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3600 - 598 Reriz
Pedro Alexandre
freguesiadereriz@.sapo.pt
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José Almeida
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São Joaninho
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Joaquim Santos
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Município de Castro Daire

Morada: Rua Dr. Pio de Figueiredo, 42

3600-214 CASTRO DAIRE

Telefone: 232382214  Fax: 232382923

Email: geral@cm-castrodaire.pt

Horário:

Seg. a Sex. das 9h00m as 17h00m

Atendimento ao Munícipe:

O atendimento ao munícipe, realizado

pelo Sr. Presidente da Câmara, é feito

às segundas-feiras. Em caso de falta ou

impedimento o atendimento será

assegurado pelo Sr. Vice Presidente.

Bombeiros  232 319 058

GNR de Castro Daire 232 382 139

Centro de Saúde de Castro Daire

232 319 180

Farmácias:

- Misericórdia 232 382 235

- Costa 232 357 104

- Gastão Fonseca 232 315 003

- Moderna 232 382 213

Centro Municipal de Cultura

232 319 150

Museu 232 315 837

Termas do Carvalhal 232 382 342

Complexo Desportivo 232 319 130

Contactos do Executivo

Presidente da Câmara:
José Fernando Carneiro Pereira
fernando.carneiro@cm-castrodaire.pt
Vice-Presidente:
Luís Paiva Lemos
vicepresidente@cm-castrodaire.pt

Vereador:
Dr. Rui Manuel P. Braguês
ruibragues@cm-castrodaire.pt
Vereador:
Eurico Manuel Almeida Moita
euricomoita@cm-castrodaire.pt

Contactos úteis

Contactos das Juntas de Freguesia
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Foram doze meses de grande

empenho, dedicação, de uma

procura diária e imparável em

fazer, acontecer, aproximar,

mobilizar, simplificar; ou seja,

doze meses a construir um

Município que proporcione

maior qualidade de vida às

pessoas. Assinalamos esta

data com um balanço do

muito já realizado e do que

se espera para o futuro, com

o lançamento de um conjunto

de obras de grande vulto. Uma

mão cheia de projectos que

expressa a nossa dedicação

total ao desenvolvimento do

Concelho.

As dificuldades do Mundo, da

Europa e do País estão à vista,

o Ano Novo traz-nos a

esperança de vivermos

melhores dias. Espero e anseio

que o ano de 2011 possa

representar, para o nosso

povo e para a nossa terra, a

concretização de todos os

nossos e seus desejos e

anseios, pautados em ideais

de amor, justiça, trabalho,

solidariedade, lealdade,

ponderação e tolerância.  

As festas natalícias chegaram,

e mais do que nunca, é hora

de falarmos de luz e de paz,

de vivermos em plenitude a

mensagem do menino Jesus.

Natal é sinónimo de família,

de união, de aproximação das

pessoas, e quando essas

pessoas se sentem próximas

é sinal que o sentido do Natal

se realizou.

Agradecemos a todos os

munícipes e amigos pelo

apoio concedido durante o

ano de 2010, desejando-lhes

um Feliz Natal e um Ano Novo

de colheita partilhada dos

frutos já semeados.

EDITORIAL

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

No passado mês de Novembro, esta equipa,
a que tenho a honra de presidir, completou
o seu primeiro ano de  mandato.
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NATAL DAS CRIANÇAS

A Câmara Municipal de Castro

Daire organizou, como é hábito

anualmente, a Festa de Natal para

todos os alunos dos Jardins-de-

infância e das Escolas do 1º Ciclo

do Concelho.

A Festa de Natal deste ano

decorreu na manha do dia 15 de

Dezembro, e teve lugar no

Pavilhão Desportivo da Escola

Secundária de Castro Daire, onde

participaram cerca de mil crianças

vindas de todo o Concelho.

A animação esteve a cargo da

Companhia de Teatro “Artelier”

com um espectáculo intitulado “O

Natal na árvore dos ENAPÁS” que

despertou o entusiasmo em cada

criança com o desenrolar da

história. Este dia foi especial para

todas as crianças do Concelho, que

desfrutaram desta verdadeira Festa

que anuncia a chegada do Natal

aos nossos lares.

Neste ambiente de muita diversão

e brincadeira, notou-se uma

grande interacção entre as crianças

das diferentes escolas,

evidenciando os ideais de união,

partilha e amizade, tão

característicos desta época

natalícia.

O Sr. Presidente da Câmara

Municipal, Fernando Carneiro, e o

Sr. Vereador da Educação, Dr. Rui

Braguês, não quiseram deixar de

marcar presença neste evento,

onde se deixaram imbuir deste

clima de diversão e espírito

natalício e aproveitaram para

desejar a todas as crianças,

comunidade educativa e famílias,

votos de um Natal repleto de

felicidade e um ano de 2011 cheio

de sucessos escolares e pessoais.

Para reestabelecer as muitas

energias dispendidas, foi oferecido

um delicioso lanche a todos os

presentes, preparando assim, o

corpo e a mente para o tão

aguardado momento da festa.

O culminar deste dia foi de grande

emoção para todas as crianças,

que receberam prendas do Pai

Natal, retribuindo a mesma com

o seu melhor sorriso.

A Câmara Municipal agradece a

colaboração do Agrupamento de

Escolas e de todos os Professores,

Educadores, Auxiliares e outros

funcionários que tornaram esta

Festa possível e puderam

proporcionar um dia inesquecível

a estas crianças.

CÂMARA  PROMOVE
FESTA DE NATAL PARA
TODAS AS CRIANÇAS DOS
JARDINS-DE-INFÂNCIA E
DO 1º CICLO

CÂMARA  PROMOVE
FESTA DE NATAL PARA
TODAS AS CRIANÇAS DOS
JARDINS-DE-INFÂNCIA E
DO 1º CICLO
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OBRAS

Ester de Baixo - Rua do Passo, construção de muro de suporte e
preparação de caixa para calçada

OBRAS

Principais obras no Município

Reriz - Estrada Municipal - Construção de muro de suporte

Cetos - Abertura da rede de água e reposição de pavimento

Antes Depois

Antes Depois

Obras em curso

Ester de Baixo  - Construção de muro de suporte

Gosendinho - Construção de muro de suporte Gosendinho - Construção de muro de suporte

Ester de Baixo - Calcetamento da Rua do Passo

Antes Depois
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OBRAS
OBRAS

Obras em curso

Requalificações de estradas

Monteiras  - Colocação de filtro na estação elevatória Reriz - Alargamento de rua

Reriz  - Limpeza de bermas e valetas Sobradinho  - Limpeza de bermas e valetas

Zona Industrial de Ouvida  - Requalificação do acesso Zona Industrial da Ouvida - Requalificação dos parques de estacionamento

Vila Pouca  - Requalificação de acesso a EN2 Zona Industrial de Ouvida  - Contrução de faixa de desaceleração
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AUTARQUIA

CONSTRUÇÃO DE 3 NOVAS UNIDADES DE APOIO SOCIAL

Castro Daire recebe financiamento

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE CASTRO DAIRE
ASSINALA 1º ANO DE
MANDATO

O Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Castro

Daire, Fernando Carneiro,

promoveu uma Conferência

de Imprensa para fazer o

balanço do primeiro ano de

mandato deste Executivo

Municipal.

