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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Castrenses,

Na primeira edição da Revista Municipal sob a 

responsabilidade deste Executivo, quero começar por 

endereçar a todos os Castrenses uma enorme saudação e 

deixar expresso que é uma enorme honra para mim poder 

servir Castro Daire como Presidente da Câmara Municipal. 

Estando ciente da enorme responsabilidade que o cargo 

acarreta é com um enorme orgulho que o faço!

Ao longo destes primeiros meses de mandato 

temos desenvolvido um trabalho árduo, sério e rigoroso 

no sentido de adaptar os serviços à estratégia de 

desenvolvimento que pretendemos implementar no 

nosso Concelho e a projetar o caminho que pretendemos 

seguir e que, acreditamos que será profícuo no futuro. 

Há um longo caminho a percorrer, mas sabemos onde 

queremos chegar.

Contamos com a colaboração de todas as “forças 

vivas” do concelho e com todos os castrenses para que, 

juntos, possamos fazer mais e melhor pelo nosso território 

e pelo futuro de todos nós. JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES!

Esta Revista pretende ser um elo de ligação com 

todos vós, deixando uma breve amostra daquilo que é a 

nossa ação diária. Desejo a todos uma boa leitura.

Um abraço a todos!

O Presidente da Câmara Municipal

Paulo Martins de Almeida

“... é uma enorme honra para mim poder 
servir Castro Daire como Presidente da Câmara 

Municipal.”
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TEMA DE CAPA

BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
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O 
Município de Castro Daire, 

participou na Bolsa de 

Turismo de Lisboa, feira de 

extrema importância com 

relevo nacional e internacional na área 

do Turismo, que se realizou entre os dias 

1 e 4 de março.

sustentável do Concelho de Castro 

Daire, permitiu dar a conhecer alguns 

dos produtos de excelência do nosso 

Concelho, nomeadamente o bolo podre, 

o salpicão, chá/infusões e licores.

 O Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Paulo Almeida, o Vice-

Presidente, Dr. Luís Lemos e os 

Vereadores, Dr. Pedro Pontes e Dr. 

Armando Lemos, fizeram questão de 

marcar presença na BTL 2018, onde 

TURISMO | CASTRO DAIRE NA BTL

Sendo o Turismo uma das áreas 

estratégicas de desenvolvimento
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tiveram a oportunidade de promover o 

nosso Concelho, designadamente a Serra 

do Montemuro, o Rio Paiva, as Termas do 

Carvalhal, a Gastronomia, o artesanato e 

o nosso património. 

 Durante os quatro dias do 

certame, o Município de Castro Daire  

divulgou as potencialidades  do Concelho 

aos visitantes que passaram pelo stand, 

os quais demonstraram enorme interesse 

e vontade em conhecer o nosso território. 

TURISMO | CASTRO DAIRE NA BTL
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PRESS TRIP MONTANHAS MÁGICAS

C
erca de 30 jornalistas e bloggers de viagens, portugueses e espanhóis, estiveram 

de visita ao território das Montanhas Mágicas para participar numa “Press Trip“, 

organizada pela ADRIMAG, em parceria com o Turismo Centro de Portugal.

Foi concretizada uma passagem pelo território de Castro Daire, no dia 25 de 

fevereiro, onde foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Dr. Paulo Almeida, Vice-

Presidente, Dr. Luís Lemos e Vereador do Pelouro do Turismo, Dr. Pedro Pontes.

 Durante um dia, estes profissionais de comunicação, especializados em viagens 

e turismo, tiveram a oportunidade de descobrir os encantos naturais e a diversidade 

cultural da Serra do Montemuro e do Rio Paiva.  

 A comitiva foi recebida na aldeia de Campo Benfeito, onde foi apresentada a 

TURISMO | MONTANHAS MÁGICAS
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Rota da Água e da Pedra, seguindo-se uma visita às Capuchinhas  e um passeio pedestre 

pela Estação da Biodiversidade, acompanhada pelo Biólogo Paulo Pereira.

 De seguida, visitaram as Portas do Montemuro onde puderam fazer registos 
fotográficos e desfrutar de uma paisagem impressionante, com vistas de cortar a 
respiração!

 A prova gastronómica foi servida na Quinta da Rabaçosa, junto ao Rio Paiva, 
pela Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro, que apresentou uma 
ementa rica e autêntica da nossa gastronomia, deliciando os participantes. Estes foram, 
também, surpreendidos com o Grupo “Cordas do Paivó” que, enquanto entoavam 
cantigas tradicionais, deliciavam-se com iguarias locais.

 O dia terminou com uma visita ao Centro de Interpretação e Informação do 

Montemuro e Paiva, abrindo, assim, ainda mais o apetite para voltar a este território 

mágico!

TURISMO | MONTANHAS MÁGICAS
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TURISMO 

SEMINÁRIO “VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO CAMINHO 
PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO (CPIS)”

 

D
ecorreu no dia 25 de março, o Seminário “Valorização e Dinamização do Caminho 

Português Interior de Santiago (CPIS)”, no âmbito da iniciativa “Caminho 

Português Interior de Santiago – Mais que um Caminho...Um Património!”. 

 A sessão de abertura foi feita pelo Vereador Dr. Pedro Pontes que 

realçou a importância da realização destes eventos na promoção do CPIS, sendo uma 

mais-valia para o território. Foram convidados como palestrantes a Dra. Ana Rita Dias, 

Vice-Presidente da Federação Europeia dos Caminhos de Santiago e Vice-Presidente do 

Município de Vila Pouca de Aguiar, que apresentou o tema “O Caminho de Santiago 

na Europa”; o Dr. Manuel Marques, Consultor, que falou sobre o “CPIS – Passado, 

Presente e Futuro”; o Antropólogo Sociocultural Prof. Dr. Xerardo Pereiro (UTAD), que 

expôs o tema “Os significados da Turiperegrinação no CPIS; o Arquiteto Paisagista João 

Ruano  que apresentou o tema “A Sinalização do Caminho de Santiago e a Dra. Sandra 

Alves que partilhou a sua experiência 

como peregrina de Santiago, através da 

comunicação intitulada “Caminhos de 

Santiago, Viagens Inesquecíveis”. 

 As comunicações apresentadas 

enriqueceram e aprofundaram os 

conhecimentos da temática em causa, 

quer numa perspetiva global dos 

Caminhos de Santiago, pela Europa quer 

na importância de criar novas dinâmicas e 

sinergias para a valorização e dinamização 

das potencialidades culturais, ambientais 

e turísticas inerentes, lançando o 

Caminho Português Interior de Santiago 

como um Caminho de referência, com 

características que o diferenciam como 

rota turístico-cultural. 
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TURISMO 

CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO - UM CAMINHO PARA A REFLORESTAÇÃO

A
inda no âmbito do evento 

“Caminho Português 

Interior de Santiago - Mais 

que um Caminho... Um 

Património!”, em parceria com as 

atividades do Mês da Floresta e da 

Proteção Civil, decorreu, no dia 24 de 

março, uma caminhada num troço 

do Caminho Português Interior de 

Santiago entre Moura Morta e Mezio.

 Esta iniciativa teve como 

objetivo principal a plantação de 

espécies autóctones numa das 

áreas ardidas ao longo do Caminho. 

Mais de meia centena de pessoas 

participaram e tiveram oportunidade 

de estar envolvidos na plantação 

de carvalhos e medronheiros. Após 

esta ação, deu-se continuidade 

à caminhada até ao Mezio, onde 

foram visitadas as instalações 

da ERVITAL, que presenteou os 

participantes com uma prova de 

infusões/chás, seguindo-se para o 

restaurante Típico do Mezio, onde os 

participantes tiveram oportunidade 

de degustar alguns produtos locais.
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COMEMORAÇÃO DOS 140 
ANOS DA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CASTRO DAIRE
 

A 
Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Castro 

Daire comemorou, no dia 4 de 

março, o seu 140º Aniversário,  

cerimónia que assinalou uma importante 

data de uma prestigiada e reconhecida 

associação do nosso Concelho.

140 ANOS DA AHBV CASTRO DAIRE
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 O Município de Castro Daire associou-se a esta comemoração, 

com a presença do Presidente da Câmara, Dr. Paulo Almeida, 

e do Vice-Presidente, Dr. Luís Lemos, numa cerimónia marcada 

por diversos momentos simbólicos e de celebração, numa data 

inesquecível para esta Associação e para todos os que a compõem. 

 O Executivo Municipal expressa o seu agradecimento 

pelo convite para tomar parte nestas celebrações, deixando 

votos de muitos PARABÉNS ao Corpo Diretivo, aos elementos 

do Comando e a todos os que fazem parte desta Grande 

Família dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire!  

 A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro 

Daire está de parabéns pelos 140 anos de vida, mas fundamentalmente 

pelo trabalho desenvolvido na defesa das pessoas e bens durante toda 

a sua existência. 

 Um reconhecimento especial para todos aqueles que 

contribuíram para esta causa e que já não se encontram entre nós.

 

14140 ANOS DA AHBV CASTRO DAIRE
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TRIBUTO AO PADRE 
SEBASTIÃO VIEIRA 

No dia 20 de janeiro, na 

Igreja Matriz, Castro Daire 

revenerou-se a grande figura 

de Sebastião Vieira, padre 

e jesuíta castrense. Homenageou-se a 

figura ilustre, o intelectual, o religioso, 

o provincial da Companhia de Jesus, 

mandatado pelo Papa Urbano VIII para 

expandir a fé cristã no império do sol 

nascente. 

 O  evento contou com um 

programa vasto, desde teatro, 

por elementos do grupo MCHER, à 

apresentação do livro, da autoria do 

Drº João Sevivas, “Sebastião Vieira, 

o Romano – Mártir Jesuíta de Castro 

Daire” e um momento musical, pela 

Banda dos Bombeiros Voluntários de 

Castro Daire, conjuntamente com os 

coros de Castro Daire e Soutelo.

