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Valdemar de Carvalho Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Editorial
Caros tarouquenses,
Por estes dias o mundo vive um estado de angústia sem precedentes com a
propagação da pandemia provocada pelo Covid-19, um vírus invisível, altamente transmissível e letal para os grupos de risco.
Organismos de saúde pública, autarquias, instituições de solidariedade social,
proteção civil, empresários, comerciantes e população em geral têm procurado
tomar todas as medidas ao seu alcance para se ajustarem a esta nova realidade
que exige de todos um grande esforço, resiliência e sacrifícios.
Por parte da autarquia têm sido levadas a cabo todas as diligências possíveis
para promover a diminuição de eventuais futuros contágios, sendo que à data
que vos escrevo esta mensagem não existem ainda casos confirmados de
Covid-19 no nosso concelho.
Os tempos que se avizinham serão muitíssimo desafiantes e por isso apelo a
cada um de vós que cumpra rigorosamente as recomendações das autoridades. O bem-estar de todos depende da ação de cada um.
É altura de assumirmos individualmente o papel de agente de saúde pública.
Fique em casa, por si, por todos!
Um forte abraço.
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Covid-19
nota informativa

O combate e prevenção
à COVID-19 é uma obrigação de todos
A Câmara Municipal de Tarouca tem vindo a tomar
um conjunto de medidas que vão de encontro aos
objetivos definidos: combater e prevenir a propagação
da pandemia.
Assim:
– Aquisição e entrega de equipamento de proteção
individual aos Bombeiros Voluntários de Tarouca, Santa
Casa da Misericórdia de Tarouca, alguns Centros de
Dia e GNR, procurando desta forma mitigar a escassez
existente;
– Cedência ao Centro de Saúde de Tarouca de uma
viatura para que seja possível assegurar a realização de
consultas ao domicílio, aquisição de equipamento de
proteção dos funcionários que realizam atendimento, bem
como mobilização de três funcionários para realização
de tarefas imprescindíveis ao normal funcionamento
desta Unidade de Saúde;
– Criação de uma linha de apoio aos seniores, pessoas
com mobilidade reduzida e emigrantes obrigados a
quarentena com objetivo de disponibilizar a distribuição
de medicamentos e bens de primeira necessidade;
– Disponibilização de refeições e alojamento para
médicos e enfermeiros, procurando assim garantir
que não expõem as suas famílias ao risco de contágio
do coronavírus, acautelando desta forma o seu
fundamental descanso para o crucial desenvolvimento
da sua atividade. Os encargos desta medida estão a
ser assumidos em iguais proporções pela Câmara
Municipal de Tarouca e pelo Hotel Douro Cister, ao qual

a autarquia endereça os mais sinceros agradecimentos
pela nobreza deste gesto, na pessoa do seu gerente,
Marco Oliveira;
– Garantir, muito em breve, a ligação pública noturna
sem interrupções, no sentido de proporcionar um maior
sentimento de segurança à população;
– Realização de testes a grupos de maior risco,
nomeadamente, bombeiros, funcionários da Santa
Casa Misericórdia e dos Centros de Dia do Concelho
de Tarouca, despistando assim aqueles que pelas suas
funções se encontram com maior exposição ao risco de
contágio e disseminação do vírus;
– Aquisição de material de desinfeção de espaços
exteriores, a ser utilizado pela Câmara Municipal de
Tarouca e Juntas de Freguesia;
À data de hoje ainda não existe nenhum caso suspeito
ou confirmado de COVID-19 no Concelho de Tarouca,
sendo que o Executivo Municipal continuará a centrar
toda sua ação no combate e prevenção da pandemia,
alocando todos os meios e recursos disponíveis para
o efeito.
Sendo certo que nenhuma medida/ação será 100%
eficaz perante este inimigo invisível, é indubitável que se
todos os cidadãos assumirem a sua responsabilidade neste
combate esta pandemia terminará mais rapidamente.
A proteção de todos depende de cada um de nós.
Fique em casa!
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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Concurso
Montras de
Natal

“A Visão do Natal” – Ótica Parente, Tarouca

“Onda Vermelha” – Arcelino Cardoso Costa, LDA.