No dia 3 de Novembro realizou-se

uma conferência de imprensa que

assinalou o primeiro ano de mandato

do Executivo Socialista. O Sr. Presidente

apresentou o balanço destes 365 dias

para a comunicação social, onde ainda

estiveram presentes grande parte dos

Presidentes das Juntas de Freguesia.

Fernando Carneiro afirmou que “este

primeiro ano de mandato foi intenso

e marcado por aquilo que foi o nosso

lema na campanha – Rigor,

Transparência e Trabalho. Foi com estas

premissas que eu e a minha equipa

trabalhamos afincadamente para

mudar a face do Concelho de Castro

Daire. Os castrenses merecem todo o

nosso empenho e toda a nossa

dedicação e neste primeiro ano

estamos de consciência tranquila e

muito satisfeitos pelo trabalho

realizado.”

O Presidente da Câmara Municipal

realçou diversas acções levadas a cabo

durante este ano, nomeadamente na

reorganização interna, na educação e

nas obras municipais. O autarca

explicou: “quando entramos vimo-nos

com uma série de prazos a cumprir e

com várias reformas internas que

tinham de ser implementadas. O

SIADAP, sistema de avaliação de

desempenho, era inexistente e tivemos

de fazer a avaliação do pessoal desde

2004 até 2009 por ponderação

curricular e preparar todo o processo

para que funcionasse em pleno já em

2010. O Regulamento de Taxas e

Licenças tinha como prazo limite para

entrada em vigor o final de Abril, pelo

que tivemos de realizar todo o trabalho

para que o Município pudesse cobrar

as suas taxas de forma legal. Neste

período reformulamos ainda a orgânica

interna e os serviços de forma a garantir

uma melhor produtividade dos

trabalhadores e consequentemente

do próprio município.”

O Presidente destacou ainda: “fizemos

obra e marcamos a diferença em todas

as áreas mas devo destacar a educação,

onde nos deparamos com muitas

indefinições e poucas certezas à nossa

chegada. Neste ano lançamos os

concursos para os projectos de

construção dos Centros Escolares do

Concelho, melhoramos o parque escolar

existente com a construção de novos

edifícios e dotamos os mesmos de

melhores equipamentos, que

permitiram melhorar a qualidade do

ensino. Nesta área, alargamos ainda

a acção social escolar com o aumento

do serviço de prolongamento de

horário, do serviço de almoço e da

oferta de manuais e materiais escolares

às famílias mais carenciadas. Destaco

ainda o esforço feito na melhoria dos

circuitos de transporte das crianças,

que permitiu diminuir o tempo das

viagens, aumentando a qualidade de

vida das crianças e das suas famílias.”

Outro dos grandes destaques feitos

pelo Presidente da Câmara nesta

Conferência de Imprensa foram as

obras municipais. O autarca afirmou

que “durante este 1º ano de mandato

contratualizamos grandes

investimentos para o Concelho com a

CIM Dão Lafões, onde estamos

integrados, estas contratualizações

reflectem-se em grandes obras em

curso, bem como projectos aprovados

e concursados que estão em fase de

arranque. Contudo, não ficamos por

aqui. Aproveitamos a oportunidade da

abertura do QREN em alguns eixos e

fizemos uma autêntica maratona para

lançarmos mais sete projectos de obras,

que representam um investimento

superior a 8 milhões de euros.

Feito o balanço deste primeiro ano de

mandato, o Senhor Fernando

Carneiro, referiu por último que “o

trabalho desenvolvido até o

momento deixa-nos orgulhosos do

caminho percorrido, e abre-nos boas

perspectivas no sentido de encarar

o futuro com optimismo e a mesma

responsabilidade, porque os

Castrenses merecem todo o nosso

esforço para tornar o Concelho

melhor.”

Com o objectivo de divulgar as

cooperativas do nosso Município, o

Sr. Presidente da Câmara aceitou o

convite feito pelo canal de televisão

TVI24 para participar no programa

Portugal Português, apresentado pela

Jornalista Paula Magalhães e que foi

emitido no dia 17 de Outubro. Neste

programa o Sr. Presidente teve

oportunidade de apresentar, não só

os produtos endémicos do Concelho,

como também destacou todas as

potencialidades turísticas singulares

que a nossa região apresenta. Para

quem não teve oportunidade de

assistir, poderá consultar o vídeo no

site da Câmara em www.cm-

castrodaire.pt.

Portugal Portugês
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Magusto Convívio da Câmara Municipal

SAÚDE
Inaugurada Unidade de Saúde Familiar

r

A Câmara Municipal realizou a

sua habitual Ceia de Natal. Esta

Festa da “família” da Autarquia

Castrense reuniu um número

significativo de funcionários e

familiares que, imbuídos desta

quadra natalícia, quiseram

participar neste evento. O clima

de amizade e alegria tornaram

esta ceia numa festa de grande

significado para todos os

presentes.

No decorrer do jantar o Senhor

Presidente da Câmara Municipal

aproveitou a oportunidade para

agradecer a presença de todos,

especialmente por terem

demonstrado um esforço

financeiro para participarem

nesta noite de convívio,

desejando a todos os

trabalhadores da Câmara e seus

familiares votos para que o Natal

seja cheio de paz, amor, alegria

e muitas felicidades e que o ano

de 2011 proporcione a realização

dos sonhos e objectivos de cada

um.

Câmara Municipal realiza Ceia de Natal

Aproveitando a celebração do São

Martinho a Câmara Municipal

realizou um magusto convívio para

todos os seus trabalhadores. Este

magusto serviu para juntar os

trabalhadores das diversas áreas e

sectores, num ambiente de convívio

e confraternização que, além da

celebração do São Martinho,

possibilitou aprofundar os laços de

amizade entre os trabalhadores,

característica fundamental para o

bom ambiente de trabalho.