 Uma noite fria, mas quente, 

de homenagem, que perpassou para 

todos e por todos os presentes, onde  

foram reconfortados com o chá 

“Sebastião Vieira” conjugação de 

plantas concebido pela Ervital. 

CULTURA
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CULTURA

N
o âmbito das comemorações 

do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios, decorreu, 

no dia 18 de abril, no Museu 

Municipal de Castro Daire, um workshop 

de artesanato, resultado de uma parceria 

entre o Município de Castro Daire e a 

Cooperativa dos Artesãos do Montemuro. 

 “Património, de geração em 

geração”, foi o tema escolhido para 

as comemorações deste dia, sendo 

o workshop dedicado aos “Saberes 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

Ancestrais – O ciclo do Linho e a da Lã”. 

Estiveram presentes nesta atividade 

trinta e quatro crianças do ensino pré- 

-escolar, entre outros participantes.  

 Esta iniciativa teve como objetivo 

demonstrar aos presentes as diferentes 

fases do ciclo do linho e da lã, e dar a 

conhecer uma técnica ancestral que 

vem sendo transmitida de geração em 

geração até aos dias de hoje,  através da 

experimentação e manuseamento dos 

materiais.
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INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A
s infraestruturas elétricas,  

no centro da Vila de Castro 

Daire, estão a beneficiar 

de um melhoramento. Esta 

intervenção consiste na transferência 

de baixadas elétricas aéreas para  

subterrâneas.

 Existiam problemas que se 

arrastavam há já alguns anos e que 

causavam um prejuízo claro para o 

CANDIDATURA PARA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS

O 
Município de Castro Daire  

submeteu uma candidatura ao 

Portugal 2020 para a eficiência 

energética no valor de cerca 

de 400.000 euros. Este projeto consiste 

na implementação de diversas medidas 

de eficiência  energética no edifício 

das Piscinas Municipais de Castro Daire. 

Trata-se de um edifício concebido para a 

prática desportiva, nomeadamente para 

a atividade de natação. 

  O objetivo deste projeto consiste 

na redução e consequente poupança 

anual em custos de energia.  

TRANSFERÊNCIA DE BAIXADAS ELÉTRICAS AÉREAS PARA 
SUBTERRÂNEAS NO CENTRO DA VILA DE CASTRO DAIRE

Município. Para além da estética no 

ambiente urbano, a não utilização das 

infraestruturas construídas, fazia com 

que o investimento efetuado não tivesse 

utilidade na sua plenitude.

 Este Executivo Municipal 

expressou vontade em colocar um ponto 

final nesta situação e resolvê-la o mais 

rápido possível. 
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EDUCAÇÃO

A
bril é o mês do livro e da leitura. A festa do livro 

e da leitura, promovida pelo Município de Castro 

Daire, decorreu de 13 a 27 de abril, com um 

conjunto de iniciativas, destacando-se as oficinas de 

construção de mini-livros, decorrentes da grande exposição 

de livros miniatura de João Lizardo, o recital de poesia com 

Pedro Lamares, a comemoração do Dia Mundial do Livro,  com a 

Zunzum  e  “As Flores de Primavera”.

Estiveram, também, em destaque as visitas guiadas à exposição, 

espaço de hora do conto e oficinas de expressões, para todos os 

alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Castro Daire, 

que se juntaram à festa e “invadiram” a Biblioteca Municipal de 

Castro Daire.

ABRIL, MÊS DO LIVRO E DA LEITURA!
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R
ealizou-se, no dia 9 de fevereiro, o Desfile de Carnaval 

das Escolas do 1º CEB e Jardins de Infância do Concelho. 

 Inspirados nas Comemorações do Ano Europeu 

do Património Cultural, as crianças desfilaram pelas 

principais artérias da vila.

 O cortejo teve início no Bairro do Castelo, em 

ambiente de alegria, brincadeira, boa disposição e a animação 

proporcionada por um Grupo de Bombos, que ofereceu  ritmo e 

musicalidade ao desfile.  

 Muitas foram os familiares e populares que 

acompanharam o desfile ou aguardaram em pontos estratégicos 

da vila para ver desfilar as crianças. 

 Parabéns a todos os participantes!

EDUCAÇÃO

DESFILE DE CARNAVAL 2018
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EDUCAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE AQUECEDORES NAS ESCOLAS 
E JARDINS DE INFÂNCIA

A
s Escolas do 1º CEB e Jardins-de-Infância do Concelho beneficiaram de uma 

melhoria no aquecimento tendo sido substituídos, nesta fase, quarenta 

aquecedores. Este investimento irá proporcionar melhorias significativas nas 

condições das salas de aula contribuindo, deste modo, para a qualidade do 

ensino das crianças e jovens do Concelho em prol de um futuro melhor.

DE MÃOS DADAS COM   
A MATEMÁTICA V

Arrancou, no dia 8 de janeiro, 

a primeira etapa do projeto 

“De mãos dadas com a 

Matemática”, desenvolvido 

pelo Município de Castro Daire em 

parceria com o Agrupamento de Escolas 

de Castro Daire.

 O Projeto abrange todos os alunos 

do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de 

Castro Daire, num total de 448 alunos, 29 

turmas das 14 escolas do 1º ciclo.

  Os três primeiros classificados 

de cada ano de escolaridade irão ser 

apurados, no dia 20 de junho de 2018,  

no Auditório do Centro Municipal de 

Cultura. 

 Pretende-se  com esta iniciativa 

incutir nas crianças o gosto pela 

matemática, desenvolvendo, de forma 

lúdica, o cálculo mental.  
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CONFERÊNCIA TEEN 
2018

Realizou-se no dia 27 de fevereiro, 

no Auditório do Centro Municipal 

de Cultura, a Conferência Teen, 

uma ação no âmbito do projeto 

“Escolas Empreendedoras” da CIM Viseu 

Dão Lafões, em parceria com o Município 

de Castro Daire.

 Esta conferência, destinada 

aos alunos do ensino secundário e 

profissional, tem como objetivo principal 

proporcionar o contacto com jovens 

empreendedores e conhecer as suas 

histórias. 

 Após a abertura da sessão, 

o Presidente do Município, Dr. Paulo 

Almeida, deu as boas vindas aos 

presentes, salientou a importância 

destes projetos para criar uma cultura 

empreendedora, referindo que constitui 

uma preocupação do executivo contribuir, 

de forma decisiva, para fortalecer 

o tecido empresarial do Concelho.

 Foi convidada pelo Município, 

para participar nesta conferência, 

a jovem empreendedora Marisa 

Pinto, atual Presidente da Direção da 

Associação Empresarial Castro Daire e 

  EDUCAÇÃO
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Beiras e gerente da empresa Psieducare. No seu testemunho, referiu a importância 

de desenvolver competências em diferentes áreas, por forma a responder aos vários 

desafios  profissionais.

 Seguiu-se a intervenção do jovem Francisco Lufinha que, usando um discurso 

entusiasta e motivador,  partilhou com os jovens o seu percurso de vida. É o atual 

detentor do record mundial da maior viagem de Kitesurf sem paragens, 874 Km, entre 

Lisboa e a Madeira. Um exemplo de audácia, determinação e coragem perante as 

contrariedades e os desafios constantes que enfrentamos ao longo da vida.

 A sessão foi encerrada pelo Vereador da Educação, Dr. Armando Lemos, que 

agradeceu a presença dos conferencistas, dos alunos e professores presentes.

 Este projeto desenvolve-se ao longo de 2018, nomeadamente com a realização 

do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, realizada em maio, e a respetiva final 

intermunicipal, em Viseu.

 EDUCAÇÃO 

PRESIDENTE DA 
CÂMARA ASSEGURA 

VICE-PRESIDÊNCIA DA 
CIM VISEU DÃO LAFÕES

O 
Presidente da Câmara 

Municipal de Castro Daire, Dr. 

Paulo Martins de Almeida, foi 

designado como um dos Vice-

presidentes da CIM Viseu Dão Lafões. 

 A Presidência fica a cargo do Sr. 

Rogério Abrantres, Presidente da Câmara 

Municipal de Carregal do Sal, sendo 

as duas Vice-presidências ocupadas 

pelo Dr. Paulo Almeida, Presidente da 

Câmara Municipal de Castro Daire e Dr. 

João Azevedo, Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde.

 Este importante cargo ocupado 

pelo Presidente da Câmara de Castro 

Daire vem prestigiar o concelho e 

dar relevo ao papel do Município na 

Comunidade Intermunicipal, composta 

por 14 Municípios do Distrito de Viseu.
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2018 

O concurso nacional de leitura pretende ser um espaço de festa, com o objetivo de 

estimular hábitos de leitura e pôr à prova competências de expressão escrita e 

oral.

 Este ano, a organização do concurso, por parte do Plano Nacional de Leitura,  

incluiu também o 1º ciclo.

 Neste sentido, a Câmara Municipal de Castro Daire promoveu a iniciativa e, 

neste primeiro momento, as provas para o 1º ciclo, do Agrupamento de Escolas de 

Castro Daire, foram realizadas na Biblioteca Municipal. A vencedora, que passará à fase 

seguinte, será a aluna da Escola EB1 de Farejinhas, Ana Francisco Morgado.

EDUCAÇÃO
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Não há Vida sem água, esta é 
um bem precioso indispensável 
a todas as atividades humanas:
 - A água é o principal 

componente dos seres vivos.
 - Na Natureza, a água pode apresentar- 
-se nos estados líquido, gasoso e sólido.
 - A água é um meio de transporte de 
pessoas e produtos.
 - A indústria e a agricultura necessitam 
de grandes quantidades de água para a 
sua atividade.
 - 783 milhões de pessoas ainda vivem 
sem água potável.
 - 97% da água no mundo é salgada e 
somente 3% é água doce.