“O Mundo da Fantasia” – Ótica Parente, Castanheiro do Ouro
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O Município de Tarouca felicita
os vencedores e agradece a
todos participantes do Concurso
Montras de Natal, que desta forma
contribuíram para espalhar a magia
natalícia no concelho.
Com 51.185 pessoas alcançadas e
com 19.952 interações, os objetivos
de promover o comércio local, dar
visibilidade aos nossos comerciantes
e projetar os seus espaços comerciais
foram amplamente alcançados.
A autarquia felicita todos os que
aceitaram o desafio de participar
nesta iniciativa, que se realizou
pela primeira vez, acreditando
que no próximo natal sejam mais
os comerciantes a aderir à mesma.
Das 23 montras a concurso,
os internautas elegeram as suas
preferidas, às quais foram já
entregues os respetivos prémios:
1º classificado – “A Visão do Natal”
– Ótica Parente, Tarouca (1057
gostos);
2º classificado – “Onda Vermelha”
– Arcelino Cardoso Costa, LDA. (880
gostos);
3º classificado – “O Mundo da
Fantasia” – Ótica Parente, Castanheiro
do Ouro (675).
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14.Fev

No dia de
São Valentim
o amor andou
pela Biblioteca
Municipal
de Tarouca
O dia 14 de fevereiro, Dia dos
Namorados, é também o dia da
amizade, do carinho, de mimar os
que nos são próximos, e por isso
na Biblioteca Municipal de Tarouca
o dia foi celebrado com um belo
conto sobre o amor.
Perante uma atenta plateia de
sonhadores, as técnicas da Biblioteca
Municipal leram a história “O que é
o amor” aos utentes do Centro de
Atividades Ocupacionais da Santa
Casa da Misericórdia de Tarouca, um
interessante conto sobre as diversas
visões que as diferentes gerações
têm sobre o bem-querer.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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Vaivém Oceanário em Tarouca
O “Vaivém Oceanário”, camião que recria o ecossistema
da Terra com 238 mil espécies marinhas, esteve em Tarouca
no início do mês de março, numa parceria realizada entre
o Município de Tarouca e o Oceanário de Lisboa.
A comunidade escolar do concelho, associativismo,
instituições de solidariedade social e população em
geral tiveram a oportunidade de visitar o Vaivém
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Oceanário e ficar a conhecer este projeto de educação
e sensibilização ambiental itinerante, promovido pelo
Oceanário de Lisboa, que dá a conhecer o impacto dos
oceanos e ajuda a perceber como é que o humano pode
contribuir para a sua conservação, através da alteração
de comportamentos, por exemplo, como redesenhar a
sua relação com o plástico.

VIVER TAROUCA

Prémio
“Senhor Vinho 2019”
A Câmara Municipal de Tarouca congratula Sr. Orlando Lourenço,
distinguido com o prémio “Senhor Vinho 2019”.
Para Valdemar Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Tarouca,
“a arte de produzir vinhos e espumantes de qualidade mundialmente
reconhecida advém de um trajeto marcado por trabalho árduo, perseverança
capacidade de empreender e ousadia de investir num território do interior,
contribuindo para a sua promoção e notoriedade, criando postos de trabalho
e contribuindo para a economia local”.
Também o Espumante Murganheira Esprit de la Maison 2011 foi distinguido
com o prémio Melhor Espumante de Portugal 2019 e um dos 30 melhores
vinhos do ano pela Revista Vinho Grandes Escolhas.
Tarouca orgulha-se de ser sede da Murganheira, uma marca de referência
internacional, que tem na sua liderança um empreendedor notável.
Parabéns!

Jovem tarouquense
distinguido com o Prémio
Portugal Skills 2020
Mário Vingadas é um jovem tarouquense que a todos nos deve orgulhar.
Integrando a comitiva da Escola de Hotelaria de Turismo de Lamego,
participou no Campeonato das Profissões que decorreu no mês de fevereiro
em Setúbal, tendo conquistado a medalha de ouro na prova Portugal Skills
2020, na categoria de cozinha.
Parabéns Mário e que continues a somar muitos prémios ao teu percurso.
Quando nos dedicamos por inteiro àquilo que nos cativa, o talento e
mérito constroem o seu próprio palco.
Parabéns!
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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01.Fev

