para a sede da Associação.

da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca um
subsídio no valor de trezentos euros, pelo vigésimo

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

primeiro aniversário do Jornal Sopé da Montanha;

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesses para o Município, no período de 13.12.2016
a 26.12.2016:

ATA N.º 85, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Clube Motorizado de Tarouca
Total:€ 130,50

- Deliberado adjudicar a «Aquisição de energia elétrica

Finalidade: Apoio em espécie (bilhetes de entrada no

para as instalações do Município de Tarouca” à firma PH

museu de S. João de Tarouca) aquando da realização

ENERGIA, LDA pelo valor de 123 612,69 euros (cento

do passeio de jipes do Clube, no dia 13/11/2016.

e vinte e três mil e seiscentos e doze euros e sessenta

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

e nove cêntimos) acrescidos dos valores referidos nos

1. Total:€ 6,20

n.ºs 2 e 3 da cláusula 14ª do Caderno de Encargos e do

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

IVA, no valor de 295 784,03 euros ( duzentos e noventa

para atividades da Unidade de Apoio Especializado à

e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro euros e três

Multideficiência.

cêntimos) o que perfaz um total de 419 396,72 euros

2. Total:€ 61,50

( quatrocentos e dezanove mil e trezentos e noventa e

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

seis euros e setenta e dois cêntimos);

para a Festa de Natal da Instituição.
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b) À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de

Total:€ 205,69

Tarouca um subsídio mensal no valor de € 300,00

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

(trezentos euros), para comparticipação das despesas

para a Festa de Natal do Clube.

com a abertura, vigilância e acompanhamento dos

Centro Social e Paroquial de Mondim da Beira

visitantes da Igreja de S. Pedro de Tarouca, em horário

Total:€ 30,75

alargado;

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

c) À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de

para a Festa de Natal da Instituição.

Salzedas um subsídio mensal no valor de € 200,00

Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas

(duzentos euros), para comparticipação das despesas

Total:€ 30,75

com o apoio aos serviços religiosos e a abertura diária

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

da porta do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas,

para a Festa de Natal da Instituição.

incluindo aos fins de semana; e

Centro Social e Paroquial de Vila Chã do Monte

d) À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila

Total:€ 30,75

Chã da Beira, um subsídio mensal no valor de € 200,00

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

(duzentos euros), para comparticipação das despesas

para as Festa de Natal da Instituição.

com a vigilância e acompanhamento dos visitantes da

Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da

Capela de Santo António, incluindo aos fins de semana.

Cidade de Tarouca.
Total:€ 242,99

ATA N.º 87, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) aquando da
realização da recolha de sangue do dia 04/12/2016).
Clube de Futebol Lusitanos de Samedan.

Apoios concedidos a entidades e organismos

Total:€ 558,00

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Finalidade: Apoio em espécie (taças e troféus) para as

e eventos de interesse para o município, bem como às

atividades do clube.

freguesias, NO Período de 12.01.2017 a 24.01.2017
Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo
I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

ATA N.º 86, DE 12 de JANEIRO DE 2017

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca
Total: € 580,50

Deliberado por unanimidade continuar a conceder os

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

seguintes apoios à manutenção e divulgação turística

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em

do património histórico local, entre 01.01.2017 e

04/08/2013.

31.12.2017:

Fábrica da Igreja Paroquial de Gouviães

a) À União das Freguesias de Gouviães e Ucanha um

Total: € 492,00

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

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

para comparticipação das despesas com a vigilância,

para edifício em Eira-Queimada

acompanhamento dos visitantes e limpeza da Torre

Associação Sociocultural de S. João de Tarouca

Fortificada de Ucanha;

Total: € 102,03
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Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

para a sede da Associação.

para a igreja de Mondim da Beira.

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Total: € 48,59

Total: € 424,10

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Material para o Centro Paroquial de Santa

para a igreja de Mondim da Beira

Helena – 2ª fase, conforme protocolo celebrado em
04/08/2013.

ATA N.º 88, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

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

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação

interesses para o Município, no período de 25.01.2017

Recreativa e Cultural de Dalvares - Flor do

a 15.02.2017

Sabugueiro, um subsídio no montante de € 3,000,00

Associação Sociocultural de Danças e Cantares da

(três mil euros), destinado à realização das suas

Freguesia de S. João de Tarouca

atividades culturais e recreativas previstas para o ano

Total: € 369,00

de 2017, dado o interesse que as mesmas têm para a

Finalidade: Apoio em espécie (material pirotécnico)

promoção da cultura do concelho e para a ocupação

para a realização da festa em honra de S. Brás.

dos tempos livres,

Sport Clube de Tarouca
Total: € 456,00

- Deliberado por unanimidade celebrar com a União

Finalidade: Apoio em espécie (transporte de atletas)

das Freguesias de Gouviães e Ucanha um acordo

para a realização de jogos do clube, conforme

de colaboração para execução da empreitada de

protocolo assinado em 18/08/2016.