O magusto realizou-se nas

instalações do armazém da Câmara

Municipal, durante a hora de

almoço, e além das habituais

castanhas, foi possível saborear uma

refeição preparada por alguns dos

trabalhadores da Câmara Municipal.

Foi inaugurada, no dia 09 de Dezembro,

a nova Unidade de Saúde Familiar de

“Montemuro” do Concelho de Castro

Daire.

A inauguração foi presidida pelo Sr.

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,

Dr. Manuel Pizarro, contando ainda com

a presença do Sr. Governador Civil do

Distrito de Viseu, Dr. Miguel Ginestal,

do Sr. Presidente da Câmara Municipal

de Castro Daire, Fernando Carneiro, e

demais membros do Executivo

Municipal, da Gestora da nova Unidade

de Saúde Familiar de “Montemuro”,

Dra. Margarida Mano, bem como das

demais entidades distritais da Saúde e

outros convidados.

A inauguração desta nova Unidade de

Saúde Familiar de Castro Daire acontece

depois das obras de requalificação e

melhoramento do edifício do antigo

Centro de Saúde,

que vão possibilitar melhores

condições aos utentes e aos profissionais

que nele trabalham.

O Sr. Presidente da Câmara considerou

que a instalação da Unidade de Saúde

Familiar de “Montemuro” em Castro

Daire é uma mais-valia para os utentes

e para o Concelho, o que o deixa

particularmente satisfeito, tendo em

conta que a Saúde é um dos eixos de

intervenção prioritária deste Executivo.

O Autarca Castrense aproveitou ainda

a presença do Sr. Secretario de Estado

Adjunto e da Saúde para agradecer o

esforço que tem sido feito, por parte

do Governo, para melhorar as condições

dos serviços prestados aos munícipes

de Castro Daire, reforçando o pedido

de conclusão das restantes obras do

Centro de Saúde, manifestando

também, a necessidade da continuidade

do protocolo de cedência de um

enfermeiro para a Unidade Móvel de

Saúde da Autarquia, ressaltando a

importância deste serviço junto das

populações mais isoladas e com

dificuldades financeiras e de deslocação.

Para concluir, pediu que seja objecto de

concertação e estudo aprofundado, o

possível encerramento do Serviço de

Atendimento Permanente do Concelho

(SAP).

Por sua vez, o Sr. Secretário de Estado,

salientou a importância destas Unidades

de Saúde Familiares, que prestam os

cuidados de saúde primários e têm um

papel fundamental na Educação para a

Saúde e na prevenção de doenças.

O Sr. Secretário de Estado, em resposta

às solicitações do Sr. Presidente da

Câmara, garantiu que as

restantes obras no antigo Centro

de Saúde serão uma realidade

para breve e que o protocolo,

que permite a presença de um

Enfermeiro no atendimento

prestado pela Unidade Móvel de

Saúde da Autarquia, será

continuado. Por último, referiu

que a decisão do encerramento

do Serviço de Atendimento

Permanente (SAP) será sempre

equacionada dentro de uma

lógica de melhoria dos serviços

prestados à população e em

coordenação com as Autoridades

de Saúde locais e com a própria

Autarquia.

CONHECES O TEU MUNICÍPIO?

Resposta:
Igreja Paroquial de Pepim
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ENTREVISTA

Dados Bibliográficos:

Nome completo:

João Crisóstomo Miranda Gomes

de Almeida

Data de Nascimento:

20 de Fevereiro de 1942

Naturalidade: Natural de Eiriz,

Freguesia de Parada de Ester,

onde também é residente

Há quantos anos foi ordenado

como Padre?

Fui Ordenado como padre em 15

de Agosto de 1967 na Sé de

Lamego, onde frequentei o

Seminário. Já lá vão 43 anos.

O que o levou a abraçar esta

vocação de Padre?

Eu fui para o seminário obedecendo

aos meus pais que me mandaram

estudar para lá. Era já uma tradição

familiar frequentar o Seminário pois

já o meu tio-avô foi padre e mais

tarde o meu tio, irmão do meu pai,

D. João Crisóstomo foi Bispo.

Quando fui para o seminário não

fazia ideia como seria. Depois, no

Seminário descobri e formei a minha

vocação que abracei ao longo de

todos estes anos.

Há quantos anos está na

paróquia de Parada de Ester?

Estou na Paróquia de Parada de

Ester desde Setembro de 1971, para

o ano fará 40 anos que estou na

minha terra. Antes estive 4 anos no

Alto Douro. No início poderia

considerar um risco vir para a

Paróquia de onde sou natural e

sempre vivi, porque as pessoas

conheciam-me desde criança e às

vezes podia não ter sido fácil verem-

me como o seu pároco e não como

aquele menino que corria as ruas

de calções. Contudo foi mais fácil

do que previa e as pessoas sempre

me trataram muito bem, como um

amigo.

Quais as situações da sua vida,

como pároco, que relembra

como mais marcantes?

Há muitas situações e vivências que

lembro como muito positivas ao

longo de todos estes anos. Uma das

mudanças que lembro com mais

satisfação é o facto de quando

cheguei aqui como padre havia na

freguesia só 2 pessoas formadas,

que era eu e a professora local,

passados todos estes anos vejo com

agrado que muitos dos jovens desta

terra se formaram e contribuíram

para a mudança e melhoria da

cultura e da qualidade de vida desta

comunidade.

Na sua opinião como é que as

suas paróquias e os seus

paroquianos vivem a fé?

Aqui as pessoas ainda são muito

devotas e tradicionalistas. Vivem a

sua fé com intensidade e

assiduidade. Ao longo destes anos,

as pessoas começaram a ter a

sua vivência na fé de forma

diferente, compreendendo

melhor a religião e evoluindo

também na sua interpretação.

Acha que a igreja tem-se

adaptado convenientemente

aos desafios das pessoas na

sociedade actual?

A Igreja é uma instituição com

muita idade, já tem mais de

dois mil anos, e como idosa

que é, é natural que caminhe

devagar e dê passos seguros

para não cair. Isto para dizer

que a Igreja tem o seu próprio

ritmo e não aquele que

algumas pessoas queriam que

ela tivesse.

Neste contexto a adaptação é

progressiva face às exigências

da sociedade actual,

continuando a ter um papel

muito importante na nossa

sociedade.

Qual pensa ser o papel

futuro da igreja na

sociedade?

