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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
Município de Castro Daire
Morada: Rua Dr. Pio de Figueiredo, 42
3600-214 CASTRO DAIRE
Telefone: 232382214 Fax: 232382923
Email: geral@cm-castrodaire.pt
Horario:
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
Centro Municipal de Cultura
232 319 150
Museu 232 315 837
Termas do Carvalhal 232 382 342
Complexo Desportivo 232 319 130

Contactos das Juntas de Freguesia
Almofala
3600 - 011 Almofala CDR
Joaquim Carvalho
almofala@almofala-castrodaire.com
936 739 969
Alva
3600 - 021
Alva CDR
António Giroto
freguesiaalva@gmail.com
969 259 045
Cabril
3600 - 048 Cabril CDR
José Gonçalves
jfreguesiacabril@sapo.pt
256 951 714 - 918 104 567
Castro Daire
3600 - 189 Castro Daire
José Manuel
fregcastrodaire@sapo.pt
232 382 603 - 938 193 266
Cujó
3600 - 300 Cujó CDR
António Silva
232 374 432 - 936 709 533
Ermida
3600 - 312 Ermida CDR
José Seiceira
917 292 252
Ester
3600 - 323 Ester CDR
José Pinto
jose.s.pinto@srg.social.pt
232 357 278 - 933 206 001
Gafanhão
3600 - 345 Gafanhão CDR
Marcos de Almeida
232 357 653 - 919 379 230
Gosende
3600 - 374 Gosende CDR
Paulo Castro
freguesiagosende@sapo.pt
933 287 074
Mamouros
3600 - 398 Mamouros CDR
Fernando Felício
969 031 599
Mezio
3600 - 402 Mezio CDR
Delfim Morgado
juntamezio@mail.telepac.pt
917 212 481

Mões
3600 - 430 Mões CDR
Jorge Soares
moesfreg@hotmail.com
232 304 128 - 962 000 325
Moledo
3600 - 460 Moledo CDR
Vitor Figueiredo
geral.moledo@gmail.com
232 301 171 - 937 086 401
Monteiras
3600 - 474 Monteiras CDR
Américo Silva
freguesia.monteiras@sapo.pt
232 374 026 - 919 694 043
Moura Morta
3600 - 480 Moura Morta CDR
Arlindo Pereira
arlindo.pereira@cm-castrodaire
938 406 407
Parada de Ester
3600 - 508 Parada de Ester CDR
António Monteiro
j.f.de.parada@gmail.com
232 357 512 - 918 178 748
Pepim
3600 - 525 Pepim CDR
Marcelo Ramos
917 443 759
Picão
3600 - 540 Picão CDR
Manuel Cardoso
232 374 440 934 043 797
Pinheiro
3600 - 555 Pinheiro CDR
José Fernandes
juntafreguesiadepinheirocdr@hotmail.com
232 386 463 - 962 453 016
Reriz
3600 - 598 Reriz CDR
Pedro Alexandre
freguesiadereriz@.sapo.pt
232 382 156 - 934 847 661
Ribolhos
3600 - 623 Ribolhos CDR José Almeida
232 315 443 - 936 265 536
São Joaninho
3600 - 651 S. Joaninho CDR
Joaquim Santos
freguesiasjoaninho@sapo.pt
232 371 132 - 933 794 936

EDITORIAL

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
O modo de comunicar

Para além de uma leitura mais

com o munícipe

atractiva e um design mais

sempre foi uma das

moderno, com cores mais
alegres, esta Revista Municipal

nossas maiores

trará artigos de interesse público,

preocupações e desde

entrevistas, curiosidades,

o início da nossa

passatempos e muitas outras

governação
estudamos as

propostas que serão notadas ao
longo das edições.

diferentes formas de

Esta dinâmica possibilitará aos

comunicar e é claro

diferentes técnicos do Município

que o nosso Boletim

compartilhar os seus
conhecimentos, de modo a

Esta mudança também é

informação de uma maneira

informar a população sobre o

acompanhada de uma

alegre, característica da nossa

funcionamento dos serviços e

economia significativa para o

gente.

sobre as matérias de interesse

Município, que consegue

Concluímos que o Boletim

no dia-a-dia dos munícipes,

oferecer um informativo com

Aproveito a oportunidade para

Municipal já tinha cumprido o

caracterizando assim a nossa

mais qualidade e com custos

desejar a todos uma Santa e

seu ciclo de comunicação e que

intenção de uma administração

muito mais baixos. Tal economia

Feliz Páscoa.