POUPE HOJE PARA TER AMANHÃ!

CONCURSO “ARTE EM MOVIMENTO”

M
ariana Sousa, aluna do 6.º C da Escola Básica N.º 2, do Agrupamento 

de Escolas de Castro Daire, venceu o Concurso “Arte em Movimento”, 

promovido pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão 

e Ferrovial Serviços, S.A., com um desenho alusivo à Reciclagem de 

resíduos.

Este concurso abrangeu os Municípios pertencentes à Associação de Municípios 

da Região do Planalto Beirão e teve como objetivo eleger um desenho vencedor 

por Município, com a finalidade de ser 

colocado no respetivo veículo de recolha 

seletiva de resíduos sólidos urbanos.

Esta campanha pretendeu sensibilizar a 

comunidade escolar para uma correta 

gestão de resíduos, bem como estimular 

a sua criatividade, promovendo as boas 

práticas ambientais e fomentando a 

imaginação.

Parabéns Mariana!

AMBIENTE
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REIS NA ÁGUA

No dia 6 de janeiro, realizou-se, nas  Piscinas  Municipais de Castro Daire, a festa 
aquática “ Reis na água”. Esta primeira edição, já contou com a presença de 
muitos participantes associados.

 A alegria e a brincadeira reinaram entre todos os utentes, professores e 
funcionários. Foram realizadas várias atividades, nomeadamente hidroginástica, jogos 
aquáticos, polo aquático e brincadeiras nos insufláveis. 

 O Vereador do Desporto, Dr. Pedro Pontes, marcou presença na atividade, 
mostrando-se muito satisfeito pela adesão dos participantes.

 A festa culminou com um lanche, num verdadeiro momento de partilha e con-

vívio entre todos.

 A todos os participantes fica o nosso agradecimento.

DESPORTO



Revista Municipal25Castro Daire

Realizou-se, no dia 17 de março, nas Piscinas Municipais de Castro Daire, a 5ª 

prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação.

 Participaram nesta prova 23 atletas da Escola Municipal de Natação de 

Castro Daire, onde alcançaram excelentes resultados (3 recordes de escalão, 

10 primeiros lugares, 3 terceiros e 1 quinto lugar). 

 A atleta Laura Pina recebeu o certificado de recorde de escalão de 200 B. Foram 

entregues pelo Vereador do Desporto, Dr. Pedro Pontes, os certificados  de participação 

a todas as Escolas participantes nesta prova.

 

 DESPORTO

CASTRO DAIRE RECEBEU A 5ª PROVA INTEGRADA NO 
CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO  
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(PER)CORRER CASTRO DAIRE - CIRCUITO 
MUNICIPAL DE ATLETISMO 

Teve início, no dia 25 de março, o Circuito Municipal de Atletismo – 

(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2018.

 A primeira jornada desta iniciativa teve lugar nas freguesias de 

Moledo e Mões, percorrendo o Caminho Português Interior de 

Santiago.

 O evento contou com três centenas de participantes entre atletas, 

caminheiros, ciclistas todo o terreno (BTT), uma novidade este ano. 

 A encerrar a jornada desportiva teve lugar, na Casa do Povo de Mões, 

a cerimónia de entrega de prémios.

 Este evento foi o 1º de 3 etapas do Troféu Caminho Português 

Interior de Santiago, a disputar ao longo de 2018, no decurso das quais se irá 

percorrer o referido Caminho, na sua travessia do concelho de Castro Daire.

No final do qual serão premiados os vencedores da geral, 

masculina e feminina, bem como os primeiros atletas 

castrenses, com a participação na 41ª edição da Corrida 

Pedestre Internacional de Santiago de Compostela, a 

disputar em outubro próximo.

DESPORTO
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DESPORTO

(PER)CORRER CASTRO 
DAIRE - 2ª JORNADA - 

“ROTA DO PÃO”

A 
freguesia das Monteiras 

acolheu a 2ª jornada do (PER)

CORRER CASTRO DAIRE 2018, 

com a realização da “ROTA DO 

PÃO”. 

 Num percurso competitivo 

traçado em caminhos rurais e florestais 

da freguesia, o triunfo sorriu a Marco Silva 

(Clube de Montanha Alto Trilho- Javalis) e 

Lídia Pereira (GDR Granja – Trutas do Mau) 

os quais cumpriram os 12,4 km de prova, 

respetivamente, em 54m59s e 58m43s. 

Marco Silva contou com a companhia no 

pódio de Marco Duarte (Individual), 2º 

com 55m51s e Alexandre Santos (Clube 

de Montanha Alto Trilho- Javalis), 3º com 

56m16s. No setor feminino, Lídia Pereira 

adiantou-se a Otília Pina (GDR Granja – 

Trutas do Mau), 2ª com 1h05m55s e 

Maryline Marques (GDR Granja- Trutas do 

Mau), 3ª com 1h07m:33s. Por equipas, 

o GDR Granja – Trutas do Mau, com 239 

pontos alcançou a 1ª posição, seguido do 

Clube de Montanha Alto Trilho- Javalis 

(63 pontos) e do “Correr Viseu” com 

37 pontos. Para além da competição 

principal, a “ROTA DO PÃO” contou, ainda, 

com uma caminhada, bem como com 

corridas para os mais novos, em percurso 

traçado por alguns dos arruamentos da 

aldeia das Monteiras, registando elevada 

participação.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

N
o dia 10 de março, o Município de Castro 

Daire assinalou o Dia Internacional da 

Mulher, nas piscinas municipais de Castro 

Daire, onde contou com a participação de 

23 mulheres.  No final de uma aula de hidroginástica 

tiveram direito a um mimo oferecido pelo Município 

- uma massagem proporcionada pelas Termas do 

Carvalhal e um voucher para poderem usufruir de 

uma massagem nas Termas do Carvalhal.

  O Município de Castro Daire agradece a 

todas as mulheres que abraçaram esta iniciativa.

DESPORTO

DIA DO PAI

Realizou-se, no dia 24 de março, a 

comemoração do Dia do Pai nas Piscinas 

Municipais de Castro Daire onde, para além 

dos pais contámos com a presença de mais 

de meia centena de pessoas, que se divertiram com 

os Jogos e as brincadeiras realizadas. 

 Para abrilhantar ainda mais este dia, pais e 

filhos tiveram a oportunidade de experimentar “um 

batismo de mergulho”. Um agradecimento especial 

a todos os participantes e aos Bombeiros Voluntários 

de Castro Daire pela colaboração nesta atividade.
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APRESENTAÇÃO DA AGENDA 
DESPORTIVA

Decorreu, no dia 17 de março, no Auditório do Centro 

Municipal de Cultura, a apresentação da agenda 

desportiva 2018 e, em simultâneo, uma sessão 

de esclarecimento sobre os serviços prestados no 

âmbito do Apoio ao Associativismo.

 Na abertura desta sessão, o Presidente da Câmara 

Municipal de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida, saudou todos os 

presentes e evidenciou o interesse no apoio ao associativismo 

como veículo de promoção da nossa identidade e valorização 

do nosso território. 

 Estiveram presentes representantes de cerca de 50 

Associações Castrenses.

DESPORTO
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OBRAS

 ARCAS 

Requalificação da Rua da Escola (Associação)

 CANADO

Demolição de casas em ruínas

 MOSTEIRÔ / CARRANQUEIRA

Requalificação e alargamento da Rua Principal 
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 FAREJINHAS

Requalificação e alargamento da Rua Nossa Sra. de Fátima e da Rua Carvalha Branca (Alto de Farejinhas) 

 CASTRO DAIRE | SOBREIRA

Requalificação de passeio na Sobreira

 CASTRO DAIRE

Construção de muro e requalificação de espaço na Av. 25 de abril 

OBRAS
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 FOLGOSA

Requalificação da Rua Central e construção de muro de suporte

 LAMAS

Demolição de casa em ruínas – Rua António Ribeiro Souto 

 LAMELAS

Requalificação e alargamento na Rua da Portela 

OBRAS
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Requalificação de passeios na Rua Adelino Duarte Ribeiro 
 MEZIO

OBRAS

 MOLEDO

Requalificação / alargamento junto à Igreja e ao cemitério de Moledo  

Construção  de Estação Meteorológica
 MEZIO
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 VILAR

Requalificação de caminho agrícola de acesso ao rio

OBRAS

 FREGUESIA DE MOLEDO, MONTEIRAS E UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARADA DE ESTER E ESTER

Limpeza de estradões de prevenção contra incêndios

 VILA BOA

Requalificação / alargamento da Rua das Eiras e construção de muro  
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CÂMARA AUMENTA EM 20% AS TRANSFERÊNCIAS 
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

O 
Município de Castro Daire assinou os Acordos de Execução com as Juntas de 

Freguesia do Concelho para o ano de 2018. 

As transferências previstas para este ano 

consubstanciam-se num aumento superior a 20% 

sobre o valor dos Acordos de Execução relativos ao ano de 

2017, cujo valor ultrapassa, no total, os 250 mil euros.

A assinatura destes Acordos de Execução pretende 

agilizar alguns serviços, rentabilizando recursos, numa lógica 

de proximidade e de ganhos de eficácia na prestação desses 

mesmos serviços às populações locais.

A limpeza dos aglomerados populacionais, valetas, 

sarjetas e aquedutos, são algumas das 

áreas de intervenção definidas nestes 

Acordos de Execução.

Para além destes Acordos, 

a Câmara Municipal de Castro Daire 

apresentou, ainda, uma medida adicional 

a aplicar no território do Concelho, 

designadamente a criação de equipas 

de vigilância e limpeza dos espaços 

florestais.

