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Valdemar de Carvalho Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Editorial
Estão cumpridos cerca de dois anos de mandato deste executivo e, não obstante 
das limitações e dificuldades que se têm colocado à gestão municipal, e apesar 
de todas as dificuldades e constrangimentos financeiros com que fomos con-
frontados, temos vindo a realizar um trabalho de proximidade, garantindo a 
resolução de pequenos problemas aos nossos munícipes e, de forma empen-
hada, temos vindo criar estratégias que visam o desenvolvimento económico e 
social do território de forma harmoniosa e sustentável, tendo sempre presente 
o grande desígnio de alcançar um território coeso, qualificado e desenvolvido.

Durante este período de mandato tivemos a vontade de alterar substancialmente a 
visão percecionada do eleito local. Foi nossa vontade fazer um mandato de portas 
abertas, com o desejo de receber todos os que nos procuravam, com o objetivo 
de fazer da função de Presidente da Câmara ou de outro qualquer membro do 
executivo, elementos facilitadores no processo de resolução de problemas ou na 
satisfação das necessidades dos tarouquenses.

Nesta premissa de uma governação aberta e transparente, iniciamos o ano de 
2020 com um novo boletim informativo, de periodicidade trimestral, que procura 
ser mais um canal de comunicação entre a autarquia e o munícipe.  Ao folhear 
estas páginas tem a oportunidade de ficar a conhecer os principiais acontecimentos 
e investimentos locais, bem como delinear a sua agenda para Viver Tarouca nos 
próximos três meses.

Continuaremos, pois, a dar o melhor de nós, por Tarouca e para os Tarouquenses!

Um excelente 2020 para todos!
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FEIRA MENSAL

ENCONTRO 
DE CANTADORES 
DE JANEIRAS

CINEMA
STAR WARS: A ASCENÇÃO DE SKYWALKER

Eventos

01
Jan

VÁRZEA DA SERRA

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CASA DO PAÇO DE DALVARES

ORG.: Associação Flor do Sabugueiro

MOMENTO DE 
ORAÇÃO

IGREJA S. PEDRO DE 
TAROUCA

 17h00
ORG.: Grupo de Oração e Amizade

FESTA EM HONRA DO
MENINO JESUS

SALZEDAS

ORG.: Paróquia de Salzedas

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

04
Jan

21h00

VAI ACONTECER...
janeiro - março 2020

CINEMA
STAR WARS: A ASCENÇÃO DE SKYWALKER

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

03
Jan

21h00
FESTAS E ROMARIAS
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JA
N

EI
RO

Tarouca continua a afirmar-se na região 
ao proporcionar cinema de qualidade, 
em instalações excelência e a preços 
convidativos.

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR         
– TAROUCA

 09h00
ORG.: Pedalar Clube Cicloturismo  

       Tarouca BTT

CONCERTO 
DE ANO NOVO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ORG.: Orquestra Ligeira Vale Varosa 
        e CMT

05
Jan

15h30

PASSEIO DE BTT

Semanalmente, ao domingo, são 
muitos os que aproveitam a manhã 
para percorrer o concelho em duas 
rodas.

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR         
– TAROUCA

ORG.: Pedalar Clube Cicloturismo  
       Tarouca BTT

12
Jan

09h00

PASSEIO DE BTT

ANDEBOL - Infantis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 10h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. AC LAMEGO CINEMA
O CASO DE RICHARD JEWELL

17
Jan

21h00

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
CORREIO DE ALTO RISCO

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

10
Jan

21h00

FUTSAL

PAV. GIMNODESPORTIVO
ORG.: Ass. Inter Tarouca

11
Jan

18h30

INTER TAROUCA vs. RIO MOINHOS

CINEMA
CORREIO DE ALTO RISCO

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca
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N

EI
RO

ANDEBOL - Séniores

PAV. GIMNODESPORTIVO

ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. AC ANDEBOL SPS

ANDEBOL - Juvenis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 12h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. FC GAIA

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h00
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE VS. SOUSELO

CINEMA
O CASO DE RICHARD JEWELL

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
INSTINTO PREDADOR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

FUTEBOL - Juniores SUB17

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Sport Clube Tarouca

19
Jan

10h30

SC TAROUCA VS. VIRIATOS

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR         
– TAROUCA

 09h00
ORG.: Pedalar Clube Cicloturismo  

       Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

ANDEBOL - Séniores

PAV. GIMNODESPORTIVO

ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. ABC NELAS

20
Jan

18h30

ANDEBOL - Infantis

PAV. GIMNODESPORTIVO

ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. AC PENEDONO

25
Jan

10h00

CINEMA
INSTINTO PREDADOR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

24
Jan

21h00

18
Jan

18h30
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N
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RO

 |
 F

EV
ER

EI
RO

CINEMA
TUDO PELA JUSTIÇA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

DIA ESCOLAR DA NÃO 
VIOLÊNCIA E PAZ

ESCOLAS DE TAROUCA

ORG.: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS     
       DE TAROUCA

30
Jan

CINEMA
TUDO PELA JUSTIÇA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

31
Jan

21h00

FESTA EM HONRA DO
MARTIR S. SEBASTIÃO

FORMILO

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

FEIRA MENSAL

43.º TORNEIO 
NATAÇÃO - PROF. 
AFONSO SALDANHA

01
Fev

01
Fev

VÁRZEA DA SERRA

ANDEBOL - Juvenis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 12h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. FC INFESTA

FUTEBOL - Juniores SUB17

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Sport Clube Tarouca

02
Fev

10h30

SC TAROUCA VS. CRACKS LAMEGO

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h30
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE VS. TRAVANCA

26
Jan

PISCINAS MUNICIPAIS
ORG.: Município Tarouca

14h00
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FE
VE

RE
IR

O

INTERNET SEGURA

ESCOLAS DE TAROUCA

ORG.: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS     
       DE TAROUCA

07
Fev

MOMENTO DE 
ORAÇÃO

IGREJA S. PEDRO DE 
TAROUCA

 17h00
ORG.: Grupo de Oração e Amizade

CINEMA
1917

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
1917

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Tarouquense

08
Fev

15h00

ADR TAROUQUENSE VS. PAIVENSE

ROMARIA DE S. BRÁS

S. JOÃO DE TAROUCA

ORG.: Comissão de Festas

FESTAS E ROMARIAS

09
Fev

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Tarouquense

09
Fev

15h30

TAROUQUENSE VS. SAMPEDRENSE

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR      

 09h00
ORG.: Pedalar Clube C. Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT
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FE
VE

RE
IR

O

SEMANA DA 
INTERNET SEGURA

BIBLIOTECAS ESCOLARES

ORG.: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS     
       DE TAROUCA

11 
a

15
Fev

SEMANA 
DA FLORESTA

TAROUCA

ORG.: CMT / Agrupamento Escolas/
         Outras Entidades

18 
a

22
Fev

CINEMA
BIRDS OF PREY

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
CIDADE SOB AMEAÇA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

FUTEBOL - Juniores SUB17

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Sport Clube Tarouca

16
Fev

10h30

SC TAROUCA VS. O CRASTO

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR      

 09h00
ORG.: Pedalar Clube C. Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