43.º Torneio de Natação Prof. Afonso
Saldanha disputou-se em Tarouca
As Piscinas Municipais Cobertas de Tarouca foram
palco, no passado dia 1 de fevereiro, do 43.º Torneio
de Natação Prof. Afonso Saldanha (Circuito Municipal
Escolas de Natação), que trouxe até Tarouca cerca de
três centenas de atletas da modalidade e apoiantes, e
onde uma vez mais a equipa de natação de competição
tarouquense esteve em destaque pela sua prestação ao
mais elevado nível.
Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, José Damião Melo, a criação da modalidade de
natação de competição no início de 2019 “representa mais

uma aposta deste executivo na juventude, no incentivo
e valorização das suas aptidões, na rentabilização dos
nossos equipamentos desportivos e, naturalmente, na
promoção do concelho”. Para o autarca, “estes jovens que
hoje competiram aqui vestem a camisola de Tarouca e
promovem o seu território um pouco por todo o país”.
Recorde-se que Tarouca tem assumido um papel de
destaque na organização de grandes eventos desportivos,
fruto da sua capacidade organizadora e potencial do
território, cuja realização, naturalmente se repercute na
atratividade do concelho e no fomento da economia local.

DESPORTO

Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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07.Mar

Equipa de Natação de Competição das
Piscinas Municipais de Tarouca participou
no 44º Torneio de Natação Prof. Afonso
Saldanha
A equipa de Natação de Competição das Piscinas
Municipais de Tarouca participou no 44º Torneio de
Natação Prof. Afonso Saldanha, que se realizou em S.
João da Pesqueira, no passado dia 7 de março.
Com 14 escolas de natação e cerca de 150 atletas
presentes no torneio, a equipa tarouquense competiu
com 15 nadadores, que uma vez mais se destacaram
nas classificações.
Participaram nesta concentração os nadadores

Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020

Leandro Clemente, Bruna Tomás, Martim Barbosa,
Renato Santos, Humberto Fonseca, Carolina Amaral,
Melanie Sousa, Leonardo Bastos, Patrick Santos, David
Santos, David Macovei, Carolina Cavalheiro e Miguel
Cabral, Guilherme Araújo e Sara Santos.
Pais, familiares e encarregados de educação têm sido
incansáveis no apoio e acompanhamento dos atletas,
contribuindo decisivamente para a sua motivação e
empenho.
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Ginásio Clube de Tarouca soma vitórias
no andebol
Reconhecido pelo seu percurso na modalidade de
andebol, o Ginásio Clube de Tarouca, contando com o
apoio da Câmara Municipal de Tarouca, formou uma
equipa de escalão sénior em 2019.
Fruto de um forte empenho e dedicação por parte
de diretores, técnicos, treinadores e atletas, e apesar
de contar apenas com cerca de um ano de existência,
o escalão sénior do Ginásio Clube de Tarouca, formado
unicamente por desportistas tarouquenses, conseguiu

já afirmar-se nacionalmente, ao passar à segunda fase
do Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Andebol.
A aposta do Município de Tarouca na diversificação
da oferta e consequente promoção da prática de
diferentes modalidades desportivas tem sido permanente,
procurando assim apoiar o dinamismo associativo
existente no concelho, contribuindo desta forma para
o fomento da prática desportiva, bem como a promoção
e adoção de hábitos de vida saudáveis.
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05.Jan

Orquestra Ligeira
Vale Varosa
proporcionou
Concerto de Ano
Novo brilhante
O Concerto de Ano Novo da Orquestra Ligeira Vale
Varosa, realizado no dia 5 de janeiro no Auditório
Municipal Adácio Pestana, foi verdadeiramente
arrebatador, deixando o público extasiado com as suas
interpretações musicais.
Durante cerca de hora e meia, cerca de três dezenas
de músicos e vocalistas contagiaram os presentes com
a sua dedicação e alegria em palco.
No final do espetáculo, o Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, subiu ao palco
para deixar uma palavra de gratidão aos responsáveis
pela orquestra e a todos os elementos que fazem parte
da mesma.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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11.Jan