“Pavimentação de diversos arruamentos na União
de Freguesias de Gouviães e Ucanha – Caminho dos

- Deliberado por unanimidade abrir concurso público

Cubos, Rua do Outeiro, Rua do Barreiro e Rua da

para adjudicação da empreitada de “Regeneração e

Areosa”, no montante total de € 31.009,89 (trinta e

Revitalização do Núcleo Antigo da Cidade de Tarouca”,

um mil e nove euros e oitenta e nove cêntimos)+ IVA.

pelo valor de 349.900,00€ (trezentos e quarenta e

A Freguesia é a entidade adjudicante da empreitada,

nove mil e novecentos euros) + IVA.

assumindo o respetivo encargo, e o Município é
responsável pela elaboração do projeto e fiscalização da
respetiva execução.

ATA N.º 89, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

- Apoios concedidos a entidades e organismos

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Centro Social

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

e Paroquial da Vila de Salzedas um subsídio adicional

e eventos de interesse para o município, bem como às

no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), destinado a

freguesias, no período de 25.01.2017 a 15.02.2017

suportar a componente não financiada pelo PRODER

Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira

da empreitada de construção do Centro Social da Vila

Total: € 49,33

de Salzedas, e que será formalizado mediante prévia
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Leonor Silva Ferreira.................................................... 4.º

01.02.2015;

Margarida Ribeiro Loureiro ....................................... 4.º
Mariana Martinho Ferreira ........................................ 4.º

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação da

Rafael dos Santos Rebelo ........................................... 4.º

Banda Musical de Gouviães um subsídio no valor de

Rita Sofia Carvalho Assunção ................................... 4.º

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

Rúben Costa Maurício ................................................ 4.º

formação musical durante o ano de 2017.

Vitor Ying ........................................................................ 4.º
Guilherme Mâncio dos Santos O. Gamelas ......... 5.º
Juliana Ye Liu ................................................................. 5.º

ATA N.º 91, DE 23 DE MARÇO DE 2017

Laura Pereira Vingadas .............................................. 5.º
Maria Inês Vitorino Pereira ........................................ 5.º

- Deliberado por unanimidade renovar por mais um ano

Marta Sofia Cardoso Santos ...................................... 5.º

o protocolo de colaboração celebrado em 14.03.2013,

Dânia Filipa Coelho Barros........................................ 6.º

com a “PSB- Projetos Sociais nos Bombeiros - Instituição

David Figueiredo Macovei ......................................... 6º

de Solidariedade Social”, para dar continuidade ao

Ana Maria Ribeiro Pinto ............................................. 7.º

projeto “Missão Sénior”, mediante a atribuição de uma

Joice Margarete Gouveia de Sá .............................. 7.º

comparticipação no valor de € 700,00/mês (setecentos

Margarida Silva Queirós ............................................. 7.º

euros por mês), o que perfaz um encargo total de €

Marta Alexandra Carrapa S. Fernandes ................ 7.º

8.400 (oito mil e quatrocentos euros), sendo € 6 300

Susana Alexandra Bento Teixeira ........................... 7.º

(seis mil e trezentos euros) em 2017 e € 2 100 (dois mil

Daniela Guedes Ildefonso ......................................... 8.º

e cem euros) em 2018;

Simão Assunção Bento............................................... 8.º
Ana Beatriz Vitorino Pereira .................................... 9.º

- Deliberado, após votação por escrutínio secreto, por

Joana Alexandra Moreira Valente .......................... 9.º

unanimidade, no uso da competência prevista na alínea

Sara Cardoso Borges ................................................... 9.º

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

Bruno Martins Melo ...................................................10.º

atribuir o prémio José Leite de Vasconcelos, no valor

Inês Cristina Silva Gomes .........................................10.º

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

André Filipe Cardoso Madureira ...........................11.º

alunos constantes da lista infra transcrita.