DESFILE 
DE CARNAVAL

21
Fev

RUAS DA CIDADE DE 
TAROUCA

ORG.: Agrupamento Escolas Tarouca

FUTSAL

PAV. GIMNODESPORTIVO
ORG.: Ass. Inter Tarouca

15
Fev

18h30

INTER TAROUCA 
vs. CASA BENFICA SERNANCELHE

CINEMA
CIDADE SOB AMEAÇA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

14
Fev

21h00
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FE
VE

RE
IR

O

TARDICIONAL FOGUEIRA 
DE CARNAVAL

22
Fev

LARGO VELHO  – ARGUEDEIRA

ORG.: AMA - Ass. Moradores Arguedeira

25
Fev

CARNAVAL COM O 
TRADICIONAL CALDO 
DA FARINHA

23
Fev

CENTRO CÍVICO                      
– MONDIM DA BEIRA

ORG.: Junta de Freg. de Mondim da     
Beira - Comunidade Mondim

20h00 15h00 15h00

ANDEBOL - Infantis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 10h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. ANREADE

ANDEBOL - Séniores

PAV. GIMNODESPORTIVO

 19h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. BESTEIROS FC

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h00
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE 
VS. VOUZELENSES

CINEMA
BIRDS OF PREY

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

MEIXEDO      

 15h00
ORG.: Comunidade Meixedo

CARNAVAL 
CHOCALHEIRO

ARGUEDEIRA / RUAS DA 
CIDADE TAROUCA      

 ORG.: AMA - Ass. Moradores 
Arguedeira

DESFILE 
DE CARNAVAL

GRANJA NOVA 

 15h00
ORG.: Comunidade Granja Nova

DESFILE 
DE CARNAVAL

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR      

 09h00
ORG.: Pedalar Clube C. Tarouca BTT

DESFILE 
DE CARNAVAL

PASSEIO DE BTT

CARNAVAL

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h30
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE VS. CEIREIROS

TAROUCA / PRAÇA 25 DE 
ABRIL

15h00
ORG.: Comunidade Tarouquense 
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ANDEBOL - Infantis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 10h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. CARREGAL DO SAL

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h00
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE 
VS. CASA POVO OLIVEIRA DOURO

FUTEBOL - Juniores SUB17

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 10h30
ORG.: Sport clube Tarouca

SC TAROUCA VS. OLIVEIRA FRADES

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
SONIC – O FILME

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

28
Fev

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
SONIC – O FILME

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

29
Fev

21h00

FE
VE

RE
IR

O
 |

 M
A

RÇ
O

FEIRA MENSAL

01
Mar

VÁRZEA DA SERRA

MOMENTO DE 
ORAÇÃO

IGREJA S. PEDRO DE 
TAROUCA

ORG.: Grupo de Oração e Amizade

06
Mar
17h00

FUTSAL

PAV. GIMNODESPORTIVO
ORG.: Ass. Inter Tarouca

07
Mar
18h30

INTER TAROUCA 
vs. FUTSAL CLUBE LAMEGO
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M
A

RÇ
O

08
Mar
09h00

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR         
– TAROUCA

ORG.: Pedalar Clube Cicloturismo  
       Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

13
Mar

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

SANTA HELENA

ORG.: HD e CMT

DOWNHILL
TAÇA DE PORTUGAL – INTERNACIONAL C1

Tarouca tem vindo a afirmar-se como território de excelência para a prática do 
Desporto Aventura, nomeadamente na promoção e realização de eventos da 
modalidade de Downhill, que este acolhe uma prova de categoria Internacional C1, 
a contar para o Taça de Portugal.



13VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020

M
A

RÇ
O

14
Mar
17h00

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Academia de Música CMT

RECITAL DE PIANO

21
Mar

COMPLEXO DE TIRO              
– VÁRZEA DA SERRA

ORG.: Clube de Tiro Douro Sul

PROVA DE TIRO

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Tarouquense

15
Mar
15h30

TAROUQUENSE VS. GENTE DA NAVE

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR      

 09h00
ORG.: Pedalar Clube C. Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Município Tarouca

20
Mar
21h00

FUTSAL

PAV. GIMNODESPORTIVO
ORG.: Ass. Inter Tarouca

21
Mar
18h30

INTER TAROUCA VS. PENEDONO

ANDEBOL - Infantis

PAV. GIMNODESPORTIVO

 10h00
ORG.: Ginásio Clube Tarouca

GC TAROUCA VS. MOIMENTA DA BEIRA

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA

 15h00
ORG.: Tarouquense

ADR TAROUQUENSE 
VS.  PENALVA CASTELO
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M
A

RÇ
O

A
BR

IL

FEIRA CONCELHIA
QUINZENAL

27
Mar

TAROUCA

ORG.: Município Tarouca

22
Mar
09h00

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR         
– TAROUCA

ORG.: Pedalar Clube Cicloturismo  
       Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

CINEMA
A DESIGNAR

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

CINEMA
BOHEMIAN RHAPSODY

AUDITÓRIO MUNICIPAL

 21h00
ORG.: Município Tarouca

28
Mar
17h00

AUDITÓRIO MUNICIPAL

ORG.: Academia de Música CMT

RECITAL DE SOPROS
/ ORQUESTRA

FUTEBOL - Juniores SUB17

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Sport Clube Tarouca

29
Mar
10h30

SC TAROUCA VS. CINFÃES

CONCENTRAÇÃO NA 
ROTUNDA DO MÁRTIR      

 09h00
ORG.: Pedalar Clube C. Tarouca BTT

PASSEIO DE BTT

FUTEBOL - Juniores SUB19

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Tarouquense

04
Abr

15h00

ADR TAROUQUENSE VS. SATÃO

FUTSAL

PAV. GIMNODESPORTIVO

18h30
ORG.: Ass. Inter Tarouca

INTER TAROUCA 
VS. CASA VISEU BENFICA

FUTEBOL

COMPLEXO DESPORTIVO 
TAROUCA
ORG.: Tarouquense

05
Abr

16h00

TAROUQUENSE VS. SEZURENSE
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ACONTECEU

www.cm-tarouca.pt

outubro - dezembro 2019
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No balanço de dois anos deste segundo mandato, o executivo 
municipal orgulha-se do caminho percorrido, na certeza de ter 
feito mais por Tarouca e pelos Tarouquenses, devolvendo-lhes 
a confiança e a segurança de uma governação séria, traçada a 
pensar nas pessoas e para as pessoas. 

Sem nunca descurar os tarouquenses e a sua qualidade de vida, 
o apoio à saúde e educação, a promoção das dinâmicas sociais, 
desportivas, recreativas e associativas, apesar da imensa e es-
tranguladora limitação de recursos financeiros, traduzem-se num 
concelho com mais vida. 

Fruto de uma estratégia assente na estabilização das contas da 
autarquia e recuperação da credibilidade económica, a 30 de ju-
nho de 2019 foi possível sair do excesso de endividamento, que 
ficou abaixo dos 742M€, em contraposição com os 5,6M€ de ex-
cesso no ano de 2013. 

Não obstante dos constrangimentos financeiros existentes, os 
fundos europeus têm sido uma importante janela de oportuni-
dade que o executivo soube aproveitar em prol de um concelho 
mais homogéneo e dotado de infraestruturas que promovem um 
desenvolvimento sustentável. 

Assim, estão já concluídas as seguintes empreitadas: 
- Execução de Rede Pública de Drenagem de águas Residuais em 
Meixedo , Salzedas - Tarouca – Desativação de Fossa Séptica Pública; 
- Execução de Rede Pública de Drenagem de águas Residuais no 
Bairro dos Animais e no Caminho do Candaínho – Tarouca; 
- Execução de Rede Pública de Drenagem de Águas Residuais em 
Valverde, Tarouca – Desativação de Fossa Séptica Pública;   
- Desativação de uma fossa sética em Ucanha, com colocação de 
uma estação elevatória e Reformulação de uma Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais Urbanas em Gouviães – Tarouca; 

Balanço 2 anos segundo mandato
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- Regeneração E Revitalização do Núcleo Antigo da Cidade de Ta-
rouca; 
- Eliminação de Pontos de Acumulação de Acidentes que Envol-
vem Peões e Ciclistas; 
- Reabilitação do Bairro de Habitação social dos 12 fogos, sito em 
Tarouca – Eficiência Energética. 

