Cidade de Tarouca
O concelho de Tarouca est&aacute; situado na prov&iacute;ncia da Beira Alta, a 10 quil&oacute;metros de Lamego e 58 de Viseu, com lugares muito
pr&oacute;ximos do rio Douro, a grande altitude do n&iacute;vel do mar, e &agrave; vista do Mar&atilde;o, que lhe fica a Norte, e das cristas da
Estrela, em cujos cimos, nas &eacute;pocas frias, se v&ecirc;em as neves alvejantes que as coroam. Foi sede de concelho que se extinguiu em
1836, data em que se anexou &ndash; com as suas 5 freguesias &ndash; ao concelho de Mondim, que se extinguiu mais tarde tamb&eacute;m.
Inicialmente, chamou-se Vila da Ponte, Cucanha que evoluiu para Ucanha por dissimili&ccedil;&atilde;o. Saiba mais sobre a hist&oacute;ria da
cidade. Turismo Tarouca &eacute; uma cidade portuguesa no Distrito de Viseu, Regi&atilde;o Norte e subregi&atilde;o do Douro, com cerca de 3 400
habitantes. &Eacute; sede de um munic&iacute;pio com 101,50 km&sup2; de &aacute;rea e subdividido em 10 freguesias. O munic&iacute;pio
&eacute; limitado a nordeste pelo munic&iacute;pio de Armamar, a leste por Moimenta da Beira, a sul por Vila Nova de Paiva, a sudoeste por Castro
Daire e a noroeste por Lamego. Saiba um pouco mais sobre o turismo de Tarouca. Patrim&oacute;nio Em Tarouca pode visitar-se o Pelourinho de
Tarouca, Antiga Vila Ucanha, Igreja da Matriz de Tarouca, Igreja de S&atilde;o Pedro de Tarouca, Convento e Igreja de S&atilde;o Jo&atilde;o de
Tarouca, Torre e Ponte Fortificada, Ru&iacute;nas rom&acirc;nicas da Abadia Velha, Casa do Pa&ccedil;o de D&aacute;lvares, Convento de
Salzedas. Saiba mais sobre o Patrim&oacute;nio da cidade.
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