Tempo houve em que a Igreja

era detentora da Cultura e da

maior parte do saber. Esses

tempos mudaram. Hoje as

responsabilidades são outras,

a Igreja deve dedicar-se ao

serviço religioso e procurar

servir as pessoas, contribuindo

para uma sociedade mais justa

e equilibrada.

Pensa que as paróquias

poderiam ter um papel mais

activo na vida quotidiana

das pessoas do concelho?

Todas as Instituições são

importantes para as pessoas. A

Igreja também pode e deve

ajudar essas mesmas pessoas.

O crescimento do ser humano

faz-se, segundo o Evangelho,

em três coisas – IDADE,

SABEDORIA e GRAÇA. Neste

sentido, a Igreja pode dar o seu

contributo para que as pessoas

se desenvolvam em harmonia

tornando a sua vida melhor.

Além de Padre abraçou

também a profissão de

Professor. Quer falar-nos um

pouco dessa sua

experiência?

Fui Professor cerca de 33 anos

aqui no Concelho, nas Escolas

Preparatória e Secundária de

Castro Daire, leccionei Educação

Musical, Português, História e

naturalmente Religião e Moral.

Foi uma tarefa muito

gratificante e as melhores

recordações que guardo, foi o

bom relacionamento e amizade

que sempre tive com alunos,

professores e funcionários.

Hoje guardo muitas amizades

que resultam desse período em

que dei aulas e que são um

grande motivo de orgulho.

Aproveitando esta época de

aproximação da quadra

natalícia que mensagem

gostaria de deixar aos

Castrenses?

A Mensagem que gostaria de

deixar é para que vivam esta

quadra com a mensagem que

resulta do próprio presépio:

com muito amor e paz no seio

da família.

PADRE JOÃO CRISÓSTOMO

Pároco das Freguesias de Parada de Ester e Ester
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Sendo o Desporto uma actividade

actualmente muito procurada o que a

coloca em crescendo, a Câmara

Municipal inicia, anualmente, a sua

época desportiva em Setembro e o

fecho em Julho com o evento, ora,

muito procurado “Jogos Sem Fronteiras”.

As Piscinas Municipais, inseridas neste

calendário, reabrem as suas portas na

primeira quinzena de Setembro.

Dotadas de umas invejáveis instalações,

com dois tanques de natação e pessoal

técnico preparado, oferecem condições

cobiçáveis para o uso e prática do

desporto aquático – natação livre,

hidroginástica, escola municipal de

natação, adaptação ao meio aquático

e natação terapêutica.

Da procura à oferta, este início de época

desportiva, no que concerne à actividade

aquática, cifra-se num elevado aumento

de praticantes que a autarquia

reconhece e tudo está a fazer para que

a tendência continue. Desde a abertura

das piscinas em 2005, este é o período

com maior afluência de crianças, jovens

e público em geral.

As Piscinas Municipais acolhem,

diariamente, nos seus tanques de

natação praticantes de todas as idades,

provindos das escolas, instituições,

grupos, pessoas e colectividades, que

se dividem pelas mais diversas

modalidades, usando a piscina de

aprendizagem ou a de competição,

sempre acompanhados de pessoal

técnico preparados para o efeito.

Com o decorrer da actividade desportiva

aquática, vai-se constituindo a Escola

de Natação Municipal, preparada e

vocacionada para a competição que

haverá, sempre, lugar no circuito

intermunicipal de natação, que este

ano se iniciou a vinte e um de

Novembro. A escola é composta por

doze atletas e já vão alcançando lugares

privilegiados na classificação.

O Homem, a Água e o Desporto são

uma trilogia inseparável.

Sem água o Homem não vive e sem

desporto não se movimenta. Então, se

o corpo humano é constituído por

setenta por cento de água e se a água

lava o físico e a alma, pratique desporto,

escolhendo a modalidade da sua

preferência, devolvendo vida sã ao

corpo são.

DESPORTO

Abertura do Campeonato Regional de Natação

No passado dia vinte três de Outubro,

estiveram presentes,  nas Piscinas

Municipais, um número muito significativo

de atletas para participaram na prova de

abertura do campeonato regional de

natação, oriundos de várias localidades

dos Distritos de Aveiro e Viseu.

As provas classificativas, foram distribuídas

por dois dias consecutivos apoiadas,

intensamente, pela vastidão de público

que freneticamente se manifestava, a

partir das bancadas e laterais,

impulsionando a movimentação e o ritmo

das braçadas dos atletas, aguardando

ansiosamente a vitória do seu grupo.

Este evento decorreu nas Piscinas

Municipais de Castro Daire por serem uma

das únicas da região dotadas de características

técnicas para as provas nacionais da

modalidade. Neste campeonato regional

Época Desportiva 2010/2011

PISCINAS MUNICIPAIS DE CASTRO DAIRE

de natação participaram competitivamente

os melhores atletas da modalidade,

arrastando  um grande número de apoiantes

que, para além do local da prova, despertam

um movimento cultural no seio da

comunidade local.

Ao conjunto de exercícios físicos que

se apresentam sob forma de jogos

colectivos ou individuais e cuja prática

obedece a certas regras precisas e

sem fim utilitário imediato, podemos

chamar Desporto.

Se este conjunto de exercícios físicos

adicionarmos uma série ritmada de

gestos e de passos obtemos,

inequivocamente, a Dança, apesar de

inicialmente ser manifesto de actos

espontâneos e mímicas instintivas.

Partindo do gosto, passando pela

evolução gerou-se a arte, expressão

gestual e corporal com ritmos

harmoniosos que privilegiou a

instrumentalização do corpo humano.

Dançar é transcender o quotidiano e

o espírito, alivia o físico e a alma.

No Municipio de Castro Daire há muito

que o poder Associativo vem

revelando e/ou provocando, com

grandes e eficazes dotes, o gosto pela

arte da Dança.

Em resposta a este desafio e a pensar

na criatividade da juventude, o pelouro

do Desporto da Câmara Municipal de

Castro Daire, criou a I Gala de Dança.

Conhecidas as regras, eis a

movimentação associativa nos

preparativos, à escolha dos

intervenientes, música, coreografia e

ensaios, tentando chegar à frente na

meta que os aguardava. Meta essa

que foi conquistada por nove grupos.

A I Gala de Dança, teve lugar no

passado dia vinte sete de Novembro,

no palco do pomposo auditório do

Centro Municipal de Cultura, com a

exibição artística dos oito grupos que

conseguiram atingir os objectivos

previamente propostos.