Em execução encontram-se também as empreitadas de:
- Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha, no âmbito dos Pla-
nos de Ação e Regeneração Urbana (PARU); 
- Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca, no âmbito dos 
Planos de Ação e Regeneração Urbana (PARU); 
- Reabilitação e Remodelação da Escola Primária Nº1 de Tarouca 
para instalação de julgado de Paz de Tarouca.
Brevemente serão abertos os concursos para a adjudicação das 
empreitadas de Requalificação do Parque de Santa Helena e Va-
lorização da Igreja de S. Pedro, de Tarouca. 

Já com mapeamento aprovado, encontram-se as candidaturas de: 
- Regeneração e Revitalização do Núcleo Antigo de Tarouca (fase 2); 
- Melhoria da Mobilidade Suave entre Castanheiro do Ouro e o 
Centro da Cidade de Tarouca, e interface de Táxis; 
- Regeneração da Zona Ribeirinha do Outeiro, na freguesia de 
Mondim da Beira; 
- Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha (Fase 2).  

O executivo municipal está convicto de que este é o caminho cer-
to para construir um futuro de prosperidade para Tarouca e para 
os Tarouquenses, com melhores oportunidades para as gerações 
atuais e vindouras. 
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A Igreja de São Pedro de Tarouca, 
monumento de enorme importância 
no contexto patrimonial e histórico 
tarouquense será alvo de requalificação. 
O arranque da intervenção está previsto 
para o início do próximo ano, tendo o 
contrato de adjudicação da empreitada 
que prevê a Valorização da Igreja de 
São Pedro de Tarouca sido assinado no 
passado dia 18 de dezembro de 2019.
Com o projeto de Valorização da Igreja 
de São Pedro de Tarouca pretende-se 
conservar e salvaguardar o património 
histórico, mais concretamente a 
conservação e restauro de elementos 
arquitetónicos e talha no interior do 
monumento classificado como Imóvel 
de Interesse Público, construção do 
Sec. XII, onde se conjugam vários estilos 
arquitetónicos desde o românico, 
passando pelo gótico, manuelino e 
barroco.
A intervenção tem como objetivo 
primordial o reforço da competitividade 
do território e da imagem da região. O 
projeto pretende igualmente ser uma 
alavanca para potenciar o turismo, 
através da integração na Rota do Vale 
do Varosa, procurando assim contribuir 
para a excelência na experiência do 
turista na visita ao concelho.

Requalificação 
da Igreja de São Pedro de Tarouca
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Num período em que o mercado do crédito habitação e do 
setor imobiliário vive um momento de grande dinamismo, 
o comparador online ComparaJá.pt procurou analisar os 
custos de adquirir uma casa nos diferentes municípios de 
Viseu. Tendo em consideração os rendimentos e preço por 
m2 médios, apurou quanto tempo uma família demoraria a 
pagar o seu imóvel.
Se quer comprar uma habitação, Tarouca é um dos municípios 
onde o preço dos imóveis é mais acessível.
Para este estudo, a plataforma que simula sem quaisquer 
custos crédito habitação avaliou qual o prazo mínimo de um 
empréstimo para a aquisição de uma casa com 100 m2 em 
cada localidade. Com efeito, foi considerada uma taxa de 
esforço mensal de 33%.
Na tabela seguinte estão resumidos os dados recolhidos pelo 
ComparaJá.pt para o distrito de Viseu. Por apresentar um 
preço por m2 muito competitivo, Tarouca está no top 5 onde 
adquirir um imóvel é mais acessível. Em apenas 15 anos é 
possível concretizar o sonho de ter uma habitação própria.
Nesta análise deve ser dado destaque a dois fatores. Por 
um lado, a taxa de esforço que corresponde ao rendimento 
familiar que se destina ao pagamento das prestações dos 
empréstimos, que é calculada da seguinte forma: (Encargos 
financeiros mensais/Rendimento) X 100.
Aconselha-se que esta taxa não seja superior a 33%, ou seja, é um terço do rendimento total do agregado 
familiar. Se a taxa de esforço for elevada significa que grande parte dos rendimentos das famílias é alocada 
no pagamento das prestações dos créditos.
Por outro lado, deve ser considerado um outro aspeto que por vezes é desvalorizado pelos consumidores no 
momento de pedir um empréstimo: a poupança prévia necessária para pagar o montante da entrada inicial. 
Geralmente, este valor equivale a 20% do montante total do imóvel (também intitulado por Loan-to-Value, ou LTV).
Neste contexto, deverá fazer uma análise cuidada da sua capacidade financeira antes de solicitar um empréstimo. 
Se quer comprar casa no Distrito de Viseu, Tarouca oferece soluções acessíveis. 

Tarouca é um dos municípios mais 
acessíveis para comprar casa no Distrito 
de Viseu
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No setor do desporto Tarouca tem vindo a desenvolver um conjunto de 
atividades que estão associadas à adoção de hábitos de vida saudáveis, 
sendo a autarquia promotora e parceira de atividades e eventos para 
todas as idades, com o objetivo de combater o sedentarismo.

Hoje Tarouca e os Tarouquenses orgulham-se de poder assistir ou 
participar no seu território a eventos de caráter nacional e internacional, 
cuja continuidade se ambiciona, na certeza de que são de enorme valor 
desportivo, contribuindo igualmente para a promoção e afirmação 
territorial.

DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO

DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO
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O Presidente da Câmara Municipal de 
Tarouca, Valdemar de Carvalho Pereira, 
deslocou-se ao Sr. Do Monte, em Tarouca, 
para encorajar e felicitar os alunos que 
participaram no corta-mato escolar, prova 
que anualmente desafia os mais jovens a 
combater o sedentarismo e a adotar hábitos 
de vida saudáveis. 

A iniciativa está inserida no Programa do 
Desporto Escolar do Agrupamento de 
Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos e 
marca o apuramento dos atletas que irão 
posteriormente participar no corta-mato 
escolar distrital.

Corta-Mato 
Escolar

DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO  DESPORTO DESPORTO
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Trail do Sino 
e da Castanha

Desporto, competição, aventura, companheirismo, 
gastronomia, promoção territorial, alegria e boa 
disposição foram ingredientes base para que 
o Trail do Sino e da Castanha fosse um evento 
verdadeiramente épico. 
Aos mais de 300 atletas inscritos proporcionou-
se um evento diferenciador, aliando a prática 
desportiva à descoberta de um território singular, 
com muitas mostras gastronómicas durante o 
percurso, que foram proporcionando momentos 
únicos de superação, convívio e boa disposição. À 
mais de meia centena de pessoas que diariamente 
trabalharam de forma inexcedível para que este 
evento fosse um sucesso, autarquia, associações, 
voluntários e patrocinadores, a Vale Varosa e o 
Município dirigem o mais sincero agradecimento. 
Assim vale a pena!
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As notáveis classificações da equipa de Natação de 
Competição das Piscinas Municipais de Tarouca têm 
sido uma constante aquando da sua participação em 
competições desportivas, e no 42º Torneio de Natação 
Prof. Afonso Saldanha, que se realizou São Pedro do 
Sul, no passado dia 30 de novembro, não foi exceção. 
Com 13 Escolas de Natação e 190 atletas presentes 
no torneio, a equipa tarouquense, a competir com 15 
atletas, conquistou os lugares cimeiros do pódio. 
A próxima concentração será realizada nas piscinas 
Municipais de Tarouca, no dia 01 de fevereiro de 2020.
A natação de competição tem-se vindo a fortalecer no 
Concelho, tendo sido criada no início deste ano letivo 
a modalidade de pré-competição. Pais, familiares e 
encarregados de educação têm sido incansáveis no 
apoio e acompanhamento dos atletas, contribuindo 
decisivamente para a sua motivação e empenho.