Entrega de Prémios Jogos Florais 2019
“O rio, o vale e as suas gentes” foi o mote para a edição
de 2019 dos Jogos Florais de Tarouca, que contemplou
a realização do Concurso de Fotografia e Concurso
Literário, com as modalidades de poema, quadra e conto.
Também os mais jovens foram convidados a integrar os
Jogos Florais, nas modalidades de prosa e pintura, esta
última subordinada à temática das alterações climáticas.
A iniciativa, que vai já na terceira edição, procura
estimular uma visão distinta do território tarouquense,
dando-lhe maior notoriedade, tendo sempre como
premissa maior a promoção cultural e incentivo à
criatividade.
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04.Jan

Encontro
de Janeiras
celebrou
Ano Novo
A Casa do Paço de Dalvares
acolheu no dia 4 de janeiro o
Encontro de Janeiras, organizado
pela Associação Flor do Sabugueiro,
com o apoio do Município de Tarouca
e União das Freguesias de Tarouca
e Dalvares.
O frio que se fez sentir não
obstou a realização de um brilhante
momento cultural onde se reviveu
a tradição do Cantar das Janeiras,
proporcionado aos presentes
pelo Rancho Folclórico Flor de
Sabugueiro, Grupo Etnográfico da
Casa do Pessoal dos Hospitais da
Universidade de Coimbra, Rancho
Folclórico Leões da Beira de Rio de
Loba – Viseu e Rancho Folclórico de
Paranhos da Beira – Seia.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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Tarouca
Ensina Mais

ÇÃO
O PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar, designado por “Tarouca Ensina Mais”,
é um projeto implementado pelo Município de Tarouca,
no âmbito do Norte 2020, tendo como principal parceiro
o Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos.
O “Tarouca Ensina Mais” representa um investimento
na educação, com o objetivo de reduzir a percentagem de
abandono precoce, promovendo a melhoria do sucesso
educativo dos alunos, criando condições de acesso a
uma educação de qualidade e apostando em recursos
e metodologias inovadoras.
O projeto é composto por uma equipa multidisciplinar
que desde outubro de 2018 tem promovido várias
atividades, desde a educação para a cidadania, prevenção
da saúde mental, apoio psicológico individualizado,
informática e robótica na sala de aula do futuro e inclusão
social através do ensino da música.
No pré-escolar e 1ºciclo o “Tarouca Ensina Mais”
tem desenvolvido diversos ateliês, nomeadamente,
“Educ’arte”, “Ginástica das Emoções – Programa de
Competências Sócio-Emocionais”, “Escrita Criativa”,
“Estimula’mente – Programa de Estimulação Cognitiva”
e, “Brincar com o Futuro - Jogos Educativos Digitais”.
Ao nível da sala do futuro, as atividades são alargadas
ao 2º,3º ciclos e ensino secundário, nomeadamente com
o ateliê “Informática/Multimédia”.
As atividades do projeto podem ser acompanhadas
na página do facebook do Tarouca EnsinaMais.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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21.Fev | Carnaval

Personagens da Disney desfilaram
em Tarouca
A comunidade escolar tarouquense, Agrupamento
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos e Santa Casa da
Misericórdia de Tarouca, realizaram na manhã do dia 21
de fevereiro o seu desfile de carnaval, trazendo às ruas
da cidade toda a fantasia e magia do reino da Disney.
Subordinado à temática das “Personagens da Disney”,
no corso carnavalesco desfilaram a Branca de Neve e os
Sete Anões, Peter Pan, Sete Cabritinhos, Bela Adormecida,
entre outros, numa verdadeira viagem ao imaginário
infantil.
Sempre rico em sorrisos e alegria contagiante dos
pequenos foliões, o cortejo é também um reflexo de
cor e muita criatividade exposta nas fantasias criadas
para brincar ao carnaval.
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20.Jan

Parlamento dos Jovens debateu
violência doméstica e no namoro
O Programa “Parlamento dos Jovens” regressou a
Tarouca para debater a questão da violência doméstica
e no namoro, assunto discutido durante a manhã
do dia 20 de janeiro pelos alunos do Agrupamento
de Escolas de Tarouca, com o envolvimento de toda
a comunidade escolar, em especial dos docentes
que têm a tarefa de desenvolver esta temática, em
“sessão plenária” ocorrida no Auditório Municipal
Adácio Pestana.
O Deputado António Lima Costa uma vez mais
deslocou-se a Tarouca para integrar a iniciativa e
esclarecer as pertinentes questões colocadas pelos jovens
presentes, a par do Vice-Presidente da Câmara Municipal