Com o auditório completamente

lotado (sentados e de pé) assistiu-

se a um brilhante e harmonioso

ritmo gestual, corporal e de espírito

que envolveu o público, de forma

vibrante e aplaudível, que se revelou

muito comunicativo e sedento de

outras ímpares iniciativas.

Estiveram em palco as Associações

de Lamelas, Termas do Carvalhal,

Farejinhas, Escola EB 1 Castro Daire

e “Marxa” das Carrancas, envolvendo

um total de 64 elementos dos três

aos trinta anos de idade.

No final do espectáculo, e para quem

bem o mereceu, o Sr. Presidente da

Câmara e o Vereador do Desporto

entregaram peças de artesanato a

todas as equipas, seguido de um

refrescante chá, ambos da nossa

terra.

I Gala de Dança
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Pela primeira vez, as Termas do Carvalhal

puderam mostrar a diversidade de

serviços prestados na estância termal

aos participantes que integram o

Programa “Turismo Sénior”.

As Termas do Carvalhal e a Fundação

Inatel – Inatel Social celebraram um

protocolo com intuito de proporcionar

aos seniores, participantes no Programa

“Turismo Sénior”, momentos de bem-

estar aliados aos benefícios inerentes às

águas termais. O programa realizou-se

de 21 de Novembro a 11 de Dezembro,

onde participaram cerca de 285

termalistas que, dos 7 dias de estadia

em Castro Daire, dedicaram 3 dias às

Termas do Carvalhal.

Com este programa as Termas do

Carvalhal têm a possibilidade de

proporcionar momentos únicos de saúde

e bem-estar a pessoas oriundas de várias

zonas do país, em que muitos, pela

primeira vez, puderam contactar e

experimentar as águas termais e um

leque de tratamentos a elas associadas.

O Programa revelou-se um sucesso e acima

de tudo proporcionou momentos de

descontracção entre os seniores. Despertou

em muitos curiosidade e interesse em voltar

novamente às nossas Termas.

Percursos Pedestres - PR5 - Trilho do Paiva

AMBIENTE
Resíduos de construção e demolição (RCD)

A construção civil é uma actividade com

séculos de existência, contudo nas últimas

décadas têm surgido problemas com o

destino final dos resíduos provenientes desta

actividade. Tijolos, blocos cerâmicos, betão,

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,

madeiras, argamassa, gesso, telhas,

pavimento asfáltico, vidros, plásticos,

tubagens, fios eléctricos, são alguns dos RCD

provenientes das actividades de construção,

reconstrução, ampliação, alteração,

conservação e demolição de edifícios e

infra-estruturas. Neste enquadramento, foi

aprovado através do Decreto-Lei n.º 46/2008

de 12 de Março, um novo regime jurídico

que estabelece as normas técnicas relativas

às operações de gestão de resíduos de RCD.

Gestão de RCD nas Obras Particulares

No que se refere às obras particulares, dispõe

o Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de Março

(RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e

Edificação) que o cumprimento do regime

legal da gestão de RCD constitui condição

a observar na execução das obras de

urbanização ou nas obras de edificação.

Gestão de RCD nas Obras Públicas

O Código dos Contratos Públicos, exige, para

as obras públicas, a elaboração de um plano

de prevenção e gestão de resíduos de

construção e demolição, cujo cumprimento,

demonstrado através da vistoria, é condição

da recepção da obra.

No dia 15 de Novembro, a Câmara Municipal

promoveu uma Sessão de Esclarecimento

sobre “Gestão de Resíduos de Construção

e Demolição, dirigida a todos os profissionais

do sector do Concelho. Esta acção incidiu

sobre a regulamentação da gestão de RCD,

mais especificamente sobre o Decreto-Lei

n.º 46/2008, que estabelece o regime das

operações de gestão de RCD,

compreendendo a sua prevenção e

reutilização e as operações de recolha,

transporte, armazenagem, triagem,

tratamento, valorização e eliminação.

Foram discutidas várias soluções sobre o

destino a dar aos diversos tipos de resíduos,

nomeadamente a reutilização de solos e

rochas, a utilização de RCD em obra, a

existência de um sistema de

acondicionamento adequado que permita

a gestão selectiva dos RCD e posterior

encaminhamento para local autorizado, a

triagem e fragmentação de RCD e a

deposição de RCD em aterro.

TURISMO
Moinho de Vento

O vento é a fonte de energia utilizada

pelos moinhos de vento, sistemas de

moagem tradicional, os quais são

caracterizados por uma construção básica

que alberga o sistema de moagem (as

mós e os componentes relacionados) e

que suporta o sistema motor e de captação

de vento (as varas e as velas ou pás, etc.).

De forma simples podemos referir que o

vento faz rodar as velas ou pás (quaisquer

que sejam as suas formas) que estão

solidárias com um eixo de rotação e uma

roda dentada e é esta que, engrenando

num carreto, faz girar a mó. Sendo a

nossa região propicia ao aproveitamento

de energias alternativas, para além das

eólicas – geradoras de energia eléctrica,

em boa hora, um cidadão castrense,

natural da Relva, Freguesia de Monteiras,

José Esteves da Silva, viajou dos EUA a

Portugal, para prestar uma homenagem

a seu pai, recuperando um moinho de

vento que fora sua pertença. Devolvida

a alma ao moinho, novamente em

funcionamento, foi colocado à disposição

do público, quer para os moradores da

aldeia poderem nele moer os seus cereais,

quer para ser visitado por turistas e curiosos

deste género de património, único no

concelho e, quiçá, no distrito. Para visita

ou utilização do Moinho de Vento, a chave

está depositada na Junta de Freguesia de

Monteiras.

Este moinho, constitui um elemento de

referência, numa aldeia serrana, para o

turismo do concelho. Neste sentido as

Autarquias Locais (Câmara Municipal e

Junta de Freguesia), vislumbram a

interligação deste moinho com as demais

potencialidades turísticas, numa óptica de

valorização integrada do património.

Ao seu proprietário, a Câmara

Municipal presta um gesto de

agradecimento pelo altruísmo e

enriquecimento do património do

concelho.

Visita às Termas do Carvalhal

PROGRAMA “TURISMO SÉNIOR”

No âmbito das actividades promovidas

pelo sector de turismo, o Município de

Castro Daire dinamizou, no dia 16 de

Outubro, o P5 – Trilho do Paiva em

Reriz.

Nesta actividade desfrutou-se de

momentos únicos e relaxantes,

permitindo aos participantes um

conhecimento exacto e intenso deste

nosso Concelho que esconde inúmeras

maravilhas a serem descobertas, não

só mas também, através desta prática.