Equipa de Natação de Competição das Piscinas Municipais de Tarouca

Participação no 42º Torneio 
de Natação Prof. Afonso Saldanha
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Para lá do alto da serra de Santa Helena, 
numa extensa várzea, percorreram-
se ontem cerca de 10 quilómetros em 
contacto com a natureza no seu estado 
mais puro, na Caminhada “As Cores da 
Serra”. 
A beleza natural de Várzea da Serra, 
considerada por antonomásia a 
povoação serrana do Concelho, e 
que por si só se apresenta de grande 
interesse vestiu-se das cores de outono 
e deslumbrou todos os caminhantes que 
numa tarde de domingo optaram, uma 
vez mais, por fruir de um belo passeio 
ao ar livre na descoberta do território 
tarouquense e na promoção de hábitos 
de vida saudáveis. 
As Associações Tarouca BTT e Vale Varosa 
têm sido parceiras ativas do Município de 
Tarouca na prossecução do conjunto de 
caminhadas que se têm vindo a realizar 
por todo o concelho, delineando os 
trilhos que levam os seus participantes 
à descoberta do Vale Varosa. A Junta de 
Freguesia de Várzea da Serra, para além 
do apoio logístico prestado, contemplou 
ainda todos os participantes com um 
lanche no final da caminhada.

Caminhada “As Cores da Serra”
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Com o objetivo de fazer com que a cultura seja parte da vida e do quotidiano 
de todos os tarouquenses, através do envolvimento e parcerias com as 
várias instituições e associações locais na organização de eventos, para 
uma maior valorização das pessoas e do concelho, a autarquia continuará 
a apostar em eventos atrativos e diferenciadores, promotores da cultura 
e que permitam afirmar a identidade do território.
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No dia 27 de outubro, o Mosteiro 
Cisterciense de São João de 
Tarouca acolheu a celebração 
de homenagem a António Vieira 
Caetano, tendo esta iniciado com 
a missa evocativa e seguida da 
apresentação do livro “António 
Vieira Caetano - Guardião do 
Mosteiro de São João de Tarouca.”
O Presidente da Câmara Municipal 
de Tarouca, Valdemar Pereira, 
tomou da palavra para “enaltecer a 
atitude digna e louvável da Teresa 
Caetano e da Daniela Roseira, 
sobrinhas do Sr. Caetano, que 
quiserem relembrar o percurso de 
vida do seu tio e partilhar com o 
mundo tudo quanto ele fez para 
proteger, zelar e engrandecer o 
Mosteiro de São João de Tarouca.”
O livro é dividido em 3 partes 
principais, sendo que uma delas 
fala do percurso de vida do Sr. 
Caetano, a outra é dedicada a 
correspondência trocada entre este 
e várias organizações e a terceira 
é constituída por testemunhos de 
muitos dos homens e mulheres 
que tiveram oportunidade de 
conhecer e privar com António 
Vieira Caetano.

António Vieira Caetano - Guardião 
do Mosteiro S. João de Tarouca

CULTURA    CULTURA    CULTURA    CULTURA    CULTURA    CULTURA    CULTURA    CULTURA   
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Na Torre de Ucanha e Mosteiro de Santa Maria de Salzedas foram 
inauguradas no dia 19 de outubro de 2019, duas exposições de 
fotografia que integram o Ciclo de Fotografia Lamego e Vale do 
Varosa. 
A iniciativa atraiu mais de meia centena de aficionados pela fotografia 
que viajaram do Porto até ao Concelho de Tarouca para visitar as 
exposições e, naturalmente, descobrir o território. A este propósito, 
o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião 
Melo, deu as boas vindas a todos os visitantes, desafiando-os a 
conhecer “este que é um território de baixa densidade populacional, 
mas de enormíssima autenticidade e singularidade”. 
A Torre de Ucanha recebeu a exposição “Há Ir e Voltar”, de Lucícilia 
Monteiro, e os Claustros do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas 
são palco da exposição de fotografias mobile “A Circum-Navegação 
na Palma da Mão”.  
A inauguração contou com a presença do Diretor Regional da 
Cultura do Norte, António Ponte, da Diretora do Museu de Lamego, 
Alexandra Falcão, do Presidente da União de Freguesias de Gouviães 
e Ucanha, João Félix, do Presidente da Junta de Freguesia de Salzedas, 
Manuel Laranjo, bem como do Pároco de Salzedas, Pe. Adriano. 
A 7.ª edição do Ciclo de Fotografia do Museu de Lamego alarga-se 
este ano ao Vale do Varosa, com a realização de quatro exposições 
simultâneas: no Museu de Lamego, no Mosteiro de Santa Maria de 
Salzedas, na Torre Fortificada de Ucanha e no Convento de Santo 
António de Ferreirim.  Esta edição com curadoria de Manuela Matos 
Monteiro e João Lafuente é dedicada à viagem convocando os 500 
anos da circum-navegação,  por Fernão de Magalhães.
A extensão do ciclo de fotografia aos monumentos do Vale do 
Varosa insere-se nas medidas de publicidade do projeto Vale do 
Varosa II, co-financiado pelo Norte2020.
As exposições, estarão patentes até ao dia 23 de fevereiro de 2020. 

Vale do Varosa acolhe 
Ciclo de Fotografia
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A autarquia tem encetado um conjunto de medidas necessárias e prioritárias 
no apoio à educação e sucesso escolar, materializando assim com ações 
concretas a importância das crianças e jovens no futuro do território, na 
certeza de que todo o apoio e investimento na educação dos mesmos 
terá reflexos positivos no amanhã e aliviará despesa nos orçamentos 
familiares.

A título de exemplo, destacam-se a isenção no pagamento das refeições e 
transportes escolares, a atribuição de um subsídio anual para aquisição 
dos livros e material escolar, bem como o desenvolvimento do projeto 
“Tarouca Ensina Mais”, com o objetivo de combater o insucesso e abandono 
escolar.
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No Centro Escolar de Tarouca o S. 
Martinho comemorou-se mais cedo, 
com o tradicional magusto, que se 
realizou no dia 8 de novembro de 
2019, e no qual o Presidente da 
Câmara Municipal de Tarouca, 
Valdemar Pereira, participou. As 
castanhas fizeram as delícias da 
pequenada, que teve também 
oportunidade de partilhar bons 
momentos de convívio salutar. 