A operacionalidade desta medida 

vai ser concertada com as Juntas de 

Freguesia, no sentido de rentabilizar os 

Kit’s de primeira intervenção que são 

pertença das referidas Juntas.

Esta medida pretende valorizar 

os espaços florestais, contribuindo para 

a prevenção de incêndios visando, 

também, uma resposta mais rápida face 

às ignições que possam ocorrer.

FREGUESIAS
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R
ealizou-se, no dia 13 de fevereiro, no Concelho 

de Castro Daire, o XIII Convívio de Desfile de 

Carros Antigos, Clássicos e Vespas de Castro Daire. 

 Com o apoio da Câmara Municipal e das 

Juntas de Freguesia de Moledo, Mões e União de Freguesia 

de Mamouros, Alva e Ribolhos, este desfile foi organizado 

por um grupo de amigos, amantes do desporto automóvel, 

mais propriamente dos carros antigos e clássicos, bem 

como pela Brigada Vespista de Castro Daire que, em 

conjunto, desenvolveram esforços para que esta iniciativa 

tivesse grande adesão e uma visibilidade cada vez maior 

no Concelho, atuando como fator de promoção do mesmo. 

A caravana contou com a participação de mais de 80 viaturas 

automóveis.

 Nem o mau tempo que se fez sentir afastou os 

amantes deste evento, lamentando-se, apenas, que 

devido à chuva a brigada vespas não pôde contar com 

a totalidade das presenças dos amantes das 2 rodas. 

 Este XIII Desfile terminou na aldeia da Moita, Freguesia 

de Moledo, onde foi servido um jantar convívio para todos os 

participantes e populares que se quiseram juntar a esta iniciativa 

e que tornaram o convívio ainda maior, onde algumas centenas 

de pessoas encheram o largo da aldeia, continuando com a boa 

disposição e a alegria, que marcaram esta iniciativa.

DESFILE DE CARROS ANTIGOS, CLÁSSICOS E VESPAS

ASSOCIATIVISMO
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MUNICÍPIO DE CASTRO 
DAIRE PROMOVEU 
REUNIÃO SOBRE 

RESINAGEM

Teve lugar no dia 15 de janeiro 

de 2018, uma reunião sobre a 

prática de resinagem, promovida 

pelo Município de Castro Daire, 

onde estiveram a Empresa Alvamater 

– Gestão Florestal Lda, dedicada à 

gestão florestal e exploração de resinas, 

a Federação Nacional de Baldios, o 

Instituto de Conservação da Natureza 

e Florestas do Centro, a Associação 

de Produtores Florestais Montemuro 

e Paiva, Presidentes de Junta de 

Freguesia, Entidades Gestoras de Baldios 

e Produtores Florestais do Concelho de 

Castro Daire.

 Esta reunião teve como objetivo 

elucidar os presentes sobre a importância 

e mais-valias de se retomar a prática da 

resinagem e identificar os procedimentos 

legais necessários. 

FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL
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MARÇO, MÊS DA 
FLORESTA E DA PROTEÇÃO 

CIVIL

O Município de Castro Daire 

promoveu, durante o mês 

de março, várias ações com 

o objetivo de sensibilizar a 

comunidade educativa e a população 

castrense para a importância da 

conservação da floresta, destacando o 

seu interesse económico para a região e 

evidenciando a importância da Proteção 

Civil que é uma “tarefa de todos e para 

todos”.

 A abertura teve lugar no dia 7 

de março, com a Exposição de Meios e 

Agentes da Proteção Civil, no Parque 

Urbano de Castro Daire, direcionado 

para os alunos do 1º Ciclo do Concelho. 

Esta iniciativa, contou com a presença 

de várias entidades, nomeadamente, as 

Corporações dos Bombeiros Voluntários 

de Castro Daire e Farejinhas, a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, a Guarda 

Nacional Republicana, a Associação de 

Produtores Florestais Montemuro e Paiva, 

os Sapadores Florestais de Parada de 

Ester e o Serviço Municipal da Proteção 

Civil.

FLORESTA | PROTEÇÃO CIVIL
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 No dia 10 de março, decorreu 

uma reunião com os vários Agentes de 

Proteção Civil do Concelho de Castro 

Daire, onde foram abordados assuntos 

relacionados com a defesa da floresta 

contra incêndios.

 Nos dias 13 e 14 de março, 

foram plantadas árvores de fruto nas 

Escolas do 1º Ciclo do Concelho, tendo 

esta ação sido integrada no Programa 

do Regime da Fruta Escolar. Esta ação 

teve como objetivo, por um lado, 

sensibilizar a comunidade educativa 

para a preservação e valorização da 

natureza e do meio ambiente, e por 

outro, incentivar o consumo regular de 

fruta e fomentar a aquisição de hábitos 

alimentares saudáveis.

 No dia 20 de março, teve lugar, 

o espetáculo músico-teatral “Tobias e a 

Proteção Civil”, dirigido aos alunos do 

pré-escolar do Agrupamento de Escolas 

de Castro Daire e pedagogicamente 

incidiu na temática da Proteção Civil, 

tendo em conta três linhas de orientação: 

Prevenir, Planear e Socorrer.

 No dia 21 de março, Dia Mundial 

da Árvore, realizou-se a plantação de 

árvores autóctones, com a colaboração 

da Associação de Produtores Florestais 

FLORESTA | PROTEÇÃO CIVIL
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de Montemuro e Paiva e da Equipa de 

Proteção Florestal, pertencente à Secção 

de Proteção da Natureza e do Ambiente 

da GNR, envolvendo a comunidade 

educativa, nomeadamente os alunos da 

EB1 de Cabril, da EB1 e Jardim de Infância 

das Carvalhas e da Escola Profissional 

Mariana Seixas - Pólo de Castro Daire.

 No dia 26 de março,  realizou- 

-se o Seminário Florestal,  no Auditório 

Municipal do Palacete das Carrancas, 

que marcou o encerramento do mês da 

Floresta e da Proteção Civil.

 

FLORESTA | PROTEÇÃO CIVIL

Neste Seminário, foi apresentado o 

Projeto de Regulamento Municipal de 

Incentivo Agrícola e Florestal.

 Este Regulamento define as 

formas de apoio aos proprietários de 

áreas ou terrenos florestais, incultos 

ou agrícolas, localizados na área do 

município, para efeitos de defesa do 

revestimento vegetal e prevenção 

específica em matéria de fogos 

florestais, de conservação da natureza 

e recuperação da biodiversidade, em 

pequenas propriedades com baixo 

rendimento e que cumpram com as boas 

práticas florestais.
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FLORESTA | PROTEÇÃO CIVIL

PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 

F
oi apresentado e aprovado no dia 13 de abril, 

em reunião da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta, o Plano Operacional Municipal de 

Castro Daire para o ano de 2018.

 O Plano Operacional Municipal estabelece a 

estratégia de prevenção e combate aos incêndios 

florestais para o corrente ano e define os meios 

humanos, técnicos e materiais que serão utilizados 

nas operações de vigilância e detecção, 1ª 

intervenção, combate, rescaldo, vigilância e pós- 

-rescaldo, bem como a sua coordenação no teatro 

de operações. 
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A 
empresa Ervital - Plantas 

Aromáticas e Medicinais Lda., 

com sede no Mezio, recebeu 

prémio “Produção BIO” no 

âmbito do Prémio Nacional Agricultura 

2017. 

 O prémio foi entregue, no Hotel 

RITZ, em Lisboa, pelo Exmo. Sr. Ministro 

da Agricultura, Capoulas Santos, numa 

cerimónia apadrinhada pelo Banco BPI, 

Grupo COFINA e com o alto patrocínio 

do Ministério da Agricultura. De entre 

as 1.200 empresas a concurso, a Ervital 

destacou-se, das demais, com este 

prémio.

 Esta distinção representa um 

reconhecimento do trabalho desenvolvido 

FOTOCONTA DISTINGUIDA 
COM PRÉMIO PELO MÉRITO 

DO SEU TRABALHO

A 
Manuel Oliveira Fotografia, 

empresa Castrense, foi 

distinguida com um prémio 

Wedding Awards 2018 

Casamentos! por ser uma das empresas 

mais recomendadas e pontuadas pelos 

Casais de casamentos.pt.

 Este Prémio de Excelência é um 

reconhecimento pelo mérito do trabalho 

desenvolvido pelo Sr. Manuel de Oliveira e 

toda a sua equipa, refletindo a dedicação 

e o valor profissional de cada um deles. 

 O Executivo Municipal endereça 

os votos sinceros de muitos parabéns à 

Fotoconta, bem como a todos os seus 

colaboradores e clientes, constituindo 

um exemplo de empreendorismo e de 

inovação que esperamos ver replicados 

em outras empresas castrenses.

 

pelo Eng. Joaquim Morgado 

e sua equipa. 

 O Município de Castro 

Daire congratula-se com 

esta distinção, a qual 

representa boas práticas 

de empreendedorismo, 

inovação e sustentabilidade, 

exemplo a ser seguido 

e replicado, em prol do 

desenvolvimento e do 

crescimento do Concelho.

SOCIEDADE

ERVITAL RECEBE PRÉMIO “PRODUÇÃO BIO”
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LAR D’ARTE DISTINGUIDA COM 
PME EXCELÊNCIA’17

A 
Empresa  Castrense  Lar D’ Arte – 

Carpintaria e Móveis de Cozinha Lda., com 

sede na Zona Industrial da Ouvida, foi 

distinguida como PME Excelência 2017. 

“PME  Excelência” é uma marca registada do IAPMEI. 

 O estatuto PME Excelência é atribuído pelo 

IAPMEI e pelo Turismo de Portugal (no caso das 

empresas do Turismo), em parceria com 9 bancos a 

operar em Portugal.