Participaram neste evento pessoas

vindas do Porto, Viseu e do concelho,

que demonstraram interesse em

conhecer outros percursos da região.



Esta exposição resultou do sucesso do 1º

Encontro Nacional de Ilustração no Feminino

promovida pela Junta de Freguesia de São

João da Madeira e que esteve presente

durante o mês de Novembro na Biblioteca

Municipal de Castro Daire.

Esta exposição pretendeu mostrar o lado

masculino de quem ilustra, revelado nas

imagens que contam histórias a partir do

conto russo “ A mulher mais bela do mundo”.

Exposições

ILUSTRAÇÃO NO MASCULINO
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Os baús pedagógicos, dinamizados desde

2003 pela equipa da Biblioteca Municipal

de Castro Daire, pretendem ser um

instrumento de trabalho a explorar junto

dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º

Ciclo.

Estes baús estão organizados em 6 temas,

como “A Alimentação”, “Crescer em

segurança”, “A Higiene pessoal” “Os

cinco Continentes” “Descobrir a Ciência”

e “ A Família”; constituídos por um dossiê

temático de exploração do tema, que

inclui propostas de actividades, assim

como um conjunto de outros recursos

como DVD’s, CD’s livros , que

complementam a exploração do tema.

Este projecto tem como finalidade criar

e estimular o interesse pelo livro e

pela leitura, através da sua presença

na sala de aula. Assim sendo, este

projecto constitui-se pela existência

de 5 caixas com um tema específico,

contendo cada uma cerca de 20 livros.

Contos tradicionais, Monstros e Bruxas,

Poesia, Sentimentos fortes e  Animais

e Natureza; acreditamos que este seja

mais um projecto de dinamização do

livro e da leitura e que vá ao encontro

de alunos e professores.

EDUCAÇÃO
Comemorações do Centenário da Républica

Conscientes de que a leitura e o contacto

precoce com os livros, em especial nos

primeiros anos de vida, são de extrema

importância para o crescimento do ser

humano, nomeadamente no

desenvolvimento das capacidades

imaginativa, criativa

e do gosto pela leitura, a Biblioteca

Municipal de Castro Daire realiza a

actividade Hora do Conto para todos os

alunos do 1º ciclo e Jardins-de-infância

do Concelho, no âmbito das suas

actividades de promoção do livro e da

leitura.

Ouvir, ler e interpretar uma história é

mais do que estimular a imaginação

das crianças, é cativá-las para a leitura

em si mesma, seja de um conto, seja

mais tarde, de um texto técnico.

No âmbito das comemorações dos

100 anos da República, a Câmara

Municipal de Castro Daire, através da

Biblioteca Municipal, em parceria com

o Departamento de Ciências Sociais

e Humanas e de Expressões do

Agrupamento de Escolas de Castro

Daire e as Bibliotecas Escolares do

Concelho, não esquecendo a

dedicação, desde a primeira hora, do

Governo Civil de Viseu, promoveram

durante a semana de 4 a 9 de

Outubro, um conjunto de acções e

iniciativas assinaláveis que

envolveram a comunidade educativa

e o público em geral.

Cada escola contribuiu com a

elaboração e organização de uma

exposição alusiva aos primeiros anos

da República em Portugal. Estas

exposições estiveram presentes nas

Bibliotecas Escolares, de forma

rotativa, tendo sido possível a sua

visita a todos os alunos do

Agrupamento de Escolas do Concelho

de Castro Daire.

As comemorações tiveram início, no

Auditório do Centro Municipal de

Cultura, com um Sarau Cultural, no

dia 4 de Outubro. Este Sarau foi aberto

pela Sociedade Filarmónica de Mões

com o tema “Maria da Fonte”,

seguido da declamação do, já nosso

conhecido, actor Pedro Lamares,

perante uma plateia que atentamente

ouviu alguns dos mais belos poemas

de Fernando Pessoa e dos seus

heterónimos, como Álvaro de Campos

e Ricardo Reis, terminando com o

entoar do Hino Nacional.

No dia seguinte, ao som da banda

do Clube Musical Rerizense, assistimos

ao hastear da bandeira nos Paços do

Município, após a passagem por

algumas ruas da vila.

Tivemos ainda a presença do Dr.

Abílio Pereira de Carvalho, num

encontro com alunos, nas 3 Escolas

do Agrupamento de Castro Daire,

onde falou do seu novo livro

«IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA EM

CASTRO DAIRE»  que brevemente

estará à disposição. Este relata vários

aspectos de como a notícia da

substituição da monarquia pelo

regime republicano chegou a Castro

Daire e de quem a apoiou. Seguiu-

se, a 8 de Outubro, o espectáculo

“Bicicleta da República”, pelas mãos

da actriz Susana Branco.

Um encontro “secreto” no qual foram

partilhadas as vivências da “avó

revolucionária”, nos

momentos/preparativos que

antecederam a implantação da

República.

Desde a simbologia das sociedades

secretas às vivências dos diferentes

sectores da população, passando pelo

corte e costura da nova bandeira, e

pelos piqueniques, tudo foi abordado

ao longo dos quase 90 minutos desta

empolgante actividade.

Tivemos ainda um espectáculo para

o público em geral, no dia 9 de

Outubro, concebido pela Companhia

Vivarte - ”Recriação Histórica da

Implantação”, tendo tido como

figurantes alguns dos alunos do nosso

Concelho.

Já que as comemorações do

Centenário se prolongam até Agosto

de 2011, teremos, ainda, a exposição

itinerante “Viva a República”, só

presente em 150 Municípios do país,

promovida pela Comissão das

Comemorações do Centenário da

República e que estará no Concelho

de Castro Daire, em Janeiro do

próximo ano.

CULTURA

Leituras de Ida e Volta

Com contos me encantas

Baús Pedagógicos

CULTURA
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O espectáculo de teatro  “O Mundo de

Andersen”,  da Companhia Panda-Pá,

levou-nos a mergulhar no fascinante

universo de Andersen e a  imaginar

um espectáculo onde os contos se

entrelaçam e aparecem um a um, como

se magicamente puxássemos de um

fio invisível de palavras. Poesia, ilusão,

aventura, realidades mentirosas como

os sonhos e sonhos daqueles que

acabam por ser verdadeiros. Relatos

dos quais gostamos, pelo que dizem e

pelo que não dizem. Esta actividade,

realizada no passado dia 21 de

Novembro no Auditório do Centro

Municipal de Cultura, integrou-se no

âmbito do Programa de Promoção da

Leitura da Direcção Geral do Livro e das

Bibliotecas e contou com mais de 100

espectadores.