S. Martinho 
no Centro 
Escolar
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Alunos, professores, pais e funcionários do Centro Escolar 
de Tarouca organizaram no passado dia 29 de outubro 
a Feira de Outono, transformando o espaço exterior 
num verdadeiro mercadinho.
Esta iniciativa permitiu adquirir produtos endógenos de 
qualidade a preços reduzidos, sendo por isso concorrida.
Nas bancas de venda abundavam os produtos que 
germinam nos campos durante o outono, como abóboras, 
castanhas, maçãs, dióspiros, nozes, avelãs, compotas e 
muitos outros.
O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar 
Pereira, visitou o certame, dando conta “da importância 
deste gênero de eventos, pois servem para transmitir 
aos mais novos conhecimentos dos nossos produtos 
endógenos e da sua riqueza na nossa historia e na 
gastronomia do nosso concelho”, tendo aproveitado 
para, também ele, adquirir alguns produtos.

Feira do Outono
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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 pelo terceiro ano consecutivo.

A Valorização dos Recursos Produtivos Endógenos - Agricultura e Floresta 
são também tidas em consideração ao nível ambiental, tendo em vista a 
preservação das paisagens do nosso concelho e os espaços verdes que 
nos rodeiam, sendo fundamental a ação da autarquia para garantir 
mais e melhores acessos florestais e prevenção continuada.
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Também no âmbito do Dia Mundial do Animal, o Canil 
Municipal de Tarouca, abriu as suas portas a toda a 
comunidade no dia 13 de outubro, domingo, convidando 
a visita às suas instalações.
A iniciativa pretendeu sensibilizar a população para o bem-
estar animal, promoção da adoção dos patudos presentes 
no canil, e o consequente combate ao abandono. 
As adoções realizadas nesse dia contemplaram a oferta 
da vacina da raiva, microchip eletrónico, desparasitação 
interna e externa.

Alunos tarouquenses 
sensibilizados para o 
bem-estar animal
À semelhança dos anos transatos, a Enf. Veterinária do 
Canil Municipal de Tarouca promoveu diversas sessões 
de sensibilização subordinadas à temática do bem-estar 
animal e as suas obrigações, junto dos alunos do pré-
escolar, 1º e 2º ciclo, do Agrupamento de Escolas Dr. 
José Leite Vasconcelos. 
A iniciativa decorreu de 1 a 10 de outubro, e está inserida 
no conjunto de ações a levar a cabo no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Animal. 
No passado dia 4 de outubro de 2019, Dia Mundial dos 
Animais, decorreu a libertação de uma águia de asa 
redonda na sede do Agrupamento de Escolas de Tarouca, 
ave que havia sido resgatada em Tarouca quando ainda 
era uma cria pequena. 

Canil Municipal 
de Tarouca de portas 
abertas 
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O Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos 
hasteou no dia 7 de novembro, pelo nono ano consecutivo, 
a Bandeira Verde Eco-Escolas, galardão que a distingue 
pela prossecução de boas práticas em prol da educação 
ambiental e desenvolvimento sustentável. 
“A preservação do meio ambiente e a propagação de 
boas práticas nesta matéria tem que ser um princípio 
base na atuação de qualquer entidade ou organização, e 

Cerimónia Eco-Escolas

por isso também a autarquia tem feito o seu trabalho, o 
que lhe valeu a distinção de Eco-Município pelo terceiro 
ano consecutivo”, referiu o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, José Damião Melo, que logo 
de seguida deu os parabéns a todos os envolvidos na 
conquista deste galardão, aproveitando para alertar 
todos os presentes, focando-se nos mais jovens, para 
as consequências das alterações climáticas.
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Continuam a ser prioritárias as politicas municipais de inclusão e coesão 
social, e neste sentido é necessário continuar a garantir às famílias em 
situação mais difícil o acesso aos padrões mínimos de qualidade de vida.

Desejamos garantir respostas sociais assertivas e eficientes, com vista 
à promoção do envelhecimento ativo, mas também à dinamização do 
movimento associativo, à promoção do turismo, da cultura, da música 
e do desporto, como motores de desenvolvimento social.
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No 30ª aniversário da Convenção 
dos Direitos das Crianças, que se 
assinalou a 20 de novembro, a 
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco de Tarouca abraçou 
crianças e jovens tarouquenses, 
envolvendo-os num projeto que 
procurou celebrar o dia e sensibilizar 
para os direitos que a Convenção 
preconiza. 
Assim, no também comummente 
conhecido como Dia do Pijama, os 
mais novos foram para a escola 
trajados com os seus pijamas, 
procurando desta forma relembrar 
que todas as crianças têm direito a 
crescer no seio de uma família. 
Ao fim do dia, pais e encarregados de 
educação foram convidados para a 
inauguração da exposição “Famílias 
partilham os Direitos da Criança”, 
no auditório Municipal Adácio 
Pestana, onde foram apresentados 
os trabalhos desenvolvidos pelos 
mais pequenos. 
Seguiu a peça de teatro musical 
“Tenho um Lar – Sou Feliz!”, onde 
as crianças foram as personagens 
principais, que durante a excelente 
e enternecedora interpretação dos 
seus papéis relembraram os seus 
direitos. 

Dia Internacional da Convenção dos 
Direitos das Crianças
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Mais de uma centena de “jovens com mais idade” 
quiseram estar presentes nas comemorações do Dia 
Mundial do Idoso, que decorreu em Tarouca.
Na ocasião o Presidente da Câmara Municipal de 
Tarouca, Valdemar Pereira, agradeceu o esforço a 
todos os funcionários da autarquia que se envolveram 
e empenharam para a realização desta atividade e 
relembrou a todos os “jovens com mais idade” presentes 
da importância da vida em comunidade, da partilha, 
do convívio e da necessidade de se manterem ativos e 
parte da sociedade, agradecendo a presença de todos.
Começaram por visualizar um filme alusivo às atividades 
do projeto Rejuvenescer Tarouca, seguindo-se uma 
representação das atividades do projeto, tendo sido 
realizada pelos Técnicos da Autarquia, que acabaram 
por arrancar muitas gargalhadas aos presentes.
Logo de seguida a enfermeira Sandra Rodrigues fez 
a apresentação do projeto “Envelhecer Ativamente”, 
o qual tem como finalidade a estimulação cognitiva e 
relaxamento neuromuscular;
Depois de uma manhã intensa, o salão polivalente 
dos Bombeiros Voluntários de Tarouca acolheu os 
mais velhos para um almoço em franco convívio e 
muita alegria.

29.OUT

Dia Mundial 
da Terceira Idade
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A comemoração do São Martinho foi o mote para mais um momento do 
convívio e confraternização entre os seniores tarouquenses. 
Durante a tarde do dia 12 de novembro de 2019, depois de assistirem no 
Auditório Municipal ao filme português “Os Gatos Não Têm Vertigens”, 
foi tempo de degustar as quentes e boas castanhas no Centro Cívico, 
acompanhadas de muita música, animação e um pézinho de dança, e onde 
o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, esteve 
presente.  

Seniores comemoraram 
o São Martinho
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Tarouca é Natal

Na tarde chuvosa do passado dia 21 de dezembro a Academia de Música 
da Câmara Municipal de Tarouca promoveu mais um brilhante Concerto 
de Natal. 
O Auditório Municipal Adácio Pestana acolheu a plateia que presenteou 
os alunos em palco com fortes e merecidos aplausos, naquele que foi 
mais um espetáculo de excelência onde esteve em evidência a mestria 
dos músicos na execução das pautas. Também as pequenas bailarinas do 
ballet encantaram todos os presentes. 
As sonoridades natalícias ajudaram a espalhar o espírito da época festiva.

Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca 
promoveu Concerto de Natal

Alcácima transformou-se para acolher a Magia do Natal. O emblemático 
morro que marcou a infância de muitos tarouquenses, situado bem no 
coração da cidade de Tarouca, é agora um espaço natalício que convida a 
uma visita. 
A Magia do Natal aconteceu no passado dia 7 de dezembro com a chegada do 
Pai Natal, Mãe Natal, fadas e duendes, que fizeram as delícias do imaginário 
infantil. Centenas de crianças visitaram o Pai Natal na sua casa e fizeram 
questão de tirar uma foto com ele. Por todo o parque as luzes, decoração 
natalícia, presépio, animação, árvores dos desejos, insufláveis, pinturas 
faciais, pipocas, doces típicos da época, e o coro de natal espalharam a 
magia do natal, contagiando todos os presentes. 
Até ao dia 6 de janeiro foi possível de visitar o Parque de Alcácima e deixar-
se encantar pela magia do Natal. 
#VamosAtéTarouca?

A Magia do Natal Aconteceu em Alcácima
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O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar de Carvalho Pereira, 
professores e alunos da Academia de Música, protagonizaram durante a 
tarde do passado domingo, dia 15 de dezembro, um Concerto Solidário de 
Natal, que se realizou no Auditório Municipal Adácio Pestana. 
Numa época em que prevalecem os valores da partilha e solidariedade, 
o valor da bilheteira reverte para a compra de presentes para as crianças 
mais desfavorecidas do concelho, procurando assim contribuir para que 
estas tenham um Natal mais especial.  

Concerto Solidário de Natal

O Mega Presépio em Movimento, já um ícone do Natal Tarouquense, abriu 
as suas portas aos visitantes no passado dia 1 de dezembro. 
A inauguração contou com a atuação do Coro de Natal dos Funcionários 
da Câmara Municipal de Tarouca e dos alunos da Academia de Música 
tarouquense, que com a brilhante interpretação das músicas natalícias 
espalharam o espírito e a magia da época festiva que agora se inicia. 
As habilidosas mãos de José Funina e esposa deram corpo e forma a uma 
exposição de mais de 100m2, com quatro centenas de figuras em movimento 
que tornam este presépio uma verdadeira obra de arte única. 
No Centro Cívico de Tarouca foi possível visitar gratuitamente, até ao dia 12 
de janeiro, o Mega Presépio em Movimento, que anualmente atrai milhares 
de visitantes de todo o país. 
#VamosatéTarouca? 

Mega Presépio em Movimento abre as suas portas 
aos visitantes

O Município de Tarouca presenteou novamente as crianças do concelho 
com diversas iniciativas que decorreram durante as férias de Natal. 
Os mais pequenos tiveram a oportunidade de confecionar os sabores de 
Natal no workshop de culinária preparado para eles, bem como ouvir contos 
alusivos à quadra e trabalhar as suas artes manuais no atelier de artes 
natalícias, que decorreu na Biblioteca Municipal de Tarouca. No Auditório 
Municipal Adácio Pestana foram projetados “Frozen 2: o Reino do Gelo” e 
a “Ovelha Choné – A Quinta Contra-Ataca”, filmes a que os mais pequenos 
puderam assistir gratuitamente.  Também a Piscina Municipal Coberta abriu 
as suas portas à pequenada, para uma tarde no meio aquático. 

Natal a Brincar
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O Canil Municipal de Tarouca abriu no dia 22 de dezembro, as suas portas 
à comunidade, numa iniciativa que procurou dar a conhecer os residentes 
das suas instalações e promover a adoção responsável. 
Na sequência da campanha de adoção levada a cabo pelo canil, o Natal 
chegou mais cedo para 4 patudos que irão passar a época festiva no 
aconchego de um lar com as suas novas famílias. 
A Associação Focinhos D`Ouro levou a magia do Natal até ao Canil, oferecendo 
guloseimas, mantas e casotas angariadas que irão proporcionar mais 
conforto aos patudos durante a época de inverno. Um grande obrigado 
a esta associação, bem como à Associação dos Amigos do Animais de 
Tarouca, que têm sido parceiras ativas dos nossos serviços na promoção 
do bem-estar animal.

O Natal chegou ao Canil Municipal de Tarouca

Durante a quadra natalícia foi possível passear pela cidade e apreciar os 
excelentes trabalhos desenvolvidos pelas associações do concelho, que 
uma vez mais aceitaram o desafio lançado pela autarquia e decoraram as 
rotundas da cidade, trazendo assim mais brilho e cor a Tarouca e espalhando 
a magia natalícia.

Rotundas Natalícias

A autarquia tarouquense juntou os seniores do concelho na já habitual Festa 
de Natal que anualmente lhes proporciona nesta quadra festiva. 
O programa teve início com um momento de partilha e comunhão com a 
celebração da eucaristia pelo Padre Carlos Lopes na Igreja de S. Pedro de 
Tarouca, que contou que a participação do coro formado pelos colaboradores 
da autarquia que durante todo o ano, semanalmente, trabalham com os 
seniores nas áreas de expressão plástica, educação física, literacia e literacia 
digital, etc. 
Seguiu-se o almoço convívio onde não faltou o tradicional prato de bacalhau 
e o bolo-rei, típicos desta quadra festiva. 
O teatro protagonizado pelos colaboradores da autarquia e o bailarico que 
se seguiu ao almoço proporcionou momentos de muita animação, convívio 
e partilha, arrancando muitos sorrisos a todos os presentes. 
O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, decidiu 
também ele mimar os seniores, dedicando-lhes uma canção, manifestando 
o seu agrado pela sua participação na iniciativa, agregadora de familiaridade 
e afetos.

Autarquia celebra Natal com seniores do Concelho
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O Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos realizou durante 
o dia 17 de dezembro a sua Festa de Natal. 
Subordinada à temática das alterações climáticas, e procurando despertar 
consciências, durante a manhã, no Auditório Municipal Adácio Pestana, a 
festa contou com a apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
desde o 1º ciclo do ensino básico, nas áreas da educação musical, educação 
inclusiva, educação visual, educação tecnológica, educação física, desporto 
escolar, promoção e educação para a saúde, e cidadania e desenvolvimento. 
Durante a tarde a magia do natal foi vivida pelos mais pequenos no pavilhão 
do Centro Escolar, onde os alunos do pré-escolar e comunidade educativa 
foram os protagonistas de uma Festa de Natal muito emotiva. 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos 
celebra o Natal

No âmbito do programa “Tarouca é Natal”, e à semelhança do ano transato, 
a autarquia apostou na promoção e dinamização do comércio tradicional, 
sensibilizando e incentivando os munícipes a fazerem as suas compras de 
natal no comércio tradicional. 
Assim, a par do Concurso Montras de Natal, de 1 a 31 de dezembro, cada 
30€ em compras nas lojas aderentes equivaleram a entradas grátis no 
cinema ou piscinas municipais cobertas. 

Tarouca é Natal com o comércio tradicional

A Associação Cultural e Recreativa de Gondomar e a Vale Varosa – Associação 
de Desenvolvimento Local a protagonizaram no Auditório Municipal Adácio 
Pestana uma peça de teatro encantadora, intitulada “Um Natal para Amar”. 
Com um coro, elenco de músicos e atores irrepreensíveis, cidadãos 
tarouquenses que ensaiaram exaustivamente a peça, “Um Natal para 
Amar” tocou no coração de todos os presentes ao retratar o verdadeiro 
espírito de Natal 
Os donativos angariados reverteram para o Serviço de Ação Social da Câmara 
Municipal de Tarouca, com o objetivo de ajudar crianças carenciadas do 
concelho, proporcionando-lhes assim um Natal mais feliz. 