o Município necessitava de um

de maior proximidade com o

é conseguida através do simples

informativo com maior

cidadão. É preciso que a

acto de consulta a diferentes

dinamismo, assim, e depois de

população local conheça as

empresas e de uma negociação

uma larga pesquisa das

possibilidades e procedimentos

fundamental para economia do

diferentes formas de comunicar

camarários, e que possa saber

Município.

e do debate de ideias, nasce a

como agir, por exemplo, numa

Revista Municipal, formato este

situação de risco civil,

A si munícipe dedicamos esta

que nos possibilitará uma forma

degradação do ambiente,

primeira Revista Municipal, pois

de comunicação dinâmica, não

promoção da saúde, e em todas

para vós nos debruçamos neste

tendo o carácter meramente

as áreas nas quais o Município

novo projecto na ânsia de que

retrospectivo do antigo Boletim.

pode e deve actuar.

o mesmo transmita a

foi ponto de longa
discussão.

Um grande abraço
O Presidente da Câmara
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TEMA DE CAPA

Os investimentos em Marketing

Participação na BTL

também já foram iniciados,
nomeadamente com a

TERMAS DO CARVALHAL

participação na BTL – Bolsa de

REABERTURA
26 de Março 2010

Turismo de Lisboa e no

Entre os dias 13 e 17 de Janeiro, as

Aquameeting, no Porto, e

Termas do Carvalhal e o Município

investimentos em publicidade nas

de Castro Daire participaram na

revistas especializadas e em

Bolsa de Turismo de Lisboa na Fil.

jornais. Ainda nesta área foi criado

Num espaço dedicado a Termas e

um produto denominado Vivabox,

SPAs, destinado exclusivamente a

que contempla um pacote de

quem procura programas de saúde

tratamentos e estará a venda nas

e bem-estar, estivemos

grandes superfícies comerciais. A

representados através do Stand

parceria com operadores turísticos

conjunto das Termas e do Município.

As Termas do Carvalhal reabriram

colaboradores das Termas do

está a ser estudada e iniciará

O Senhor Presidente da Câmara fez

as suas portas no passado dia 26

Carvalhal. O Município apostou no

brevemente.

questão de conhecer e participar

de Março para mais uma época

desenvolvimento de uma linha de

O Município continuará a investir

neste projecto em que o objectivo

termal.

fardamento exclusivo para cada

neste espaço, pois considera-o

principal foi a promoção e

A época de 2010 vem trazer

sector, com o intuito de criar uma

muito importante para o

divulgação do turismo de Castro

algumas novidades, nomeadamente

imagem própria e representativa da

desenvolvimento local.

Daire.

algumas melhorias estruturais no

qualidade dos serviços prestados na

balneário termal.

estância termal.

As Termas reabriram após uma

De modo a melhorar o controlo

pequena remodelação de alguns

administrativo, entrará em

dos espaços do balneário. A

funcionamento uma nova

intervenção mais significativa,

ferramenta informática que irá

aquela que mais salta à vista dos

promover maior rapidez no

nossos clientes e visitantes, foi a

atendimento e no tempo de espera

remodelação da recepção, onde se

dos utentes.

criou um espaço mais amplo,

Relativamente ao atendimento,

acolhedor e dinâmico, não só para

serão definidas normas para

os clientes mas também para os

uniformização dos serviços e

seus colaboradores.

definido um plano de formação

Uma outra novidade vai passar pela

contínua dos colaboradores das

remodelação da imagem dos

Termas.
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APOIO AO ASSOCIATIVISMO

ASSOCIAÇÃO DE LAMELAS

Ceia de Natal

GRANDE PRÉMIO
DE ATLETISMO
NA GRANJA

O Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire esteve
presente na ceia de Natal organizada
pela Associação de Lamelas, sendo um
dos convidados de honra para esta ceia.

Dia 21 de Fevereiro

Aproveitando a época natalícia, esta ceia foi
um espaço de partilha e convívio entre a