 Trata-se de um selo de reputação que permite 

às empresas distinguidas relacionarem-se com a sua 

envolvente (fornecedores, clientes, sistema financeiro 

e autoridades nacionais e regionais) numa base de 

confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus 

negócios. 

 Para empresas exportadoras e com 

ambição internacional, o estatuto PME Excelência 

é particularmente relevante, constituindo 

um fator de diferenciação e uma garantia 

da solidez e idoneidade das empresas. 

 Estas empresas são selecionadas pelo IAPMEI 

e pelo Turismo de Portugal a partir do universo das 

PME Líder, obtendo assim o estatuto PME Excelência 

que tem como objetivo conferir notoriedade às 

PME, num justo reconhecimento do seu mérito e 

do seu contributo para os resultados da economia. 

 O Município de Castro Daire congratula-se com 

esta distinção, expressando os mais sinceros parabéns 

à administração da Empresa, extensivo a todos os seus 

colaboradores.

SOCIEDADE
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+ POSTOS DE
 TRABALHO

+ LOTES + EMPRESAS

PARQUE INDUSTRIAL DA OUVIDA AMPLIADO EM MAIS 8 
HECTARES

O 
Parque Industrial da Ouvida, localizado no Município de Castro Daire, vai sofrer 

uma ampliação, passando a disponibilizar mais 17 lotes para instalação de 

novas empresas.

Esta medida visa preencher uma lacuna existente no concelho relativamente 

à inexistência de espaço em área industrial para instalação de empreendedores e 

empresários, sendo uma aposta clara no fortalecimento do tecido empresarial do 

concelho, procurando dessa maneira criar mais postos de trabalho no território.

O Executivo Municipal pretende criar uma dinâmica empreendedora e de 

dinamismo da economia local que possa 

servir de alavanca de desenvolvimento do 

concelho.

 Estes 17 novos lotes vão permitir 

um aumento da área de instalação superior 

a 8 hectares. Com um nó da autoestrada 

(A24) a cerca de 500 metros de distância 

e a sua localização à beira da mesma, 

conjugando com outras políticas de 

atração de investimento privado, o Parque 

Industrial da Ouvida torna-se num espaço 

com condições muito competitivas para a 

instalação industrial.

Esta ampliação foi efetuada com 

uma mera alteração ao Loteamento 

existente, sem grande investimento 

público, dentro da área já prevista no 

PDM como área industrial. Esta ampliação 

corresponde apenas a uma primeira fase, 

pois está já prevista uma segunda, que irá 

avançar quando o processo de revisão do 

PDM estiver concluído. 

O Executivo Municipal de Castro 

Daire aproveitou também para alterar 

o regulamento do parque industrial, 

passando a ser mais fácil e ágil a 

expansão das empresas que em face das 

necessidades possam vir a necessitar de 

mais de que um lote para se instalar.

INDÚSTRIA
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PETIÇÃO PELA EN225

O 
Município tomou a iniciativa 

de promover uma petição para 

reivindicar a   urgente requalificação 

da EN225, no troço que liga a Vila 

de Castro Daire à Freguesia de Cabril no limite 

do Concelho. Tivemos como aderentes desta 

petição, os Municípios de Vila Nova de Paiva, 

Arouca e Cinfães, acompanhados também pela 

ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento 

Regional Integrado das Serras de Montemuro, 

Arada e Gralheira. 

Esta importante via de acesso, que 

atravessa o nosso Concelho, encontra- -se em 

condições deploráveis, tendo sido prometida 

a sua requalificação, desde há muitos anos, 

pelos diversos Governos. 

É muito importante que se faça sentir 

ao Poder Central todos os transtornos que 

são causados pelo estado desta via, pondo 

em causa a segurança das pessoas que nela 

circulam. 

Temos trabalhado no sentido de 

recolher o número mínimo de assinaturas 

elegível para que este assunto seja discutido na 

Assembleia da República, dando voz ao nosso 

protesto e sobretudo lutando por aquilo que é 

uma necessidade básica da nossa população.

Assine também! 

Link: http://peticaopublica.com/pview.
aspx?pi=EstradanacionalEN225

MUNICÍPIO DE CASTRO 
DAIRE E A AHBV DE 

FAREJINHAS CELEBRAM 
PROTOCOLO PARA 

REQUALIFICAÇÃO DO 
QUARTEL

O 
Município de Castro Daire celebrou 

um protocolo com a AHBV de 

Farejinhas para financiamento do 

novo Quartel dos Bombeiros.

Este protocolo prevê a comparticipação por 

parte do Município no valor de 90.382.99 euros, 

numa obra que terá um custo aproximado de 616.000 euros. Com este protocolo, a 

Câmara Municipal vai suportar os 15% do valor em falta referente ao financiamento 

da totalidade do investimento, sendo os restantes 85% suportado pelo POSEUR, no 

âmbito da candidatura efetuada ao Portugal 2020 

Esta importante obra já foi iniciada, encontrando-se os trabalhos a decorrer 

em bom ritmo, esperando-se que esta requalificação permita melhorar as condições 

de trabalho dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas, reflectindo-se numa melhoria 

dos serviços prestados à população.

PARCERIAS
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 26/OUTUBRO/2017

ORDEM DO DIA /  DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Periodicidade das reuniões ordinárias da Câmara Municipal 
Aprovado por unanimidade. Deliberado ainda que a última reunião de 
cada mês seja pública.

Ponto 02 – Designação do Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
Tomado conhecimento.

Ponto 03 – Escolha de Vereadores em regime de Permanência. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – Delegação de Competências da Câmara Municipal no seu 
Presidente. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Distribuição de funções pelos Vereadores a Tempo Inteiro. A 
Câmara toma conhecimento.

Ponto 06 – Movimentação de Contas Bancárias. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 07 – Seguro de acidentes dos Membros Autárquicos. Aprovado 
por unanimidade fixar os seguintes valores: Presidente – 200.000,00€; 
Vereadores a tempo inteiro – 150.000,00€; Vereadores em regime de 
não permanência – 100.000,00€.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 09/NOVEMBRO/2017

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 23, de 26/10/2017. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 209, de 03/11/2017. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Pedido de restituição de valores retidos por conta de garantia 
da obra “Beneficiação e Reparação do Campo de Jogos e Áreas anexas – 
Relva sintética – Concurso 48/2016”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 04 – Declaração de aceitação de Susana Cristina de Almeida 
Moreira Figueiredo – Obra “Pavimentação da EN ao Souto e Ligação à 
EB1 – U.F. Mamouros, Alva e Ribolhos”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 05 – Declaração de aceitação – Obra “Construção da Nova ETAR 
de Castro Daire”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – Libertação de caução - “Reparação da Escola de Covelo de 
Paiva – Manutenção e reparação da Rede escolar – 02.211.2007/2.1 – 

DOMA.36.2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 - Libertação de caução - “Reparação da Escola de Casais do 
Monte – Manutenção e reparação da Rede escolar – 02.211.2007/2.1 – 
DOMA.39.2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 - Libertação de caução - “Programa Municipal de Apoio 
à Melhoria Habitacional – Maria Assunção Morais Pinto – V.ª Ref.ª 
C39/2016”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 - Libertação de caução - “Programa Municipal de Apoio 
à Melhoria Habitacional – Maria Assunção Morais Pinto – V.ª Ref.ª 
C09/2016”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 - Libertação de caução - “Infraestruturas desportivas na área 
do Município – Piscinas Municipais Cobertas de Castro Daire – Trabalhos 
Complementares 02.252.2005/130”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 - Libertação de caução - “Requalificação do pátio afeto ao Solar 
dos Mendonças V.ª Ref.ª C40/2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 - Libertação de caução - “Infraestruturas de Apoio à prática 
de desporto e aventura no Rio Paiva V.ª Ref.ª C30/2010”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 13 - Libertação de caução - “Infraestruturas de apoio à prática 
de desporto e aventura no Rio Paiva – Trabalhos Complementares 
02.252.2011017”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 - Libertação de caução - “Alargamento e pavimentação desde a 
Rua José Lopes até à Pedra Aguda – Trabalhos a Mais – Ref.ª C55/12TM”. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 - Libertação de caução - “Requalificação de espaço público – 
Largo de Sobradinho V.ª Ref.ª C37/2013”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 - Libertação de caução - “Arranjo Interior do Antigo Auditório 
Municipal V.ª Ref.ª C63/2013”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 17 - Libertação de caução - “Reconstrução de muro e alargamento 
de caminho em Vila Nova – Freguesia de Pinheiro – 03.331.2003/194 
– Reparação de Estradas e Caminhos V.ª Ref.ª C22”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 18 - Libertação de caução - “Prolongamento Rede de Drenagem 
de Águas Residuais Domésticas em S. Joaninho – Lugar da Cova da 
Raposa e na Rua da Corguinha – V.ª Ref.ª C09/2015”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 19 - Libertação de caução - “Substituição de portas no edifício das 
Termas do Carvalhal V.ª Ref.ª C09/2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 20 - Libertação de caução - “Requalificação e pavimentação 
da Rua do Tabulado em Folgosa Freguesia de Castro Daire V.ª Ref.ª 
C40/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 21 - Libertação de caução - “Reconstrução de muro e passeio 
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no Calvário 2003/192 Construção e reconstrução de muros V.ª Ref.ª 
C11/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 22 - Libertação de caução - “Sistema de Recolha e Tratamento 
de Esgotos a Cujó, S. Joaninho e Granja - Pinturas”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 23 - Libertação de caução - “Melhoria da Eficiência Energética e 
da Qualidade do Ar das Piscinas Municipais Cobertas (área técnica) – 
Perfuração Horizontal para caminho de ventilação – concurso 19/2015”. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 - Libertação de caução - “Melhoria da Eficiência Energética e 
da Qualidade do Ar das Piscinas Municipais Cobertas (área técnica) – 
Perfuração 2003/162”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 25 - Libertação de caução - “Alargamento da Rua do Cabano 
em Vila Seca Freguesia de Pinheiro – 03.331.2012/16”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 26 - Libertação de caução - “Desmontagem de Cobertura 
em chapa de fibrocimento – Jardim de Infância de Farejinhas – 
02.211.2007/2.1 – Concurso 84/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 27 – Pedido de libertação parcial da obra - “Pavimentação do 
acesso à Rabaçosa – Freguesia de Mões – 03.342.2013/37 – Concurso 
33/2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 28 - Pedido de libertação parcial da obra - “Pavimentação 
de acesso ao Lar da Nossa Senhora do Rosário – 03.331.2014/54 
– U.F. Parada de Ester e Ester – Concurso 27/2014”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 29 - Pedido de libertação parcial da obra - “Reparação de estradas 
e caminhos municipais – beneficiação e pavimentação de várias 
estradas e caminhos no Concelho – Concurso 58/2013”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 30 - Pedido de libertação parcial da obra - “Sinalização e reposição 
de muros – requalificação urbana – Parque Termal – 03.342.2009/82 – 
Concurso 50/2014”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 31 - Pedido de libertação parcial da obra - “Requalificação 
e pavimentação da Igreja do Gafanhão ao limite do Concelho – 
03.331.2014/75 – Concurso 08/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 32 - Pedido de libertação parcial da obra - “Requalificação e 
pavimentação da Igreja do Gafanhão ao limite do Concelho – Trabalhos 
Complementares – 03.331.2014/75 – Concurso 32/2015”. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 33 - Pedido de libertação parcial da obra - “Abertura e 
Pavimentação da ligação Faifa – Mós – Trabalhos Complementares – 
03.331.2004/61 – Concurso 33/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 34 - Pedido de libertação parcial da obra - “Pavimentação do 