“Um Natal para Amar” 
encantou no Auditório Municipal Adácio Pestana
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Obras municipais

Em qualquer território, os recursos 
endógenos, o património histórico, 
edificado, cultural,  natural, 
paisagístico e as zonas ribeirinhas 
são fatores de desenvolvimento 
integrado, geradores de riqueza 
e de atratividade. O Concelho de 
Tarouca é afortunadamente dotado 
de cada uma destas valências, sendo 
importante criar mais e melhores 
condições para quem aqui vive e 
para quem nos visita, pois só assim 
será possível melhorar a qualidade 
de vida e atrair mais investimento.
Neste propósito, ao longo deste 
mandato o executivo conta já com 
vários investimentos estratégicos em 
curso, outros que se encontram em 
fase de procedimento concursal ou a 
aguardar deferimento de candidatura 
realizada a fundos comunitários 
pelas entidades competes.

A Construção do Parque Ribeirinho 
de Tarouca é um investimento que 
já se encontra em curso e em breve 
aquele será um espaço de excelência 
e referência em toda a região.
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Santa Helena e Igreja de São Pedro 
de Tarouca, pontos de referência do 
concelho, serão alvo de requalificação 
e valorização, encontrando-se já 
abertos os concursos de adjudicação 
destas empreitadas, com o objetivo 
de integrar estes espaços na rota 
de visitação do projeto Vale Varosa.

O Mosteiro de Santa Maria de 
Salzedas será objeto de reabilitação, 
numa intervenção que prevê a 
recuperação e valorização do 
edificado, conservação e restauro 
do património integrado, melhoria 
do acolhimento e conforto dos 
visitantes, contemplando ainda a 
sinalética informativa e interpretação 
dos percursos, garantindo assim 
a continuidade no tempo deste 
majestoso mosteiro da Ordem de 
Cister e potenciador do turismo na 
região.
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DeliberaçõesDELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

55 04.10 Aquisição de energia elétrica para as instalações dos Municípios da CIMDouro e afins para 2020-2021 – abertura 
de concurso público internacional - proposta

Aprovada

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho de motorista de 
transporte coletivo de passageiros, da carreira e categoria de assistente operacional, destinado a candidatos 
com e sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído – proposta

Aprovada

Alteração do posicionamento remuneratório de trabalhadores municipais, por opção gestionária (exceção), 
referente à avaliação de desempenho no biénio 2017/2018 - proposta

Aprovada

Pedido de reembolso das despesas, com encargos de peritagem, suportadas pelo Município de Lamego – estrada
de Vila Pouca – informação

Aprovada

Autoridade Tributária e Aduaneira – protocolo para cobrança coerciva de impostos e outros tributos Aprovada
Eólica da Linha, S.A. – minuta de acordo de adiantamento Aprovada
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca – minuta de protocolo de cooperação da ASU Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias (alínea o) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12.09) - Período de 17.09.2019 a 30.09.2019

Ratificados

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) - Período de 
17.09.2019 a 30.09.2019

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

57 18.10 Contratação de dois empréstimos a longo prazo, até ao montante total de € 249.634,00, para financiamento 
complementar de vários investimentos municipais comparticipados pelo FEDER 

Aprovada

5ª alteração ao orçamento da receita – despacho do Senhor Presidente da Câmara - ratificação Aprovada
Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca – proposta de preços da mensalidade para o ballet Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

clássico
CJRAUTO – Comércio e Reparação de Automóveis, Lda” –  prorrogação do prazo para apresentação do projeto 
de arquitetura da unidade a instalar no lote nº 7 da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca 
(AAEL)

Aprovada

Telmo André Matos Pereira, residente no lugar de Lamelas, localidade de Granja Nova – prorrogação do prazo 
para apresentação do projeto de arquitetura da unidade a instalar no lote nº 6 da Área de Acolhimento 
Empresarial e Logística de Tarouca (AAEL)

Aprovada

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias (alínea o) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12.09) - Período de 01.10.2019 a 14.10.2019

Ratificados

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) -Período de 

Ratificados

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

01.10.2019 a 14.10.2019
Resumo diário da tesouraria Tomado 

conhecimento
58 31.10 Discussão e votação da proposta das Grandes Opções do Plano, do Orçamento Municipal e do mapa de 

pessoal para o ano de 2020
Aprovada

Contratação de um empréstimo a curto prazo no período de vigência do orçamento de 2020, em regime de 
conta-corrente, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, até ao montante de € 400.000,00 – proposta

Aprovada

Fixação da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Tarouca, a 
arrecadar em 2021, referente aos rendimentos de 2020

Aprovada

Projeto de denominação de todas as ruas e praças das localidades e povoações do Município de Tarouca e de 
numeração de polícia - proposta

Aprovada

Direção –Geral das Autarquias Locais – artigo 56º da Lei nº 73/2003, de 03 de setembro – alerta precoce – Aprovada

CÂMARA MUNICIPAL  |  4.º trimestre de 2019

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

01.10.2019 a 14.10.2019
Resumo diário da tesouraria Tomado 

conhecimento
58 31.10 Discussão e votação da proposta das Grandes Opções do Plano, do Orçamento Municipal e do mapa de 

pessoal para o ano de 2020
Aprovada

Contratação de um empréstimo a curto prazo no período de vigência do orçamento de 2020, em regime de 
conta-corrente, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, até ao montante de € 400.000,00 – proposta

Aprovada

Fixação da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Tarouca, a 
arrecadar em 2021, referente aos rendimentos de 2020

Aprovada

Projeto de denominação de todas as ruas e praças das localidades e povoações do Município de Tarouca e de 
numeração de polícia - proposta

Aprovada

Direção –Geral das Autarquias Locais – artigo 56º da Lei nº 73/2003, de 03 de setembro – alerta precoce – Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

taxa evolução da receita prevista no orçamento inferior a 85% nos 2 anos consecutivos – 2017-2018
Contratação de dois empréstimos a longo prazo, até ao montante total de € 249.634,00, para financiamento 
complementar de vários investimentos municipais comparticipados pelo FEDER – contratos de empréstimo

Aprovada

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tarouca –  renovação de protocolo para o ano de 2020 Aprovada
Associação de Estudantes da Escola C+S de Tarouca – licença especial de ruído – ratificação Aprovada
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P - emissão de parecer relativo à escala de turnos das farmácias 
no Município de Tarouca, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro

Aprovada

Empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED no âmbito da eficiência 
energética na iluminação pública no concelho de Tarouca”, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 196, de 11.10.2019 - despacho

Aprovada

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09)

Ratificados

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Período de 15.10.2019 a 29.10.2019
Resumo diário de tesouraria Tomado 

conhecimento
59 14/11 Macro-Frio, Comércio Internacional de Produtos Alimentares, S.A. –  prorrogação do prazo para apresentação do

projeto de arquitetura – ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara
Aprovada

Vale Varosa – Associação de Desenvolvimento Local – atribuição de apoio logístico e financeiro para a realização 
do Trail do Sino e da Castanha

Aprovada

Autoridade Tributária e Aduaneira – protocolo para cobrança coerciva de impostos e outros tributos Aprovada
Empreitada de “Requalificação do Parque de Santa Helena” – abertura de concurso público - proposta Aprovada
Apoios concedidos para realização de atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou
outra de interesse para o Município (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) - 
Período de 30.10.2019 a 11.11.2019

Ratificados

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias (alínea o) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12.09) - Período de 30.10.2019 a 11.11.2019