Liane Jani Gouveia de Sá.........................................12.º

Nome do Aluno

Ano

Ana Clara Pombinho Almeida Mendonça ........... 4.º

- Apoios concedidos a entidades e organismos

Ana Sofia Correia Teixeira ......................................... 4.º

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Carolina Pereira Ribeirinho ....................................... 4.º

e eventos de interesse para o município, bem como às

David Filipe Coelho Vieira ......................................... 4.º

freguesias, no período de 16.02.2017 a 20.03.2017

Diana Silva Ferreira ...................................................... 4.º

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

Gabriel Ferreira Teixeira ............................................. 4.º

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

Inês Parreira Costa ....................................................... 4.º

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

João Ricardo Lopes Silva ............................................ 4.º

Total:€ 1.490,39

Leandro Filipe Rodrigues Pinheiro ........................ 4.º

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)
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ATA N.º 92, DE 6 DE ABRIL DE 2017

para aplicação na Capela de Teixelo - Tarouca.
Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas
Total: € 2.022,12

- Deliberado por unanimidade celebrar com a sociedade

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

“Reciol - Reciclagem de Óleos, Lda”, com sede em

para a construção de parque infantil em Salzedas;

Barcelos e titular de licença adequada, um protocolo
de cooperação para a recolha de óleos alimentares

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

usados, fixando em 0,20€ (vinte cêntimos) o preço, que

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

não inclui o IVA, a pagar pela mesma ao Município, por

interesses para o Município, no período de 16.02.2017

quilograma de óleo recolhido.

a 20.03.2017:
Associação dos Amigos de Santa Luzia de Vila Pouca

- Apoios concedidos a entidades e organismos

de Salzedas

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Total:€ 151,86

e eventos de interesse para o município, bem como às

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares) para a

freguesias, no período de 21.03.2017 a 03.04.2017:

realização do evento “Almoço dos milhos” no dia 26/02/2017.

Freguesia de São João de Tarouca

Clube de Futebol Lusitanos de Samedan

Total:€ 397,29

Total: € 439,21

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Apoio em espécie (taças e troféus) para a

para aplicação no estaleiro da Junta de Freguesia.

realização de atividades do clube.

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Ginásio Clube de Tarouca

Total: € 104,55

Total: € 120,00

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

Finalidade: Apoio em espécie (transporte dos atletas)

para a construção de parque infantil em Salzedas;

para a realização de jogos do clube, conforme

Centro Social e Paroquial de Mondim da Beira

protocolo assinado em 18/08/2016.

Total: € 175,23
Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

- Deliberado por unanimidade atribuir à Fábrica da Igreja

para o edifício da Instituição;

Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca um

Junta de Freguesia de Mondim da Beira

subsídio no valor de € 686,13 (seiscentos e oitenta e seis

Total: € 1.551,28

euros e treze cêntimos), para pagamento do acerto anual

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

da energia elétrica gasta com o equipamento “TOMMY”;

para o Açude do farnel em Mondim da Beira;

- Deliberado por unanimidade aprovar celebrar um

ATA N.º 93, DE 20 DE ABRIL DE 2017

protocolo de parceria com a Associação “A.R.A.C.- Ar
de Rastilho Associação Cultural” para implementação
do projeto “Academia de Música”, mediante a

- Apoios concedidos a entidades e organismos

realização de atividades de formação pedagógica na

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

área da música, em 2017, atribuindo para o efeito um

e eventos de interesse para o município, bem como às

apoio no valor de € 10 000 ( dez mil euros);

freguesias, no período de 04.04.2017 a 17.04.2017:
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invocadas em anteriores deliberações sobre idêntico

Total: € 49,37

pedido (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

nº 75/2013, de 12.09).

para a Casa Paroquial de Mondim da Beira;
Freguesia de São João de Tarouca

ATA N.º 94, DE 4 DE MAIO DE 2017

Total: € 103,69
Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),
para beneficiação do cemitério de Pinheiro, freguesia

- Apoios concedidos a entidades e organismos

de S. João de Tarouca.

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

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

freguesias, no período de 18.04.2017 a 28.04.2017

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

interesses para o Município, no período de 04.04.2017

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

a 17.04.2017

Associação Filarmónica de Tarouca

Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca

Total: € 450,00

Total:€ 209,10

Finalidade: Apoio em espécie (reparação de

Finalidade: Apoio em espécie (calendários) para a

instrumentos), pertencentes à Associação;

Associação.

Freguesia de São João de Tarouca

Associação Intertarouca

Total: € 180,07

Total:€ 277,98

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

Finalidade: Apoio em espécie (T-shirt) para a

para beneficiação do cemitério de Pinheiro, freguesia

Associação.

de S. João de Tarouca;

Associação de Dadores Benévolos de Sangue da
cidade de Tarouca

- Deliberado por unanimidade abrir procedimento

Total:€ 270,01

de ajuste direto, com consulta à sociedade “Arcelino

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) aquando da

Cardoso da Costa, Lda.”, com sede no lugar do

recolha de sangue no dia 02 de abril de 2017.