acesso a Casais do Monte – Rua Central – 03.331.2015/9 – Concurso 
48/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 35 - Pedido de libertação parcial da obra - “Parque Termal – 
Requalificação urbana da envolvente termal das Termas do Carvalhal 
– Infraestruturas Elétricas – Trabalhos Imprevistos – 03.342.2009/82 – 
Concurso 47/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 36 - Pedido de libertação parcial da obra - “Requalificação 
urbana da envolvente das Termas do Carvalhal – Construção do Deck – 
Concurso 51/2015”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 37 - Pedido de libertação parcial da obra - “Requalificação 
urbana da envolvente das Termas do Carvalhal – Parque Termal – 
03.342.2009/82”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 38 - Pedido de libertação parcial da obra - “Parque Urbano de 
Castro Daire – 03.341.2010/95 – Acesso pedonal – Concurso 33/2012”. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 39 – Auto de Receção Definitiva da Obra “Alargamento e 
pavimentação da Rua dos Cavaleiros – Moura Morta – 03.331.2033/311 
– Concurso 15/2011”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 40 – Corte de árvores – Informação técnica n.º 5/2007. Aprovado 
por unanimidade a venda das mesmas e afixar editais para esse efeito.
Ponto 41 – Representantes do Município no Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 42 – Ação Social Escolar 2017/2018 – Informação n.º 7223/2017. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 43 – Ação Social Escolar – Pedido de revisão de escalão (art.º 7.º 
do RMASE) – Informação n.º 6927/2017. Aprovado por unanimidade.
Ponto 44 – Protocolo de Colaboração celebrado com a ASSOL – 
Associação de Solidariedade Social de Lafões – Ratificação – Biblioteca 
Municipal. Ratificado por unanimidade.
Ponto 45 - Protocolo de Colaboração celebrado com a ASSOL – 
Associação de Solidariedade Social de Lafões – Ratificação – Piscinas 
Municipais. Ratificado por unanimidade.
Ponto 46 – Modificação ao Orçamento do ano de 2017 – alteração n.º 6. 
Tomado conhecimento.
Ponto 47 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021. Tomado 
conhecimento.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 23/NOVEMBRO/2017

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 24, de 09/11/2017. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 219 de 17/11/2017. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Alteração à data da Feira Bimensal de Castro Daire. 
Aprovado por unanimidade a alteração da data da feira bimensal e 
publicação os respetivos editais.

Ponto 04 – Projeto Natação no Primeiro Ciclo – Ano Letivo 2017/2018. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Pedido de colaboração por parte de um grupo de Castrenses 
residentes em Zermatt. Aprovado por unanimidade ofertar um 
programa de bem-estar de um dia, válido para duas pessoas.

Ponto 06 – Projeto “Páscoa Solidária”. Aprovado por unanimidade 
ofertar um programa de bem-estar de um dia, válido para duas pessoas.

Ponto 07 – Doação de Imóveis. Aceite por unanimidade.

Ponto 08 – Aquisição de serviços de seguros do segmento Não Vida – 
Informação n.º 22/2017 – DAF. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” - Informação n.º 
517/2017.Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) para o ano 
de 2018. Aprovado por unanimidade fixar em 0,25% a taxa a aplicar em 
2018 e enviar à Assembleia Municipal.

Ponto 11 – Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 
2018. Aprovado por unanimidade fixar a taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis – Prédios Urbanos – em 0,3% para o ano de 2018 e 
comunicar este valor à Assembleia Municipal.

Ponto 12 – Imposto Municipal sobre Imóveis  - Redução da taxa prevista 
no n.º 13 do art.º 112.º do CIMI. Aprovado por unanimidade e enviado à 
Assembleia Municipal.

Ponto 13 – Participação variável no IRS para o ano de 2018. Aprovado 
por unanimidade que a percentagem pretendida pelo município para o 
ano de 2018 seja de 4% e enviar à Assembleia Municipal.

Ponto 14 – Estabelecimento Termal – Terceira Assembleia Geral do 
Provere Termas Centro. Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Auto de receção definitiva da obra “Requalificação da 
Estrada Granja – Mões – 03.331.2010/53 – Concurso 29/2010. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – Auto de receção definitiva da obra “Pavimentação da Rua 
da Baralha – 03.331.2006/39 + Pavimentação da Rua do Sobreiro – 
03.331.2008/54 – Concurso 44/2009”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 17 – Venda de árvores – abertura de propostas. Aprovado por 
unanimidade vender as árvores aos concorrentes Filipe Manuel Ferreira 
Cardoso e Arménio Paiva Estêvão.

Ponto 18 – Informação financeira do mês outubro de 2017 – Informação 
n.º 12/DCC. Tomado conhecimento.
Ponto 19 – Autorização para abertura de procedimento para aquisição 
de Iluminação de Natal – Informação n.º 23/2017 – DAF. Aprovado por 
unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 14/DEZEMBRO/2017

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Regimento da Câmara Municipal. Aprovado por maioria.

Ponto 02 – Apreciação e votação da ata número 25 de 23 de novembro 
de 2017. Aprovado por unanimidade.

Ponto 03 –  Resumo diário de Tesouraria n.º 232 de 07/12/2017. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 04 – Modificação ao Orçamento Municipal para o ano de 2017 – 
alteração n.º 7. Tomado conhecimento.

Ponto 05 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 – 
alteração n.º 7. Tomado conhecimento.

Ponto 06 – Proposta de orçamento para o ano 2018 e GOP para o 
quadriénio 2017/2021. Aprovado por maioria e enviado à Assembleia 
Municipal.

Ponto 07 – Proposta de alteração do Regulamento de Obras do Parque 
Industrial da Ouvida. Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – Proposta de ampliação do Parque Industrial da Ouvida. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Pedido de placa de estacionamento privado com duas 
matrículas para deficientes.Autorizado por unanimidade.

Ponto 10 – (PER)Correr Castro Daire – Informação n.º7933/2017. 
Aprovado por unanimidade.
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Ponto 11 – Protocolo para formação em contexto de trabalho a celebrar 
com o IPV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 12 – Minuta do Protocolo n.º 37/2017 a celebrar com a 
Associação Cultural Flor do Rio. Aprovado por unanimidade a Minuta do 
Contrato n.º 37/2017 a celebrar com a Associação Cultural Flor do Rio.

Ponto 13 – Piscinas Municipais – Oferta de uma semana aos utentes – 
Informação n.º 7539/2017. Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” - Informação n.º 
7677/2017. Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Concessão de alvará para destaque de uma parcela de 
terreno – Processo n.º 5/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 16 – Concessão de alvará para destaque de uma parcela de 
terreno – Processo n.º 6/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 17 – Programa de Atividades Socioeducativas (interrupção letiva 
de Natal) – componente de almoço. Aprovado por unanimidade.

Ponto 18 – Ação Social Escolar – 2017/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 19 – Minuta do Contrato–Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com a Associação Desportiva de Castro Daire. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 20 – Minuta do Contrato–Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa 
de Lamelas. Aprovado por unanimidade.

Ponto 21 –  Minuta do Contrato–Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo de Parada. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 22 –  Minuta do Contrato–Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com a Casa do Sport Lisboa e Benfica de Castro 
Daire. Aprovado por unanimidade.

Ponto 23 –  Minuta do Contrato–Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com O Crasto – Academia Cultural e Recreativa do 
Concelho de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.

Ponto 24 –  Autorização para venda do livro “O cancro é meu amigo” à 
ACADO – Associação Castrense de Apoio ao Doente Oncológico. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 25 –  Minuta Protocolo n.º 38/2017 a celebrar com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado 
por unanimidade a Minuta do Contrato n.º 38/2017 a celebrar com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire.

Ponto 26 –  Aquisição de Serviços de Seguros. Aprovado por 
unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 28/DEZEMBRO/2017

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo diário de Tesouraria n.º 241 de 21/12/2017. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 02 – Reposição do Fundo de Maneio. Aprovado por unanimidade.