O MUNDO DE ANDERSEN

Banco Local de Voluntariado

ACÇÃO SOCIAL

O Banco Local de Voluntariado
(BLV) de Castro Daire completou
o segundo ano de existência.
Um projecto que surgiu no âmbito da Rede

Social, dado as dificuldades diagnosticadas,

sobretudo no que se refere ao apoio a idosos,

principalmente os que vivem sós e o

incontestável enfraquecimento dos laços

de solidariedade e de proximidade, em que

as relações familiares e de vizinhança são

cada vez mais ténues, assumindo-se, assim,

o voluntariado como um recurso importante.

As principais dificuldades sentidas pelo BLV

prendem-se, sobretudo, com a frágil cultura

de voluntariado; a própria percepção do

conceito, isto é, existe ainda alguma confusão

acerca do que é voluntariado e as

responsabilidades do voluntário; a restrição

geográfica, pois o concelho tem 22 freguesias,

com 212 aglomerados bastante dispersos,

o que condiciona, não raras vezes, as

oportunidades de voluntariado face à

residência dos voluntários.

Quanto às áreas de procura de voluntários

pelas instituições são sobretudo ao nível da

acção social e saúde. As áreas de preferência

dos voluntários direccionam-se para a acção

social, educação e alfabetização, saúde,

promoção do voluntariado e da Solidariedade

Social, cooperação para o desenvolvimento

e/ou ajuda humanitária, protecção

civil/Bombeiros.

Analisando o perfil dos voluntários inscritos

no BLV de Castro Daire, verifica-se que são

maioritariamente de sexo feminino, sendo

Conselho Local de Acção Social

O Conselho Local de Acção Social reuniu em

plenário no dia 17 de Novembro. Esta sessão

teve como principal objectivo congregar as

entidades parceiras para uma reflexão

conjunta de identificação dos principais

problemas que, no entender de cada um,

mais afectam o Concelho de Castro Daire.

Foi preocupação principal que os presentes,

ao identificarem os problemas, o fizessem

sem que os mesmos se reportassem à

instituição/entidade que representam, mas

sim ao Concelho, na sua globalidade.

Foram utilizadas metodologias participativas,

envolvendo activamente todos os presentes,

o que se revelou salutar, dado que todos

tiveram a oportunidade de participar e

manifestar opinião, nesta fase de revisão

dos instrumentos de planeamento, ao nível

social – Diagnóstico Social e PDS - Plano de

Desenvolvimento Social. Para dinamizar a

sessão foi convidada a Dr.ª Carla Maia, técnica

da Rede Social de Vouzela.

Esta sessão de trabalho assumiu particular

relevância dado que a revisão do Diagnóstico

Social que está em curso, irá ser finalizada

com base nos contributos ali recolhidos e

o próximo PDS irá alicerçar-se em torno das

principais problemáticas identificadas.

Destas, as cinco mais assinaladas, e que

assumem prioridade de actuação, foram

as seguintes:

- O isolamento/solidão dos idosos;

- Tráfico/consumo de drogas e consumo

de álcool;

- Desemprego;

- Insegurança;

- Valores – falta de referência/modelos;

Presente a esta reunião foi também um

novo pedido de adesão ao CLAS, por parte

da Associação Etnográfica do Montemuro,

a qual tendo sido aceite por unanimidade,

passa a integrar o CLAS, aumentando

assim para 59 o número de entidades

parceiras.

Gabinete de Apoio ao Emigrante de Castro Daire

Sendo um facto que a maioria dos

emigrantes regressa ao seu país de origem,

para se fixarem, mormente, na freguesia

de onde partiram, o envolvimento do

poder local assume particular relevância,

constituindo as Autarquias Locais o seu

ponto de referência. Neste sentido,

surgiram os Gabinetes de Apoio ao

Emigrante – GAE.

O GAE resulta de um Acordo de

Cooperação entre a Direcção Geral dos

Assuntos Consulares e Comunidades

Portuguesas (DGACCP) e o Município de

Castro Daire e tem como destinatários os

portugueses, naturais do concelho, que

ainda estão emigrados, aqueles que já

regressaram, assim como todos os que

pretendam iniciar um processo migratório.

São objectivos do GAE, entre outros,

informar os emigrantes dos seus direitos

nos países de acolhimento, apoiá-los no

regresso e reinserção em Portugal,

contribuindo para a resolução dos

problemas apresentados, de forma rápida,

gratuita e personalizada, facilitando o seu

contacto com outros serviços da

administração pública portuguesa.

A existência do Gabinete de Apoio ao

Emigrante assenta em dois princípios

base, a proximidade do utente e a

disponibilidade do atendimento.

Torna-se cada vez mais fundamental que

localmente tenhamos serviços de

proximidade, evitando, desta forma,

que os munícipes tenham

necessidade de se deslocar,

nomeadamente, às estruturas

regionais da DGACCP, que, saliente-

se, prestam célere apoio a este GAE,

sempre que solicitado.

muito heterogéneas em termos de idade,

habilitações literárias e principal ocupação,

o que demonstra que, de facto, o voluntariado

não tem idade, nem condição social, mas

sim a vontade de ser solidário, de dar em

favor do outro sem esperar contrapartidas.

“Quando nos preocupamos com a sorte

dos outros, quando nos mobilizamos por

causas de interesse social, estamos a

estabelecer laços de solidariedade e confiança

mútua que nos protegem em tempos de

crise, tornam a sociedade mais unida e

fazem, de cada um de nós, um ser humano

melhor”.

É a mais recente produção do Teatro

do Montemuro, numa co-produção

com a companhia inglesa Foursight

Theatre.

Dum lado uma companhia

predominantemente dominada e

coordenada por homens, os que

trabalham numa aldeia, Campo

Benfeito – Castro Daire, do outro uma

Companhia

de Teatro dirigida por mulheres e com

características marcadamnte urbanas.

Belonging é o resultado final deste

encontro, num jogo de conto de fadas,

com histórias verdadeiras de

exploração infantil. Com sessões para

o público em geral e para a

comunidade educativa, este

espectáculo foi provocador e

irreverente e moveu-se entre a

realidade e a fantasia explorando os

mais profundos sentimentos.

Espectáculos

BELONGING
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Foi aprovado no passado dia 20

de Outubro de 2010, pela

Comissão Nacional de Protecção

Civil, o Plano Municipal de

Emergência de Castro Daire.