A Aldeia da Granja, Freguesia de
Mões, Município de Castro Daire, pela
quarta vez consecutiva, foi palco de
um Grande Prémio de Atletismo.
Apesar das tonalidades cinzentas
com que a chuva e as nuvens
pintaram o cenário que acompanhou
os atletas e caminheiros no seu
percurso, o espírito desportivo e de
convívio não deixou de colorir um
dia de alegria e de amizade, que
certamente ficará na memória de
todos os participantes. Vários foram
os pontos do país que destinaram
cerca de 150 atletas rumo à Granja
para participarem no cross de São
Brás. Referida por muitos
participantes como uma das
melhores provas de atletismo em
que já participaram, quer devido à
organização e hospitalidade
desempenhadas pelo Grupo
Desportivo e Recreativo da Granja,
quer pela qualidade do circuito de
cross, aliado à beleza natural da
região, esta prova teve a participação
de centenas de pessoas. A prova

constou de um cross, dividido por
vários circuitos, destinados a atletas
de diferentes escalões, e de uma
caminhada (cerca de 90
caminheiros), ao longo dos 5 km de
paisagem verde agreste que
ornamenta as margens do Rio Mau
e do Rio Paiva. A festa desportiva
começou pelas 9 horas da manhã e
o ponto alto deu-se às 11 horas,
quando o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire deu o tiro
de partida dos escalões de femininos,
veteranos I, II, III, IV e V,
Juniores/Seniores e caminheiros. A
prova culminou num recorde de 26
minutos e 21 segundos, conquistado
pelo conceituado atleta Bruno Jesus,
do Núcleo de Atletismo de Joane,
batendo assim o seu próprio recorde
conquistado na edição anterior. Entre
tantos nomes de destaque,
participaram ainda vários
internacionais portugueses e alguns
atletas de elite nacional pertencentes
a alguns dos melhores Clubes
Portugueses nesta modalidade; tais

como: Bruno Jesus, do Núcleo de
Atletismo de Joane (3º Classificado
no ranking nacional de Clubes da
modalidade); José Carvalho, do
Núcleo de Atletismo de Matosinhos
(Campeão nacional de Montanha);
Gonçalo Borges, dos 3 Santos
Populares; Marco Marques, da Casa
do povo de Mangualde; todos estes
atletas seniores. Participaram
também atletas Veteranos de grande
qualidade, o alemão Uwe Borsdorf
e Jorge Pádua, do Núcleo de
Atletismo de Matosinhos, Carlos Silva,
do G. D. C. Castelo de Paiva entre
outros…bem como Luísa Oliveira, do
N. Atletismo de Joane, Rosa
Madureira, do N. Atletismo de
Matosinhos e Lídia Pereira, da Casa
do Povo de Mangualde que
personalizam a qualidade feminina
existente na prova. Nem só os
vencedores são merecedores de
aplausos, pois num evento
promovido para o desenvolvimento,
bem-estar e confraternização, não
existem vencidos.

direcção da Associação, associados, atletas
e convidados, que não quiseram deixar de
se associar a esta iniciativa.Outro dos
convidados de honra presente nesta ceia,
foi o Senhor Governador Civil do Distrito de
Viseu, Dr. Miguel Ginestal, que não recusou
o convite para participar neste convívio.
A Associação de Lamelas, através do seu
Presidente, lembrou aos presentes a evolução
que a associação tem apresentado, não só
através da sua actividade desportiva e cultural,
mas também através das suas infraestruturas. É grato para todos saber que os
objectivos são contínuos e que a Associação
de Lamelas continua com novos projectos,
nos quais se inclui a construção de um Centro
de dia. Certamente que o concretizar desse
sonho trará mais desenvolvimento e justiça
social, não só à povoação de Lamelas mas
a todo o Município. O Executivo Municipal
espera que o ano de 2010 seja um passo
adiante na realização destes novos projectos
e que o Associativismo do Município
apresente uma dinâmica própria de
promoção e qualidade de vida dos castrenses.

Carros antigos, Clássicos e Vespas, juntam-se em desfile

Realizou-se no Município de
Castro Daire o V Convívio e
Desfile de Carros Antigos,
Clássicos e Vespas.
Este Desfile, como é habitual,
decorreu no dia de Carnaval. A
caravana deste ano teve uma
adesão muito significativa, contando

com a participação de mais de 60
automóveis e cerca de 20 Vespas,
advindas de vários pontos da região.
Aproveitando o espírito folião do
Carnaval, este V Desfile de Carros
Antigos, Clássicos e Vespas foi, acima
de tudo, um convívio de amizade,
partilha e onde reinou sempre a boa
disposição e a Festa.