Castanheiro do Ouro, em Tarouca, para adjudicação

Ginásio Clube de Tarouca

da empreitada de “Regeneração e Revitalização do

Total:€ 320,01

Núcleo Antigo da Cidade de Tarouca”, por estarem

Finalidade: Apoio em espécie (T-shirt) para a

reunidos os requisitos fixados na alínea b) do nº1

Associação.

do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos,
e fixar o seguinte preço base do procedimento: €

- Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de

349.900,00.

Tarouca um subsídio no valor de trezentos euros para
patrocinar para a 9ª edição do Boletim “Voz Solidária”,

ATA N.º 95, DE 18 DE MAIO DE 2017

por maioria de três votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador Afonso Manuel Batista Dias, que

- Deliberado por unanimidade fixar o seguinte valor

declarou abster-se com fundamento nas razões por si
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de “ I” (investimento municipal pela realização das

- Apoios concedidos a entidades e organismos

infraestruturas gerais na área urbana do município)

legalmente existentes, com vista à prossecução de

incluído na parcela Q2 da fórmula de cálculo da

obras e eventos de interesse para o município, bem

Taxa pela Realização, Manutenção e Reforço das

como às freguesias, no período de 02.05.2017 a

Infraestruturas Urbanísticas (TRIU), prevista no nº1

29.05.2017

do artigo 38º do Regulamento e Tabela de Taxas

Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova

do Município de Tarouca, publicado no Diário da

Total: € 426,98

República, 2ª série, nº 135, de 14.07.2010, para

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

vigorar em 2017: € 202 286,49 € (duzentos e dois mil

para a residência paroquial de Granja Nova, conforme

e duzentos e oitenta e seis euros e quarenta e nove

protocolo assinado em 25/08/2013.

cêntimos);

Freguesia de São João de Tarouca
Total: € 332,35

- Deliberado por unanimidade abrir concurso público

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção),

para adjudicação da empreitada do “Parque Ribeirinho

para o estaleiro da Junta de Freguesia.

de Tarouca”, pelo valor de € 700.659,56, + IVA,
- Deliberado por unanimidade abrir concurso público

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

para adjudicação da empreitada de Regeneração da

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

zona ribeirinha do Outeiro”, pelo valor de € 160.208,56

interesses para o Município, no período de 02.05.2017

+ IVA;

a 29.05.2017
Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca
Total:€ 209,10

ATA N.º 96, DE 1 DE JUNHO DE 2017

Finalidade: Apoio em espécie (calendários) para a
Associação.

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação

Associação Intertarouca

São Martinho dos Esporões um subsídio no valor de €

Total:€ 407,99

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

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) para os

do XI concurso de pesca desportiva, no rio Varosa, no

elementos da Associação, aquando do jogo da final da

açude do Calhau da Paixão;

taça de futsal.
Flor de Sabugueiro – Associação Recreativa e

- Deliberado atribuir à Santa Casa da Misericórdia de

Cultural de Dalvares

Tarouca um subsídio no valor de trezentos euros para

Total:€ 272,01

patrocinar para a 10ª edição do Boletim “Voz Solidária”,

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) aquando da

por maioria de três votos a favor e um voto contra

atuação da Orquestra Ligeira do Vale do Varosa.

do Senhor Vereador Afonso Manuel Batista Dias, que
declarou votar contra com fundamento nas razões por

- Deliberado por unanimidade atribuir à Associação

si invocadas em anteriores deliberações sobre idêntico

Downhill de Tarouca um subsídio no valor de €

pedido (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei

5.000,00 (cinco mil euros), para a realização do

nº 75/2013, de 12.09);

Campeonato Nacional de Downhill;
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Clube de Instrução Recreio Musical de Eira
Queimada

- Deliberado por unanimidade atribuir ao Ginásio

Total: € 875,02

Clube de Tarouca um subsídio adicional no valor de

Finalidade: Apoio em espécie (camisas) para oferta à

€ 3.000,00 (três mil euros), a pagar em três prestações

Instituição.

mensais, destinado a comparticipar as despesas com a

Irmandade de Nossa Senhora do Carmo - Formilo

modalidade desportiva de andebol na época desportiva

Total: € 1.597,97

de 2016-2017, mediante a celebração de uma adenda

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

ao protocolo atualmente em vigor, por se reconhecer o

para beneficiação de edifício da Irmandade.

interesse municipal desta atividade,

Ginásio Clube de Tarouca
Total: € 575,00

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

Finalidade: Apoio em espécie (transporte de atletas)

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

para os jogos do Clube, conforme protocolo assinado

interesses para o Município, no período de 30.05.2017

em 18/08/2016.