de Tarouca, José Damião Melo, Presidente da CPCJ
Tarouca, Susana Gouveia, Diretor do Agrupamento de
Escolas de Tarouca, Eduardo Almeida e, em representação
do Comandante da GNR, Cabo Tomé.
Os alunos têm a oportunidade de elaborar um
projeto de recomendação sobre o tema” e eleger “os
seus representantes para as sessões distritais/regionais,
que ocorrem durante o mês de março de 2020.
A Assembleia da República irá receber os alunos
em maio de 2020, nas sessões nacionais, em que serão
apresentadas as recomendações a ser discutidas na
Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude
e Desporto.
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29.Jan

Tarouca tem
posto de
carregamento
de viaturas
elétricas
Depois de formalizada a
candidatura, foi instalado no dia
29 de janeiro, o primeiro posto de
carregamento para viaturas elétricas
na Cidade de Tarouca, junto à Loja
de Turismo, na Avenida Professor
Leite Vasconcelos.
A instalação deste novo
equipamento representa mais
um passo naquele que tem sido o
trabalho do executivo na realização de
projetos que garantam uma resposta
às tendências e necessidades atuais
e futuras, sendo também mais
uma aposta na mobilidade urbana
sustentável, com modos alternativos
de circular, menos poluentes e mais
amigos do ambiente.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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19.Jan

Pinheiros de Natal foram
replantados
Uma vez mais, e finda a época festiva, as famílias tarouquenses deram o
seu contributo para reduzir a sua pegada ecológica e deslocaram-se à Sta.
Helena, no dia 19 de janeiro, onde participaram na ação de reflorestação
que anualmente é levada a cabo, devolvendo assim à natureza os pinheiros
que ornamentaram os lares durante a quadra natalícia.
O Município de Tarouca tem encetado um conjunto de políticas, ações
e medidas, que visam despertar a consciência cívica de todos os cidadãos
para a importância de preservação do planeta, adoção de comportamentos
com vista à sustentabilidade e combate às alterações climáticas.

Calendários Solidários para
promoção do bem-estar animal
A Associação dos Amigos dos Animais de Tarouca, um dos parceiros
da autarquia na política de bem-estar animal exercida no Canil Municipal
de Tarouca, promoveu a criação de calendários solidários para o ano de
2020, com o objetivo de angariar fundos que contribuam para a ajudar a
proporcionar maior comodidade aos patudos.
Os doze meses de 2020 ganham vida com canídeos que aguardam adoção
no Canil Municipal de Tarouca, que assumem o protagonismo do calendário
juntamente com utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca.
Com a criação dos calendários solidários a Associação dos Amigos dos
Animais procura igualmente promover a adoção responsável dos patudos.
Os calendários podem ser adquiridos na lojinha solidária da associação,
situada na Avenida dos Restauradores do Concelho, (antiga Junta de Freguesia
de Tarouca), ou através de alguns membros e voluntários. Para mais
informações pode consultar a página de facebook da Associação dos Amigos
dos Animais de Tarouca.
Município de Tarouca | Janeiro-Março 2020
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Não existem lares para todos, esterilize o seu animal

Canil Municipal de Tarouca promove
sensibilização para a castração animal
Ciente da importância do controlo da reprodução
animal, a autarquia tarouquense, tem levado a cabo
inúmeras ações e medidas tendo em vista a diminuição
do abandono dos animais que se traduz na sobrelotação
permanente do Canil Municipal, promove agora a
sensibilização para a esterilização animal, com a colocação
de outdoor na EN226 via onde diariamente circulam
milhares de automóveis,
procurando assim um
maior impacto.
A população de
cães e de gatos cresce
descontroladamente dia
após dia. Este aumento
resulta não só das ninhadas
de animais que vivem nas
ruas, mas sobretudo das
ninhadas geradas por
animais ao cuidado de
alguém.
A esterilização é a forma
mais eficaz de lutar contra
o gravíssimo problema
da superpopulação de
animais de companhia e
os inúmeros problemas
associados.
Um círculo vicioso de
reprodução irresponsável,
negligência, abandono,

maus-tratos, morte por atropelamento e sobrelotação
dos canis.
Esta situação não se resolve com a criação de
mais canis para animais de companhia nem com mais
campanhas de adoção. A solução é esterilizar. Ajude-nos
a ajudar e faça o controlo reprodutivo do seu animal
de companhia!
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Covid – 19