Quem marcou presença nesta
iniciativa foi o Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Senhor
Fernando Carneiro, que integrou a
caravana num dos automóveis
participantes, acompanhado pelos
Vereadores, Dr. Rui Braguês e Senhor
Eurico Moita.
A caravana partiu das Termas do
Carvalhal, passando pelas Freguesias
de Mamouros, Alva, Castro Daire,
Ribolhos, Mões e Moledo e com
paragens em Castro Daire, Mões,
Lamas e finalmente na Moita.
Nestes locais de paragens houve
espaço para lanche e convívio entre
os participantes e os moradores das

referidas localidades, o que tornou
este evento bastante animado.
Este encontro não reuniu apenas os
apreciadores do Desporto
Automóvel. Para além da participação
do público nas ruas, a maioria das
viaturas participantes estavam lotadas,
o que aumentou largamente o número
de pessoas envolvidas em relação às
edições anteriores.

castro daire
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OBRAS
OBRAS

Principais obras no Município

Antes

Depois

Alto de Farejinhas - Calcetamento e requalificação

Antes

Depois

Carvalhal - Novo ramal de água e saneamento e reposição de calçada

Antes

Depois

Ribolhos - Escola Primária - Construção de muro de suporte

Antes

Depois

Lamelas - Construção de valeta e conduta de regadios

Antes

Depois

Quinta da Lavandeira - Reconstrução de muro de suporte

06 castro daire

revista municipal

OBRAS
OBRAS

Obras em curso

Coura - Construção de ETAR

Mouramorta - Abertura de vala de saneamento

Mouramorta - Reposição de pavimento

Malhada - Obras de requalificação da E.M.

Requalificações de estradas

Mamouros - Marcação e sinalização de estrada

Ester de Cima - Construção de muro de suporte na Rua Principal

Ester de Cima - Requalificação da Rua Principal após temporal

Ribolhos - Marcação e sinilização da estrada

S. Domingos - Calçada e muro de suporte

Vila Meã - Bermas e pintura de estrada

castro daire
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AUTARQUIA

EXECUTIVO MUNICIPAL ASSINALA
100 DIAS DE GOVERNAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 225
Reunião com o Vice Presidente da Estradas de Portugal

Dia 11 de Fevereiro
O Presidente da Câmara Municipal

realizou um balanço das medidas

de Castro Daire, Senhor Fernando

tomadas nestes 100 dias de

Carneiro, realizou uma Conferência

governação e realçou as prioridades

de Imprensa, acompanhado pelos

futuras nas diferentes áreas de

restantes membros do seu Executivo

intervenção do Município.

com Pelouros atribuídos, para fazer

No final desta Conferência de

o balanço dos primeiros 100 dias

Imprensa, o Presidente da Câmara

de mandato.

colocou-se à disposição para

Com uma forte presença da

responder às perguntas dos

comunidade jornalística, o

jornalistas presentes de modo a

Presidente da Câmara Municipal

esclarecer qualquer dúvida suscitada.

No passado dia 8 de Fevereiro, em

finais. Ficou definido, por parte da

Castelo de Paiva, realizou-se uma

Estradas de Portugal, que esta via será

reunião com o Vice-presidente da

considerada como de intervenção

empresa Estradas de Portugal S.A. -

prioritária no plano de requalificação

Engenheiro Eduardo Gomes, com o

de estradas do Distrito de Viseu que

objectivo de se definir um plano de

será aprovado no final do presente

intervenção, a curto prazo, na Estrada

mês, nomeadamente no que diz

Nacional 225. Esta reunião foi solicitada

respeito ao trecho pertencente ao

pelos Presidentes dos 4 Municípios

Município de Castro Daire.

que esta estrada atravessa,

Destacou-se ainda as carcterísticas

nomeadamente os Municípios de

turísticas que a EN 225 apresenta, o

Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire

que será um factor a considerar

O Município de Castro Daire foi

construção de 9 Polidesportivos,

e Cinfães. Estiveram ainda presentes

também na requalificação desta

o palco da cerimónia da

com uma comparticipação de

nesta reunião os técnicos da Estradas

estrada. Como mensagem final, foi

assinatura dos contratos de

188.342,72 ¤ e outra para a

de Portugal e os Governadores Civis

reiterado por parte dos Presidentes

financiamento no âmbito da

Estrada Mões – Malhada – 2ª

de Viseu e Aveiro.

dos Municípios e pelos Governadores

Contratualização do Programa

fase, com uma comparticipação

Foram apresentadas as carcterísticas

Civis, que embora saibam dos

MAIS CENTRO. Nesta cerimónia,

de 263.853,07 ¤.

da via seguida de uma visita técnica

constrangimentos financeiros que

que decorreu no Salão Nobre

O Senhor Presidente da Câmara

de todo o traçado da mesma. Findo o

atingem a todos, é urgente este tipo

dos Paços do Concelho no dia

Municipal de Castro Daire

percurso, e após várias paragens para

de intervenção, pois põem em causa

17 de Fevereiro, estiveram

afirmou ainda que o Executivo

avaliação da situação, reuniram-se os

a segurança rodoviária não só dos

presentes para a respectiva

se encontra muito empenhado

intervenientes na Câmara Municipal

automobilistas mas de toda a

assinatura dos contratos o

em elaborar novas candidaturas,

de Castro Daire para as considerações

população envolvente.