a 08.06.2017:
Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova

- Deliberado por unanimidade, por se reconhecer

Total: € 738,00

o interesse municipal destes eventos, atribuir ao

Finalidade: Apoio em espécie (iluminação) para a festa

Ginásio Clube de Tarouca um subsídio no valor total

em honra de Santo António.

de oitocentos euros, destinando-se trezentos euros

Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca

para a aquisição dos prémios para os participantes

Total: € 461,25

no cicloturismo e quinhentos euros para fazer face às

Finalidade: Apoio em espécie (t-shirts) para oferta a

despesas com a realização do Torneio no Algarve;

Associação.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

ATA N.º 98, DE 29 DE JUNHO DE 2017

de Tarouca
Total: € 1.887,75
Finalidade: Apoio em espécie (material publicitário)

- Deliberado por unanimidade ratificar o protocolo de

aquando da realização do Passeio TT no dia

colaboração celebrado entre o Município de Tarouca

09/04/2017.

e a Freguesia de S. João de Tarouca, no qual estão

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

definidas as condições e obrigações, assumidas por

Total: € 656,00

ambos os outorgantes, para atribuição de um apoio

Finalidade: Apoio em espécie (quadro elétrico) para as

financeiro, no valor de € 3.000,00 (três mil euros), à

festas em honra de Santa Helena da Cruz 2017.

Freguesia de S. João de Tarouca, destinado à aquisição

Associação DH Tarouca

de uma retroescavadora para a realização de vários

Total: € 328,00

trabalhos na Freguesia;

Finalidade: Apoio em espécie (quadro elétrico) para o
Campeonato Nacional de Downhill em Tarouca nos

- Apoios concedidos a entidades e organismos

dias 17 e 18 de junho de 2017.

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

75

deliberações | câmara_municipal | VIVER TAROUCA

ATA N.º 97, DE 14 DE JUNHO DE 2017

deliberações | câmara_municipal | VIVER TAROUCA

e eventos de interesse para o município, bem como às

freguesias, no período de 27.06.2017 a 21.07.2017:

freguesias , no período de 09.06.2017 a 26.06.2017

Freguesia de Mondim da Beira

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

1. Total:€ 601,99€

Total:€ 1.475,78

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

para o regadio do calhau da moira – Mondim de Cima

para a Capela Mortuária de Valverde.

2. Total:€ 118,82
Finalidade: Apoio em espécie (material de construção) o

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

açude do farnel – Mondim da Beira.

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

interesses para o Município, no período de 09.06.2017

Total:€ 231,14

a 26.06.2017

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

para a Capela da Murganheira.

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

Freguesia de São João de Tarouca

Fábrica da Igreja Paroquial de Dálvares

Total:€ 260,76

Total:€ 615,00

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Apoio em espécie (material pirotécnico)

para o regadio em Vila Chã Monte.

para a Festa em Honra do Espírito Santo Dálvares.

Centro Social e Paroquial de Gouviães

Associação dos Amigos de Santa Luzia da Vila Pouca

Total:€ 1.400,00

Total:€ 196,80

Finalidade: Apoio em espécie (estores) para o edifício

Finalidade: Apoio em espécie (plantas) para a zona

do Centro Social e Paroquial de Gouviães.

envolvente da sede da Associação.

Fábrica Igreja Paroquial de Tarouca
1. Total:€ 312,99

- Deliberado por unanimidade isentar a Fábrica

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

da Igreja Paroquial de Tarouca do pagamento

para a Capela de Santo António em Arguedeira.

das taxas devidas pela concessão de licença para

2. Total:€ 924,20

realização de obras de restauro da Igreja de S. Pedro

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

de Tarouca, a que se refere o processo nº 134/2017

para a Capela Mortuária de Valverde.

ao abrigo do disposto na alínea a) do nº2 do artigo

Fábrica Igreja Paroquial de Gouviães

15º do Regulamento de Taxas Municipais, no valor

Total:€ 1.845,00

de € 55,46 (cinquenta e cinco euros e quarenta e seis

Finalidade: Apoio em espécie (fornecimento de vitrais)

cêntimos).

para a Igreja de Gouviães.
- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

ATA N.º 100, DE 27 DE JULHO DE 2017

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesses para o Município, no período de 27.06.2017

- Apoios concedidos a entidades e organismos

a 21.07.2017

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

e eventos de interesse para o município, bem como às

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:
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Associação de Moradores de Arguedeira

Total: € 1.230,00

Total: € 369,00

Finalidade: Apoio em espécie (material pirotécnico)

Finalidade: Apoio em espécie (lonas) para as atividades

para a Festa em Honra de Santo António em Granja

da Associação.