Ponto 03 –  Seguro de Acidentes dos Membros Autárquicos. Aprovado 
por unanimidade fixar o valor de 150.000,00€ para os Membros do 
Gabinete de Apoio.

Ponto 04 – Modificação ao Orçamento Municipal para o ano de 2017 – 
alteração n.º 8. Tomado conhecimento.

Ponto 05 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 – 
alteração n.º 8. Tomado conhecimento.

Ponto 06 – Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar com a 
TRANSDEV INTERIOR, S.A. e TRANSDEV DOURO, S.A.. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 07 – Pedido de um lugar de estacionamento para pessoa 
com deficiência na Rua Inocêncio dos Santos Cruz. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 08 – Abastecimento de água à povoação da Desfeita, Freguesia de 
Pinheiro. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Alteração do horário de funcionamento das Piscinas 
Municipais. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Padre Sebastião Vieira – aquisição de exemplares. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 11 – Declarações de aceitação – obra “Construção da Nova ETAR 
de Castro Daire – Requalificação do Caminho de Acesso à EE de Folgosa”. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Estabelecimento Termal – Concurso “Montras de Natal 
2017”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – Informação n.º 24/2017 – Divisão Administrativa e Financeira 
– Aquisição de energia elétrica. Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Requalificação Centro Histórico de Castro Daire – Fase I – 
Informação n.º 206/2017. Aprovado por unanimidade.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 11/JANEIRO/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 26, de 14 de dezembro 
de 2017.  Aprovado por maioria.

Ponto 02 – Aprovação e votação da ata número 27, de 28 de dezembro 
de 2017.  Aprovado por unanimidade.

Ponto 03 –  Resumo diário de Tesouraria n.º 4 de 05/01/2018.  
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 04 – Constituição do Fundo de Maneio da Tesouraria. Aprovado 
por unanimidade constituir o Fundo de Maneio no valor de 600€.

Ponto 05 – Constituição do Fundo de Maneio da DOMA. Aprovado por 
unanimidade constituir o Fundo de Maneio no valor de 600€.

Ponto 06 – Modificação ao Orçamento Municipal para o ano de 2017 – 
alteração n.º 9. Tomado conhecimento.

Ponto 07 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 – 
alteração n.º 9. Tomado conhecimento.

Ponto 08 – Pedido de lugares na Feira Bimensal de Castro Daire.  
Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Ação Social Escolar 2017/2018 – Informação n.º 277/2018.  
Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Atualização de tarifas para títulos de transporte  - Informação 
n.º 313/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 – Receção de obras de urbanização de loteamentos urbanos 
em Vila Pouca e Termas do Carvalhal – Informação n.º 314/2018. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Licenciamento Municipal de Obras Particulares.   
Ratificado por unanimidade.

Ponto 13 – Constituição de Propriedade Horizontal  - Processo n.º 
5/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 14 – Declarações de aceitação/obra “Construção da Nova ETAR de 
Castro Daire – Requalificação do Caminho de Acesso à EE de Folgosa”. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Festa em honra de S. Sebastião. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 25/JANEIRO/2018 

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número um, onze de janeiro de 
dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 14 de 19 de janeiro de 2018. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 –  Programa Municipal de Apoio à Melhoria Habitacional – 
Informação n.º 439/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – Pedido de lugar na Feira Bimensal de Castro Daire. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 05 – Pedido de pagamento em atraso, em prestações, referente 
à banca n.º 7 do Mercado Municipal de Castro Daire. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 06 – Ação Social Escolar 2017/2018 – Informação n.º 507/2018. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Constituição de Propriedade Horizontal - Processo n.º 
6/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 08 – Declaração de aceitação/obra “Infraestruturas e 
Pavimentação da Rua das Presas aos depósitos, com ligação à Capitão 
Salgueiro Maia”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Minuta da Adenda ao Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com Casa do Sport Lisboa e 
Benfica Castro Daire. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Escola Profissional Agrária do Instituto Politécnico de Viseu 
- Protocolo para a formação em contexto de trabalho. Aprovado por 
unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 08/FEVEREIRO/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número dois, vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 24 de 02 de fevereiro de 
2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Atividade Termal 2018 – Informações gerais – Informação n.º 
1174 de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – DSMI – Ação Social Escolar - Pedido de Revisão de Escalão – 
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Informação n.º1149 de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – DSMI – Ação Social Escolar - Pedido de Revisão de Escalão – 
Informação n.º1122 de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – DSMI – Requerimento para pagamento em prestações 
(serviço de almoço) – Wagner Pinto de Carvalho – Informação n.º1114 
de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – DSMI – Requerimento para pagamento em prestações 
(serviço de almoço e prolongamento de horário) – Assunção de 
Queiroz Pereira – Informação n.º1119 de 02/02/2018. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 08 – DSMI – Requerimento para pagamento em prestações 
(serviço de almoço) – Cláudia Maria Coelho Santos – Informação 
n.º1122 de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – DSMI – Requerimento para pagamento em prestações 
(Programa de Atividades Socioeducativas) – Cláudia Maria Coelho Santos 
– Informação n.º1147 de 02/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – DOMA – Abono para falhas – Informação n.º 842 de 
01/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Rede de 
abastecimento de água e esgotos a S. Joaninho – Reposição de 
pavimento em calçada – Rua do Alto – Concurso 38/2003”. Aprovado 
por unanimidade os autos e libertar todas as garantias que constituem 
as cauções.

Ponto 12 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Alargamento da 
rua da Praça Centro – 03.331.2006/32 – Concurso 15/2008”. Aprovado 
por unanimidade os autos e libertar todas as garantias que constituem 
as cauções.

Ponto 13 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Reconstrução 
de muro de suporte no limite do Lanço B/ Lanço C – Antiga EN2 – 
03.331.2003/223 – Concurso 18/2008”. Aprovado por unanimidade os 
autos e libertar todas as garantias que constituem as cauções.

Ponto 14 – DOMA – Auto de receção definitiva/ obra: “Requalificação 
do Largo da Igreja – Freg. Picão – 03.331.2003/326 – Concurso 
DOMA.31.2009”. Aprovado por unanimidade os autos e libertar todas as 
garantias que constituem as cauções.

Ponto 15 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Pavimentação 
da rua da Cruz – Rede de Esgotos na freguesia de Mesio e Vale 
Abrigoso – 02.243.2003/55 – Concurso DOMA.48.2009”. Aprovado por 
unanimidade os autos e libertar todas as garantias que constituem as 
cauções.

Ponto 16 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Requalificação 

de passeios no Bairro das Eiras – 03.331.2008/47 – Concurso 
DOMA.17.2009”. Aprovado por unanimidade os autos e libertar todas as 
garantias que constituem as cauções.

Ponto 17 – DOMA – Auto de receção definitiva/ obra: “Pavimentação 
da Rua das Eiras (Alargamento da Plataforma) – Soutelo – Freg. 
Mões – 03.331.2003/228 – Concurso DOMA.30.2011”. Aprovado por 
unanimidade os autos e libertar todas as garantias que constituem as 
cauções. 

Ponto 18 – DOMA – Auto de receção definitiva/ obra: “Reconstrução 
de muro no Ameal – Cabril – Construção e Reconstrução de muros 
– 03.331.2003/192 – Concurso DOMA. 02.2011”. Aprovado por 
unanimidade os autos e libertar todas as garantias que constituem as 
cauções.

Ponto 19 – DOMA – Auto de receção definitiva/ obra: “Muro em 
Courinha - Construção e Reconstrução de muros – 03.331.2003/192 
– Concurso DOMA.21.2011”. Aprovado por unanimidade os autos e 
libertar todas as garantias que constituem as cauções.

Ponto 20 – DPUOT – Processo de Constituição de Propriedade Horizontal 
- Processo n.º 7/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 21 – Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia. Aprovado 
por unanimidade; Enviado, nos termos da alínea k) do número 1 
do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 se setembro, à 
Assembleia Municipal.

Ponto 22 – Minuta do Protocolo n.º 2/2018 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado 
por unanimidade a Minuta do Protocolo n.º2/2008 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire.

Ponto 23 – Minuta do protocolo n.º 3/2018 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas. Aprovado por 
unanimidade a Minuta do Protocolo n.º3/2018 com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas.

Ponto 24 – Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo e Recreativo da Granja. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 25 – Proposta para Reconhecimento de Necessidades 
Permanentes e Vínculo Jurídico Inadequado no âmbito do Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. Aprovado por 
maioria.

Ponto 26 – XIII Desfile de carros antigos, clássicos e vespas do Concelho 
– Pedido de Interrupção de Trânsito. Aprovado por unanimidade.
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DELIBERAÇÕES

.MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 22/FEVEREIRO/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número três, oito de fevereiro 
de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 33 de 16 de fevereiro de 
2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – DSMI – Ação Social Escolar – Ação Social Escolar 2017/2018  
– Informação n.º1332 de 15/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – DOMA – Declaração de Aceitação-obra “Construção da nova 
ETAR de Castro Daire – Requalificação do caminho de acesso à EE de 
Folgosa – Parcela 2”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – DOMA - Declaração de Aceitação-obra “Construção da nova 
ETAR de Castro Daire – Requalificação do caminho de acesso à EE de 
Folgosa – Parcela 4”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – DOMA - Declaração de Aceitação-obra “Infraestruturas e 
pavimentação da Rua das Presas aos depósitos, com ligação à Capitão 
Salgueiro Maia”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – DOMA - Declaração de Aceitação-obra “Pavimentação da EN 
ao Souto e ligação à EB1 – UF Mamouros, Alva e Ribolhos”. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 08 – DOMA - Declaração de Aceitação-obra “Pavimentação da EN 
ao Souto e ligação à EB1 – UF Mamouros, Alva e Ribolhos”. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 09 – DSMI – Promoção das Piscinas Municipais – Informação n.º 
1377 de 19/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Minuta do Protocolo n.º4/2018 a celebrar com a Associação 
Cultural Desportiva e Recreativa do Fôjo. Aprovada por unanimidade a 
Minuta do Protocolo n.º 4/2018 com a Associação Cultural Desportiva e 
Recreativa do Fôjo.