Senhor Presidente da Câmara

de forma a que seja possível

Municipal de Castro Daire,

aumentar os investimentos em

Fernando Carneiro, e o Senhor

obras tão necessárias ao

Presidente da Comunidade

progresso da região. Neste

Intermunicipal da Região Dão

campo destacou ainda, como

Lafões, Dr. Carlos Marta.

prioridade das obras a

Nesta cerimónia foram

candidatar, os 4 Centros Escolares

assinadas duas contratualizações

previstos na Carta Educativa do

para o Município de Castro Daire,

Município.

PROGRAMA MAIS CENTRO
Cerimónia de assinatura dos contratos

uma para o financiamento da

08
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INSTITUIDO O DIA DO AUTARCA NO MUNICÍPIO

descontracção. Esta iniciativa
passa a fazer parte do
calendário anual de eventos

Dia 19 de Fevereiro

do Município, e prevê para os
próximos anos homenagear
outros homens e mulheres
que serviram e servem a
causa pública através da sua
dedicação como autarcas.

O Município de Castro
Daire celebrou, no dia
19 de Fevereiro, o seu
1º Dia do Autarca.

comemoração do Dia do Autarca

marcar a própria vivência

e onde tiveram intervenções

autárquica do Município, foram

todos os Grupos Parlamentares

agraciadas com a Medalha do Dia

com assento na Assembleia

do Autarca.

Municipal de Castro Daire,

No seguimento da agenda do dia,

assistindo-se ainda às

foi realizada uma romagem aos

Estas cerimónias foram

intervenções do Sr. Presidente

cemitérios de Lamelas e Castro

presididas por sua Excelência o

da Câmara Municipal de Castro

Daire, onde foram prestadas

Secretário de Estado da

Daire e do Sr. Secretário de

homenagens póstumas a dois dos

Administração Local, Dr. José

Estado da Administração Local.

autarcas homenageados já

Junqueiro, contando também

O papel fundamental que os

falecidos, respectivamente ao Sr.

com a presença do Sr.

autarcas desempenham no

João Matias e ao Sr. Alcides

Governador Civil de Viseu, Dr.

desenvolvimento e bem-estar

Guedes.

Miguel Ginestal, Autarcas, Ex-

das comunidades foi tema das

Foi ainda celebrada uma missa, na

Autarcas, familiares e público

diferentes intervenções e todos

Igreja Matriz de Castro Daire,

em geral.

congratularam esta iniciativa do

presidida pelo Sr. Bispo da Diocese

Este Dia do Autarca,

novo Executivo Municipal.

de Lamego, Dom Jacinto, e com a

implementado pela primeira vez

Nesta Sessão Solene da Reunião

presença de uma dúzia de

no Município, tem por objectivo

Extraordinária da Assembleia

sacerdotes, a qual assistiram

homenagear todos aqueles que

Municipal foram homenageadas

muitos dos convidados e público.

serviram e servem o Município

5 personalidades que se

Para finalizar este Dia do Autarca,

de Castro Daire em funções

destacaram na vida autárquica

realizou-se uma noite cultural no

autárquicas.

do Municipio de Castro Daire,

Auditório do Centro Municipal de

Este dia começou com a

respectivamente: o Sr. João

Cultura, onde actuaram vários

Cerimónia do Hastear das

Matias, o Sr. Alcides Guedes, o

grupos musicais do Município,

Bandeiras nos Paços do

Dr. Jorge Melo, o Sr. António

perante um público muito

Concelho, seguindo-se uma

Augusto da Cunha e o Professor

entusiasmado.

Sessão Solene da Reunião

José Augusto Ferreira.