Nova.
Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

ATA N.º 101, DE 10 DE AGOSTO DE 2017

1. Total: € 615,00
Finalidade: Apoio em espécie (material pirotécnico)
para a Festa em Honra de Santo António em

- Deliberado por unanimidade ratificar a atribuição

Arguedeira.

do subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros

2. Total: € 240,00

ao Clube Motorizado de Tarouca, destinado a fazer

Finalidade: Apoio em espécie (refeições) aquando da

face às despesas com a realização da Prova Regional

atuação da Orquestra Ligeira do Vale do Varosa na

PentaControl e Nacional de Infantis B;

Festa em Honra de São Pedro em Tarouca
3. Total: € 1.291,50

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

Finalidade: Apoio em espécie (aluguer de iluminação

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

decorativa) aquando da Festa em Honra de São Pedro

interesses para o Município, no período de 22.07.2017

em Tarouca.

a 07.08.2017

4. Total: € 795,00

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

Finalidade: Apoio em espécie (revista/livro) aquando da

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

Festa em Honra de São Pedro em Tarouca.

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

5. Total: € 100,00

Total:€ 615,00

Finalidade: Apoio em espécie (transporte de pessoal)

Finalidade: Apoio em espécie (material pirotécnico)

aquando da Festa em Honra de São Pedro em Tarouca.

para a Festa em Honra de Santa Marinha em Meixedo.

6. Total: € 1.488,30

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (aluguer de tenda)

Total:€ 200,00

aquando da Festa em Honra de Santa Helena em

Finalidade: Apoio em espécie (aluguer de trajes)

Tarouca.

aquando da Festa em Honra de São Pedro em Tarouca

Fábrica da Igreja Paroquial de Eira Queimada

Associação Recreativa e Cultural de Meixedo

Total: € 500,00

Total:€ 142,58

Finalidade: Apoio em espécie (atuação de grupo

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

musical) na Festa em Honra de São João em Eira

para atividade inserida na Festa em Honra de Santa

Queimada.

Marinha - Meixedo.

Associação DH Tarouca

Associação DH Tarouca

Total: € 400,00

Total:€ 508,73

Finalidade: Apoio em espécie (estadias) para os

Finalidade: Apoio em espécie (material publicitário)

participantes aquando da realização do Campeonato

aquando da realização do Campeonato Nacional

Nacional Downhill.

Downhill.
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Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova
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Flor de Sabugueiro – Associação Recreativa e

Fábrica Igreja Paroquial de Tarouca

Cultural de Dálvares

Total:€ 204,80

Total:€ 32,72

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

para a Capela de Santo António em Arguedeira.

aquando do Internacional Folkdance Festival Vale

Total:€2.107,68

Varosa.

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Sociedade Filarmónica de Salzedas

para a Capela Mortuária de Valverde.

1. Total:€ 720,00
Finalidade: Apoio em espécie (refeições) para as

ATA N.º 102, DE 24 DE AGOSTO DE 2017

atividades da Banda de Música.
2. Total:€ 250,00
Finalidade: Apoio em espécie (transporte de

- Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as

pessoal) para as atividades da Banda de Música, por

atividades desportivas desenvolvidas pela Associação

indisponibilidade do autocarro do Município.

Desportiva e Recreativa Tarouquense, por serem de

Clube Motorizado de Tarouca

interesse municipal e:

Total:€ 447,72

1º atribuir-lhe um subsídio no montante total de €

Finalidade: Apoio em espécie (coletes) para as

25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a pagar em dez

atividades do Clube.

prestações, no valor unitário de € 2.500,00 (dois mil e

Associação Sócio Cultural de São João de Tarouca

quinhentos euros), entre 1 de agosto de 2017 e 31 de

Total:€ 200,37

maio de 2018;

Finalidade: Apoio em espécie (camisolas) para as

2º facultar-lhe o transporte, em viatura municipal ou

atividades da Associação.

de entidade externa, da equipa de futebol e elementos
de apoio para participação nas provas desportivas

- Apoios concedidos a entidades e organismos

agendadas, de acordo com critérios de economia,

legalmente existentes, com vista à prossecução de

eficácia e eficiência;

obras e eventos de interesse para o município, bem

3º isentar do pagamento da taxa prevista no artigo

como às freguesias, no período de 22.07.2017 a

84º, nº4 da Tabela de taxas e ao abrigo da alínea a) do

07.08.2017

nº2 do artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

Municipais, publicado no D.R., 2ª série, nº135, de

Total:€ 107.38

14.07.2010, com a alteração publicitada por edital nº

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

272/2012, no D.R.,2ª série, nº 53, de 14.03.2012.

para a Capela da Murganheira.
Associação dos Amigos de Santa Luzia de Vila Pouca

- Deliberado por unanimidade continuar a apoiar as

Salzedas

atividades desportivas desenvolvidas pela Associação

Total:€ 260,76

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

Finalidade: Apoio em espécie (plantas) para a zona

interesse municipal e:

envolvente à sede da Associação.