Ponto 11 – Paralelo Aventura – Pedido de parecer para a atividade de 
animação turística “O caminho mais Longo”. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 08/MARÇO/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número quatro, de 22 
defevereiro de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 43 de 02 de março de 2018. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – DSMI – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” – 
Informação n.º1484 de 27/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – DSMI – Ação Social Escolar- Informação Social – Informação 
n.º 1499 de 28/02/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – DSMI – Transportes para visitas de estudo – Ano Letivo 
2017/2018 – Informação n.º 1760 de 02/03/2018. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 06 – DSMI – Ação Social Escolar 2017/2018 – Informação n.º 1762 
de 02/03/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Prova Maratona “500 Milhas ACP” - Pedido de parecer e 
autorização para passagem da prova. Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho a 
celebrar com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 09 – Semana Santa (procissões) – interrupção de trânsito. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Alteração ao loteamento do Parque Industrial da Ouvida. 
Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 22/MARÇO/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número cinco, de 08 de março 
de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 53 de 16 de março de 2018. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Modificação ao orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 1. 
A Câmara toma conhecimento.

Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 - alteração 
n.º 1. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – DOMA – Declaração de aceitação/obra “Requalificação do 
espaço público da envolvente EB23 de Castro Daire”. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 06 – DOMA – Relatório Final – Procedimento DOMA.23.2017 – 
Elaboração de Cadastro da rede de abastecimento de águas residuais 
– Trabalhos especializados – levantamento georreferenciado e cadastro 
físico de infraestruturas. Ratificado por unanimidade.
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Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 - alteração 
n.º 2. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais e respetiva avaliação. Aprovado por unanimidade e 
enviado, para efeitos consignados no número 2 do artigo 27.º e alínea l) 
do n.º 2 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, à Assembleia Municipal.

Ponto 06 – Documentos de Prestação de Contas relativas ao ano de 
2017. Aprovado por unanimidade e enviado, para efeitos previstos 
na alínea l) do número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, à Assembleia Municipal e remetê-los, 
para cumprimento do n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/2007, de 26 de 
agosto, na redação dada pela Lei n.º 29/2015, de 9 de março, conjugada 
com a alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e com o ponto 4 do POCAL, ao Tribunal de Contas.

Ponto 07 – Processo de Circularização de saldos de Fornecedores à data 
de 31 de outubro de 2017. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 08 – DSMI – Ação Social Escolar 2017/2018  - Informação n.º 2565 
de 5 de abril de 2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – DSMI – Requerimento para pagamento do Programa de 
Atividades Socioeducativas em prestações – Informação n.º 2571 de 5 
de abril de 2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – DSMI - Processo de Atribuição de Bolsas de Estudo aos 
alunos do Ensino Superior – ano letivo 2017/2018 – Informação n.º2572 
de 5 de abril de 2018. Ratificado por unanimidade.

Ponto 11 – DSMI – Informação n.º 2516 de 3 de abril de 2018. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 12 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma 
única parcela de terreno – Processo n.º 1 de 2018. Ratificado por 
unanimidade.

Ponto 13 – DPUOT – Auto de receção definitiva das obras de 
urbanização do loteamento 1/2006 em Vila Pouca – Castro Daire. A 
Câmara por unanimidade delibera aprovar os autos de receção definitiva 
das obras e libertar todas as garantias que constituem as cauções.

Ponto 14 – Estabelecimento termal – Visita pedagógica – Informação n.º 
2038 de 19 de março de 2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Estabelecimento termal – Cartão Viver Mais – Oferta dia de 
Aniversário – Informação n.º 2585 de 6 de abril de 2018. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 16 – Subsídio a atribuir às Associações participantes nas atividades 
desportivas referentes ao ano de 2017. Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – DOMA – Segundo Relatório Final – Procedimento 
DOMA.24.2017 – Elaboração de Cadastro da rede de abastecimento 
de águas e saneamento de águas residuais – Aquisição de software 
informático. Ratificado por unanimidade.

Ponto 08 – DOMA – Relatório Final – Procedimento DOMA.08.2017 
– Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro. Ratificado por 
unanimidade.

Ponto 09 – DOMA – Informação n.º 17/2018 de 16 de março de 
2018 – Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro. Ratificado por 
unanimidade.

Ponto 10 – DOMA – Informação n.º 18/2018 de 16 de março de 2018. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 – DPUOT – Informação n.º 2035/2018 de 19 de março de 2018 
– Revisão do Plano Diretor Municipal – Prorrogação do Prazo. Aprovado 
por unanimidade.

Ponto 12 – Minuta do Protocolo n.º 5/2018 a celebrar com o 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire. Aprovada a minuta por 
unanimidade.

Ponto 13 – Minuta do Protocolo n.º 6/2018 a celebrar com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas. Aprovada a 
minuta por unanimidade.

Ponto 14 – Agrupamento de Escolas de Castro Daire – Pedido de 
transporte ao Aeroporto Sá Carneiro para visita de estudo a Paris. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Projeto “Cores e mais Cores” -  Agrupamento de Escolas 
de Castro Daire – Pedido de transporte para visita de estudo a Seia e 
Covilhã. Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – Segunda edição do Montemuro Grafondo – Pedido de 
interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 12/ABRIL/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número seis, de 22 de março de 
dois mil e dezoito. Aprovado por maioria.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º66 de 06 de abril de 2018. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Modificação ao orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 2. 
A Câmara toma conhecimento.

DELIBERAÇÕES
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Ponto 17 – Minuta do Protocolo n.º 9/2018 a celebrar com o Grupo de 
Intervenção Cultural. Minuta aprovada por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 26/ABRIL/2018

ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número sete, de 12 de abril de 
dois mil e dezoito. Aprovado por maioria.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 76 de 20 de abril de 2018. 
Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Informação número 2166 de 26 de março de 2018 – 
Arrendamento de imóvel do domínio privado disponível para ginásio. A 
Câmara toma conhecimento e por maioria delibera ratificar.

Ponto 04 – Requerimento para pagamento em prestações (fatura da 
água) de 11/04/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – DOMA – Informação n.º 24/2018 de 19/04/2018 – Piscinas 
Municipais de Castro Daire – Eficiência Energética – Candidatura ao 
Centro 2020. Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – DOMA – Declaração de aceitação - “Construção da nova 
ETAR de Castro Daire – Requalificação do caminho de acesso à EE de 
Folgosa – Parcela 01”. Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – DOMA – Informação n.º 25 de 23/04/2018 – Parque de 
Estacionamento das Piscinas Municipais. Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – DSMI – Informação n.º 2780 de 20/04/2018 – Concurso 
Municipal de Ideias. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma única 
parcela de terreno – Processo n.º 2/2018. Ratificado por unanimidade.

Ponto 10 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma única 
parcela de terreno – Processo n.º 7/2017. Ratificado por unanimidade.

Ponto 11 – Adenda ao contrato 58/2018  - Minuta do Contrato n.º 
7/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Minuta do Protocolo n.º 7/2018 a celebrar com a Sociedade 
Filarmónica de Mões. Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – Minuta do Protocolo n.º 8/2018 a celebrar com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado por 
unanimidade.

Ponto 14 – Minuta do Protocolo n.º 10/2018 a celebrar com a 
Associação – Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro. 
Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Minuta do Protocolo n.º 11/2018 a celebrar com a Sociedade 
Filarmónica de Mões. Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – XI Caminhada Ajudar a vencer a dor  - Pedido de interrupção 
de trânsito. Aprovado por unanimidade.

Ponto 17 – Procissão do Corpo de Deus em Castro Daire – Pedido de 
interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.

DELIBERAÇÕES
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 O Município de Castro Daire, em colaboração 
com a Altice, pretende instalar um “Call Center” em 
Castro Daire.

 Este projeto necessita de recrutar pessoas que 
falem fluentemente a língua francesa.

 Para os interessados que não dominem este 
idioma é possível efetuar uma inscrição e realização 
de formação nesse sentido.

 Para mais informações deve contactar o 
Município de Castro Daire, através dos telefones, 232 
100 905 e 232 382 214 ou email, emprego@cm-
castrodaire.pt.

Município de Castro Daire

OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO

EMPREGO



ARRAIAL 
ANTIGO

13, 14 e 15 
AGOSTO

IX 
TORNEIO 

INTERNACIONAL 
“O COELHO VERDE” 

22, 23 E 24 
JUNHO

AGENDA
JUNHO
JULHO

AGOSTO

FESTAS DO 
CONCELHO
28 JUNHO A 1 

JULHO FEIRA 
ANUAL DE 

GADO DO FOJO
15 JULHO

DIA SÉNIOR
14 JULHO

FESTIVAL 
ALTITUDES

11 A 18 AGOSTO

VISITE
CASTRO
DAIRE

JOGOS 
DESPORTIVOS

TAÇA 
MUNICIPAL 

FUT. 7
JUNHO / JULHO / 

AGOSTO
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6, 7 E 8 JULHO

MOITA 
MOSTRA

28 JULHO A 2 
AGOSTO

FEIRA DO 
NICHO
1 JULHO

CABRIL 
D’AGOSTO

6 A 11 AGOSTO

FEIRA DA 
OUVIDA 

2 E 3 AGOSTO

12º CROSS 
SÃO BRÁS
22 JULHO

FESTA DA 
JUVENTUDE 
10, 11 e 12 

AGOSTO

A ÚLTIMA 
ROTA DA 
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30 JUNHO E

1 JULHO
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