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

Ministério Público- Procuradoria da República da Comarca de Viseu – Pedido de informação sobre o caminho da 
Macieirinha – Parecer jurídico

Aprovada

60 28.11 Associação da Banda Musical de Gouviães – Gravação do 2º CD – atribuição de apoio Aprovada
Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca – atribuição de apoio monetário para o Jornal Sopé da Montanha Aprovada

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca – atribuição de patrocínio para a 14ª Edição do Boletim Voz Solidária Aprovada
Estudo para implementação do Caminho dos Monges nos concelhos de Tarouca e Lamego Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contratação de um empréstimo a curto prazo, até ao 
montante de € 400.000,00, no período de vigência do orçamento de 2020, em regime de conta-corrente, apenas
para ocorrer a dificuldades de tesouraria – Proposta

Aprovada

Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis incidente sobre prédios urbanos, respeitante ao 
ano de 2019 a liquidar em 2020, e redução desta taxa nos casos de prédios de sujeitos passivos com 
dependentes a cargo – proposta

Aprovada

Apoios concedidos às freguesias no período de 01.01.2019 a 25.11.2019 – informação Aprovada
Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação 
referente ao período de 18.09.2019 a 26.11.2019

Aprovada

Compra de um prédio rústico destinado à construção do Parque Ribeirinho de Tarouca (parcela nº 11) - proposta Aprovada
Empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED no âmbito da eficiência energética 
na iluminação pública no Concelho de Tarouca” – autorização para assunção do compromisso plurianual - 

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

proposta
Empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED no âmbito da eficiência energética 
na iluminação pública no Concelho de Tarouca” - Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara

Aprovada

Caminho Rural de Vila Pouca – valor final da indemnização Aprovada
4ª Revisão ao orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2019 – proposta Aprovada
Serviços de Abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos – 
tarifário para 2020 – proposta a submeter ao parecer da ERSAR

Aprovada

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

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

Transferência de verba destinada a material escolar para atividades complementares no âmbito de projetos Aprovada
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

proposta
Empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED no âmbito da eficiência energética 
na iluminação pública no Concelho de Tarouca” - Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara

Aprovada

Caminho Rural de Vila Pouca – valor final da indemnização Aprovada
4ª Revisão ao orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2019 – proposta Aprovada
Serviços de Abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos – 
tarifário para 2020 – proposta a submeter ao parecer da ERSAR

Aprovada

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

Ratificados

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

Transferência de verba destinada a material escolar para atividades complementares no âmbito de projetos Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

educativos – ano letivo de 2019/2020 – proposta
Tó Frio – Frio Industrial, LDA –  prorrogação do prazo por 30 dias para apresentação do projeto de arquitetura 
relativo aos lotes nºs 8 e 9 da Área de Acolhimento Empresarial de Tarouca

Aprovada

Empreitada de “Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca, no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU)” –Reprogramação do Investimento e consequente alteração do compromisso plurianual - 
proposta

Aprovada

61 12.12 Apoio destinado à requalificação da antiga Casa do Povo de Salzedas - proposta Aprovada
Bar do Auditório Municipal Adácio Pestana - preço de venda de bens - Proposta Aprovada
Subsídio destinado a apoiar a participação na VI Montra de Sabores do Varosa – 20 a 29 de setembro Aprovada
Prejuízo causado no veículo automóvel de José António Alves Lopes - indemnização no valor de € 461,36 Aprovada
Prejuízo causado pela queda de um Ecoponto em viatura automóvel propriedade da Farmácia Augusta -  
indemnização no valor de € 581,68

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

1ª alteração ao Regulamento para Apoio a Agregados Familiares desfavorecidos no concelho de Tarouca – 
proposta de início do procedimento

Aprovada

1ª alteração ao Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade no Município de Tarouca – proposta de início 
do procedimento

Aprovada

Processo de obras nº 200/18, para legalização da colocação de um portão com a alteração das condições de 
acesso - Requerente: Maria Cecilia dos Santos Silva – proposta

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

62 20.12 Minuta do contrato de empréstimo sob a forma de abertura de crédito em regime de conta-corrente (curto 
prazo), até ao montante de €400.000,00, a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, SA

Aprovada

Ratificação da isenção do pagamento da licença para realização de festa no pavilhão do Centro Escolar de 
Tarouca, a realizar pela Associação de Estudantes da Escola C+S de Tarouca - 

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

4º trimestre de 2019

ATA

DATA DA

REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Concurso público para adjudicação da empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia 
LED no âmbito da eficiência energética na Iluminação Pública no concelho de Tarouca” – relatório final do júri

Aprovada

Concurso público para adjudicação da empreitada de ”Requalificação do Parque de Santa Helena” – Relatório 
final do júri e decisão de não adjudicação

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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Deliberações
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  |  4.º trimestre de 2019

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

4º Trimestre de 2019

ATA

Nº

DATA DA

SESSÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

12 09/12 Deliberado aprovar o seguinte:

a) o Orçamento Municipal para o ano de dois mil e vinte e respetivos anexos;

b) as Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e respetivos anexos;

c) o mapa de pessoal para o ano de dois mil e vinte;

d) as medidas para orientar a execução orçamental em 2020.

Aprovada

Autorizada a contratação com a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede em Lisboa, de um empréstimo de curto

prazo, em regime de conta-corrente, até ao montante de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros)

Aprovada

Fixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis e as respetivas reduções incidente sobre prédios urbanos 

respeitante ao ano de 2019 a liquidar em 2020

Aprovada

Aprovado, no uso da competência prevista na alínea c) do número um do artigo vinte e cinco do anexo I da Lei Aprovada

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

4º Trimestre de 2019

ATA

Nº

DATA DA

SESSÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

número setenta e cinco/dois mil e treze, fixar em 5% (cinco por cento) a participação variável, pretendida por 

este Município, no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área da respetiva circunscrição territorial, 

incidente sobre os respetivos rendimentos de 2020 e a arrecadar em 2021

Autorizada a assunção do compromisso plurianual inerente ao contrato a celebrar na sequência da abertura do 

concurso público para adjudicação da empreitada de “Substituição de luminárias convencionais por tecnologia 

LED no âmbito da eficiência energética na iluminação Pública no Concelho de Tarouca”

Aprovada

Autorizada a assunção do compromisso plurianual inerente à reprogramação do contrato de adjudicação da 

empreitada de “Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca, no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração 

Urbana (PARU)”

Aprovada

Aprovada a 4ª revisão ao Orçamento e ao Plano de Atividades para 2019 Aprovada

Foram designados os seguintes elementos para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Tarouca: - Adriano Filipe Assis; - Ricardo Jorge Rebelo Fonseca; - Anabela Sousa Campos Santos Carvalho; e 

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

4º Trimestre de 2019

ATA

Nº

DATA DA

SESSÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Guilherme Nuno Gouveia de Assunção

Apreciação da informação respeitante ao cumprimento da deliberação da assembleia municipal de 15.12.2017, 

sobre os apoios concedidos às freguesias, no quadro de promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações – período 1/01/2019 a 25/11/2019

Tomado 

conhecimento

Apreciação da informação respeitante aos compromissos com encargos plurianuais assumidos no período de 

18/09/2019 a 26/11/2019

Tomado 

conhecimento

Apreciação da informação escrita do senhor presidente da câmara acerca da atividade do município, da 

respetiva situação financeira e dos resultados da participação do município nas empresas locais e em quaisquer 

outras entidades

Tomado 

conhecimento

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
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