1º atribuir-lhe um subsídio no montante total de €
15 000,00 (quinze mil euros), destinado a despesas
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publicado no DR,2ª série, nº135, de 14.07.2010, com a

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

alteração publicitada por edital nº 272/2012, no DR,2ª

quinhentos euros), entre 1 de setembro de 2017 e 30

série, nº 53, de 14.03.2012;e

de junho de 2018;

3º facultar o transporte, em viatura municipal ou de

2º facultar-lhe o transporte, em viatura municipal ou de

entidade externa, das equipas e elementos de apoio

entidade externa, das equipas de futebol e elementos

para participação nas provas desportivas agendadas e

de apoio para participação nas provas desportivas

outros eventos previstos no seu plano de atividades, de

agendadas e treinos, de acordo com critérios de

acordo com critérios de economia, eficácia e eficiência.

economia, eficácia e eficiência;
3º isentar do pagamento da taxa prevista no artigo

- Deliberado por unanimidade aprovar a presente

84º, nº4 da Tabela de taxas e ao abrigo da alínea

proposta e, com fundamento na mesma, continuar a

a) do nº2 do artigo 5º do Regulamento e Tabela de

apoiar as atividades desportivas desenvolvidas pelo

Taxas Municipais, publicado no D.R.,2ª série, nº135, de

Associação Inter Tarouca, nas modalidades de futsal e

14.07.2010, com a alteração publicitada por edital nº

de kickboxing, por serem de interesse municipal e:

272/2012, no D.R.,2ª série, nº 53, de 14.03.2012;

1º atribuir-lhe um subsídio no montante total de €
10.000,00 (dez mil euros), a transferir em dez prestações

- Deliberado por unanimidade aprovar a presente

mensais de igual valor de € 1.000,00 (mil euros), no

proposta e, com fundamento na mesma, continuar a

período de 1 de setembro de 2017 a 30 de junho de

apoiar as atividades desportivas desenvolvidas pelo

2018.

Ginásio Clube de Tarouca por serem de interesse

O subsídio será pago mensalmente, em prestações

municipal e:

de igual valor, mediante a apresentação de relatório,

1º atribuir-lhe um subsídio no montante total de €

contendo a indicação das atividades desenvolvidas,

15.000,00 (quinze mil euros), a transferir em dez

despesas efetuadas e receitas obtidas.

prestações mensais de igual valor de € 1.500,00 (mil e

2º isentar o Inter Tarouca do pagamento das taxas

quinhentos euros), destinado a despesas com a época

previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 84º da referida Tabela,

desportiva de 2017/2018 (escola de formação de

referentes à utilização do pavilhão multiusos de

andebol) entre 1 de setembro de 2017 e 30 de junho

Tarouca, quando no âmbito das atividades desportivas

de 2018, o qual será pago mediante a apresentação de

propostas e objeto de protocolo, na época desportiva

relatório mensal, contendo a indicação das atividades

de 2016/2017, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo

desenvolvidas, despesas efetuadas e receitas obtidas;

5º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais,

2º isentar o Ginásio Clube de Tarouca do pagamento

publicado no D.R.,2ª série, nº135, de 14.07.2010, com a

das taxas previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 84º da

alteração publicitada por edital nº 272/2012, no D.R.,2ª

referida Tabela, referentes à utilização do pavilhão

série, nº 53, de 14.03.2012;

multiusos de Tarouca e do Centro Escolar de Tarouca,

3º facultar o transporte, em viatura municipal ou de

quando no âmbito das atividades desportivas propostas

entidade externa, da equipa de futebol e elementos

e objeto de protocolo, na época desportiva de

de apoio para participação nas provas desportivas

2017/2018, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo

agendadas, de acordo com critérios de economia,

5º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais,

eficácia e eficiência.
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com a época desportiva de 2017/2018, a pagar em
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ATA N.º 103, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017

- Apoios concedidos a entidades e organismos
legalmente existentes, com vista à prossecução de obras
e eventos de interesse para o município, bem como às