Este plano define o modo de

actuação dos vários organismos,

serviços e estruturas a

empenhar em operações de

protecção civil a nível

municipal. Permite prever os

cenários susceptíveis de

desencadear um acidente grave

ou catástrofe, definindo a

estrutura organizacional e os

procedimentos para preparação

e aumento da capacidade de

resposta à emergência.  Na

prática, o Plano Municipal de

Emergência exprime um

conjunto de medidas, normas,

procedimentos e missões,

destinado a fazer face a uma

situação de acidente grave ou

catástrofe e a minimizar as suas

consequências.

O plano foi elaborado de acordo

com a Directiva relativa aos

critérios e normas técnicas para

a elaboração e

operacionalização de planos de

emergência de protecção civil

(Resolução 25/2008).  O

director do Plano é o Presidente

da Câmara Municipal de Castro

Daire, ou o seu legitimo

substituto, o Vereador com o

pelouro da Protecção Civil.

Sessão de esclarecimento - Dinamização das zonas rurais

O Serviço Municipal de

Protecção Civi l  recomenda à

população a tomada das

necessár ias medidas de

precaução e especial atenção

no que diz respeito:

- Às informações da

Meteorologia e indicações da

Protecção Civi l  e Forças de

Segurança;

- Á adequada f ixação de

estruturas soltas,

nomeadamente, andaimes,

placards e outras estruturas

suspensas;

- À desobstrução dos sistemas

de escoamento das águas

pluviais e retirada de inertes

que possam ser arrastados;

- A não utilização de braseiras

em locais fechados, por haver

perigo de morte por inalação

de gás (monóxido de

carbono) l ibertado pelas

mesmas;

- Aos cuidados a ter com a

uti l ização das lareiras e com

outros s istemas de

aquecimento;

- Evitar fazer viagens para as

zonas onde se prevê a queda

de neve, procurando

antecipar ou adiar essas

viagens.

•  No caso de ter mesmo de

viajar ,  deve:

- Procurar informar-se através

das concessionárias ou das

forças pol ic iais ,  de quais os

condicionamentos de trânsito

existentes e vias alternativas

de circulação;

• Circular preferencialmente

uti l izando as vias rodoviárias

mais seguras e tomar

algumas medidas preventivas

como sejam munir-se de

correntes, alguns agasalhos

e alimentação suplementares

e garantir  o abastecimento

do depósito do veículo, para

fazer face á possibi l idade de

ser forçado a paragens

prolongadas durante a viagem

devido à neve e ao gelo.

- Seguir escrupulosamente as

indicações transmitidas pelas

autor idades pol ic iais no que

concerne ao respeito pelos

cortes de estrada, percursos

alternat ivos, s inal ização e

outras informações  e estar

atento antes e no decurso da

viagem às informações

difundidas pelos Órgãos de

Comunicação Social ;

-  Evitar comportamentos de

risco que poderão or iginar

acidentes não previstos.

Seja Prudente!

A Protecção começa em si!

Decorreu no dia 23 de

Novembro, no salão Nobre dos

Paços do Concelho, uma sessão

de esclarecimento, promovida

pela ADRIMAG - Associação de

Desenvolvimento Rural

Integrado das Serras do

Montemuro, Arada e Gralheira,

em colaboração com esta

Autarquia, tendo como público-

alvo sobretudo Presidentes de

Junta de Freguesia e IPSS’s.

Os esclarecimentos incidiram

essencialmente sobre as

Acções 3.2.1 – Conservação e

Valorização do Património

Rural – cujos beneficiários

poderão ser as Autarquias

Locais (quando inserido no

âmbito de um plano de

intervenção) ou qualquer

pessoa, singular ou colectiva,

de direito privado. As IPSS’s

poderão beneficiar da Acção

3.2.2 – serviços básicos para a

população rural.

De salientar que, no âmbito do

sub-programa 3, Medida 3.1 –

Diversificação da economia e

criação de emprego, existem

ainda as Acções 3.1.1 –

Diversificação de Actividades

na Exploração Agrícola; 3.1.2

– Criação e Desenvolvimento

de Micro-Empresas e 3.1.3 –

Desenvolvimento de

Actividades turísticas e de

Lazer.

Os interessados em candidatar-

se aos apoios do Sub-Programa

3 do Proder – abordagem

Leader, deverão estar atentos

à publicitação dos Avisos de

Abertura de Candidaturas, onde

serão indicados todos os

requisitos a preencher para a

sua formalização. Para mais

informações deverá consultar

www.adrimag.com.pt e

www.proder.pt

Plano de Emergência

PROTECÇÃO CIVIL

Chuva, vento forte e queda de neve
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CULINÁRIA
Receita

Sonhos de Natal da D. Zulmira

Ingredientes para a massa:

1 Medida de água
1 Medida de farinha

Ovos inteiros (até obter massa consistente)

Casca de limão
1 Noz de manteiga

Preparação:
Levar a água ao lume com a casca de limão e a manteiga,

deixar levantar a fervura e cozer a farinha.

Retirar a massa e deixar arrefecer, juntar os ovos inteiros,

um a um, e ir amassando até obter uma mistura consistente.

Com uma colher fazer pequenas bolas e levar a fritar em

óleo abundante.
Retirar e regar com o molho

Ingredientes do molho:
Canela
Açúcar
Casca de Limão
Água

Preparação do Molho:
Levar tudo ao lume, deixar ferver até obter ponto de fio.

APOIO AO ASSOCIATIVISMO

III Caminhada “Vencer a Dor”

SÃO MARTINHO
FESTEJADO POR
TODO O
CONCELHO

Diversas assoc iações e

c lubes,   feste jaram o São

Mart inho com os seus

assoc iados,  populares e

convidados.

O Senhor Pres idente da

Câmara Municipal e restantes

membros do Execut ivo

est iveram presentes em

vár ias destas fest iv idades.

Foram muitas as

colect iv idades que não

deixaram passar  esta data

sem proporc ionar  às

comunidades loca is  um dia

de festa e part i lha,  onde as

castanhas foram o mote para

o convív io entre todos.



AGENDA

"Encontro de Cantares de Janeiras"
15 de Janeiro
18:00h
Igreja Matriz de Castro Daire

"Dia do Autarca"
19 de Fevereiro
Centro Municipal de Cultura

"Desfile de Carnaval das Escolas"
04 de Março
14:00h
Principais ruas da Vila de Castro Daire

"Prova de BTT em parceria com INATEL"
20 de Março
08:00h