Município de Tarouca cria linha de
apoio à população sénior do concelho
A pensar na população sénior do concelho, a Câmara
Municipal de Tarouca criou uma linha de apoio ao idoso
e pessoas com mobilidade reduzida, com o objetivo de
garantir o seu distanciamento social, como medida de
prevenção, procurando assim diminuir o risco de contrair
o novo coronavírus entre aqueles que fazem parte dos
grupos de risco.
Dada a situação excecional, a Linha de Apoio ao Idoso
procurará responder às necessidades de esclarecimento
e sensibilizar para a adoção de comportamentos
preventivos, assim como disponibilizar a distribuição

de medicamentos e bens de primeira necessidade.
De segunda a sexta, das as 9h00 às 13h00 e das
14h00 às 17h00, através do 800 202 613 (ligações de
telefone fixo) ou 935 055 159 (ligações de telemóvel),
a população sénior do Concelho de Tarouca tem ao
dispor uma linha de apoio telefónico destinada ao
atendimento de situações que se enquadrem no quadro
de apoios definidos.
(Durante a noite e fins de semana, em caso de urgência,
poderá contactar o telemóvel n.º 935 055 159).
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Obras municipais
08.Mar
Inaugurada Capela
Mortuária de Valverde
O Presidente da Câmara Municipal
de Tarouca, Valdemar Pereira, e o
Presidente da União de Freguesias de
Tarouca e Dalvares, Rui Raimundo,
inauguraram no passado dia 8
de março, a casa mortuária de
Valverde, obra há muito ansiada pela
população.
Para Valdemar Pereira “este é
um equipamento muito importante
para conferir a devida dignidade ao
velório dos nossos entes queridos”,
reafirmando por isso o apoio da
autarquia às obras das freguesias
enquanto ferramenta eficaz do
desenvolvimento destas.
Também Rui Raimundo
manifestou o seu regozijo pela
obra, fruto de uma parceria entre
a autarquia e a junta de freguesia,
frisando o empenho diário da junta
no sentido de proporcionar melhores
condições aos seus cidadãos,
tendo destacado o envolvimento
e participação dos habitantes de
Valverde para garantir a realização
desta obra.
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20.Jan
Requalificação e valorização da Igreja
de São Pedro - Tarouca
No dia 20 de janeiro iniciaram-se as obras de
requalificação e valorização da Igreja de São Pedro
Tarouca.
O Município de Tarouca candidatou esta obra ao
PROVERE - Programa de Valorização Económica dos
Recursos Endógenos, tendo a mesma sido aprovada pela
CCDR Norte, com um apoio de 47%, comprometendo-se
a Câmara Municipal de Tarouca assegurar o pagamento
dos restantes 53%, sendo o investimento total de
aproximadamente 140 mil euros.
Pretende-se com o projeto a conservação e
salvaguarda do 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 pretende a recuperação da Igreja de São
Pedro, Matriz de Tarouca, efetivamente a conservação
e restauro do Retábulo da Capela-mor, a guarnição
decorativa do Arco Cruzeiro, o Retábulo da Virgem da
Piedade, o Retábulo da Virgem do Rosário e o Retábulo
do Sagrado Coração de Jesus.
Com os seguintes objetivos:
- Potenciar o turismo através do património cultural,
arquitetónico e arqueológico, ancorados num dos
recursos endógenos mais importantes de Tarouca,
que são os monumentos classificados do Sec. XII, entre
os quais a Igreja de S. Pedro de Tarouca.
- Abertura ao público da Igreja de S. Pedro de Tarouca
como forma de valorização e divulgação destes recursos
junto dos Turistas e visitantes.
- Inclusão da Igreja de S. Pedro de Tarouca na Rede
de Monumentos Vale do Varosa, rede de monumentos
abertos de forma integrada à fruição pública, no Vale do
Varosa, onde constam os mosteiros cistercienses de São
João de Tarouca e de Santa Maria de Salzedas, o Convento
franciscano de Santo António de Ferreirim, a Capela de
São Pedro de Balsemão e a Ponte Fortificada de Ucanha.
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