- Deliberado por unanimidade transferir para

freguesias, no período de 07.08.2017 a 22.08.2017

o Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de

Informação nos termos do nº 3 do artigo 35º do Anexo

Vasconcelos a importância de 10,00 €/aluno (dez

I à Lei nº75/2013, de 12 de setembro:

euros por aluno), o que perfaz o montante total de

Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Chã da Beira

€3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta euros) (324

Total: € 1.431,00

alunos (1ºciclo-223 e pré-escolar 101x€10), a pagar em

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

quatro prestações de igual valor, destinada à aquisição

para a Capela mortuária de Vila Chã da Beira

de material de desgaste rápido utilizado nas atividades

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

escolares do ano letivo 2017/2018;

Total: €1.511,57
Finalidade: Apoio em espécie (serviços de calcetamento)

- Deliberado por unanimidade atribuir ao FC Lusitanos

para a zona envolvente do Parque de Cristo Rei

de Samedan um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil

Total: € 325,50

euros), para a realização da grande festa anual do Clube,,

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

por se tratar de um evento de interesse municipal, uma

para a Capela mortuária de valverde.

vez que participa no mesmo a comunidade emigrante

Fábrica da Igreja Paroquial de Granja Nova

oriunda do concelho de Tarouca;

Total: €956,40
Apoio de espécie (material de construção para edifício

ATA N.º 104, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

da irmandade da Sra do Carmo).
Total: €125,03

- Deliberado por unanimidade aprovar a concessão,
- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

no domínio da ação social escolar, no ano letivo

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

2017/2018, dos seguintes apoios:

interesses para o Município, no período de 07.08.2017

a)Isenção no pagamento de referições escolares a todas

a 22.08.2017:

as crianças e alunos que frequentam a Educação Pré-

Clube Motorizado de Tarouca

Escolar e o 1ºCiclo do Ensino Básico.

Total: € 1.571,21

b) Concessão de auxílios económicos a estudantes do

Finalidade: Apoio em espécie (material publicitário e de

1º ciclo do ensino básico para aquisição de material

oferta)

escolar:

Associação Cultural de Bombos de Tarouca

Material Escolar

Total: € 937,26

Escalão A ..............................................16,00 €/aluno

Finalidade: Apoio em espécie (peles para reparação dos

Escalão B ................................................ 8,00 €/aluno

bombos)

Os valores supramencionados são concedidos através

Associação de Dadores de Sangue

de um vale de aquisição de livros e material escolar nas

Total: € 270,01

papelarias de Tarouca, designadamente na Papelaria e

Finalidade: Apoio em espécie (oferta de refeições)

Livraria A.B.C. e na Papelaria Avenida.
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Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de

Total:€ 12,40

Tarouca, no ano letivo de 2016/2017, Maria da Graça

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Cardoso Oliveira, o prémio de mérito escolar no valor

para a capela de Santo António em Arguedeira.

de € 500,00 (quinhentos euros);

2. Total:€ 187,50
Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

- Apoios concedidos para atividades de natureza social,

para a Igreja de S. Pedro de Tarouca.

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

Fábrica da Igreja Paroquial de Salzedas

interesses para o Município, no período de 29.08.2017

Total:€ 90,70

a 18.09.2017

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Vale do Varosa – Associação de Desenvolvimento

para a capela de Santa Bárbara em Salzedas.

Local

Total:€ 147,38

Total:€ 315,72

Finalidade: Apoio em espécie (material de elétrico) para

Finalidade: Apoio em espécie (produtos alimentares)

o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas.

aquando da realização do evento “II Estágio da

Fábrica da Igreja Paroquial de São João de Tarouca

Orquestra de Sopros Vale do Varosa”.

Total:€ 1.722,03

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

Total:€ 1.750,00

para a capela mortuária de São João de Tarouca.

Finalidade: Apoio em espécie para as festas de S. Pedro
em Tarouca.

- Deliberado por unanimidade abrir Concurso Público
para adjudicação da aquisição de serviços de Recolha

- Apoios concedidos a entidades e organismos

de Resíduos Sólidos na Área do Município de Tarouca e

legalmente existentes, com vista à prossecução de obras

de Limpeza Urbana na Cidade de Tarouca, pelo período

e eventos de interesse para o município, no período de

de 3 anos, cujo preço base será de € 430 020,00;

29.08.2017 a 18.09.2017
Freguesia da União das Freguesias de Tarouca e

- Deliberado por unanimidade ratificar a isenção de

Dálvares

pagamento de taxas pela emissão da licença para a

Total:€ 1.645,97

realização da prova desportiva “II Duatlo Vale Varosa”

Finalidade: Apoio em espécie (material de construção)

pela Associação “Pedalar Clube de Cicloturismo

para a capela Mortuária de Valverde – Tarouca.

Tarouca BTT”, no valor de € 21,40.
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- Deliberado por unanimidade atribuir à melhor aluna