O balanço final deste dia foi de

Extraordinária da Assembleia

Estas 5 personalidades

grande satisfação e alegria, tanto

Municipal, cujo único ponto da

homenageadas, que com o seu

nos momentos mais solenes como

ordem do dia era a

percurso político acabaram por

nos momentos de mais

castro daire

revista municipal

09

CRIAÇÃO DO INCENTIVO
À NATALIDADE/ADOPÇÃO

DESPORTO
CIRCUITO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO

Enxoval do bébé
Dando cumprimento a mais um

e mais atractiva para viver,

dos pontos do programa de

residir e trabalhar. O

governação deste Executivo e

Regulamento de atribuição

tendo em conta as preocupações

deste incentivo, bem como o

sociais e a baixa taxa natalidade

formulário de requerimento,

no Município, foi criado o

encontram-se disponíveis na

incentivo à Natalidade/Adopção

página de internet do Município

- “Enxoval do bebé”, sendo

em www.cm-castrodaire.pt.

publicado em Diário da

Esperamos com esta iniciativa

República, 2ª série, o

que a alegria e a pureza das

Regulamento nº 214/2010, de

crianças nos despertem ainda

9 Março. Esta medida, aposta

mais para a construção de um

fortemente na formação de uma

futuro melhor para todos os

comunidade mais justa, solidária

castrenses.

CENTROS ESCOLARES
O Município construirá 4 Centros Escolares

19 ESCOLAS DE NATAÇÃO
COMPETEM NAS PISCINAS
MUNICIPAIS DE CASTRO DAIRE

As Piscinas Municipais de Castro Daire

Os cerca de 300 atletas presentes

foram palco de uma grande

desfrutaram de uma tarde de

manifestação desportiva com a

competição num ambiente de muito

realização de mais uma etapa do

entusiasmo, proporcionado não só

Circuito Municipal de Escolas de

pelos participantes mas também pelo

Natação, que decorreu no passado dia

público presente.

6 de Fevereiro.

A competição decorreu com bons

Esta prova contou com a participação

resultados, associados a um clima de

de 19 Escolas Municipais de Natação

desportivismo e camaradagem entre

vindas na sua maioria do Distrito de

as diversas Escolas de Natação, facto

Viseu, havendo também

que tem marcado estes tipos de provas,

Uma das principais apostas do programa

que contará com 6 salas para o 1º Ciclo

representantes dos Distritos de Coimbra

tornando-as cada vez mais do agrado

do actual Executivo, a construção dos

e 3 salas para o Pré-escolar.

e Guarda.

de todos os seus intervenientes.

Centros Escolares encontra-se em fase

O Centro Escolar de Castro Daire, que

de procedimentos para execução, tendo

contará com 16 salas para o 1º Ciclo, 1

já sido elaborado o plano de

sala para as crianças com necessidades

procedimentos, o caderno de encargos

educativas especiais e 4 salas para o

e nomeado o júri para os procedimentos.

Pré-escolar, e o Centro Escolar das

Depois de aprovado em Reunião do

Termas do Carvalhal, que contará com

Executivo e da Assembleia Municipal e

4 salas para o 1º Ciclo, 1 sala para as

de acordo com as orientações da

crianças com necessidades educativas

Direcção Regional de Educação do

especiais e 2 salas para o Pré-escolar;

No passado dia 13 de Março,

No dia 17 de Março realizou-se a quarta

Centro, serão construídos 4 Centros

estão em fase de aquisição de terrenos.

realizou-se mais uma etapa do

concentração de natação do Desporto

Escolares nas seguintes localidades:

Destaca-se que nesta negociação o

Torneio de Natação Professor

Escolar do Distrito de Viseu, com a

Castro Daire, Mões, Parada de Ester e

Município apresentou um saldo positivo

Afonso Saldanha, que teve lugar

participação de cerca de 100 atletas. Com

Termas do Carvalhal.

de mais 14 salas do que a proposta

nas Piscinas Municipais de São

a organização da Escola Secundária de

Com locais já definidos para a construção,

defendida anteriormente. Esperamos,

João da Pesqueira.

Castro Daire e colaboração do Município

temos os Centros de Parada de Ester,

num futuro bem próximo, oferecer

Nesta etapa participamos com

de Castro Daire, as provas decorreram

que contará com 2 salas para o 1º Ciclo

espaços dignos e confortáveis para toda

12 atletas e com resultados

durante toda a manhã com normalidade

e 1 sala para o Pré-escolar; e Mões,

a comunidade educativa.

muito positivos.

e com boas prestações desportivas.
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Torneio de Natação

Desporto Escolar

IV CONCENTRAÇÃO
TORNEIO DE
DE NATAÇÃO DO
NATAÇÃO PROF.
AFONSO SALDANHA DESPORTO ESCOLAR

EDUCAÇÃO

Agrupamentos de Escolas
definiram como medidas de
acompanhamento, a
implementar durante este ano

PROMOÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES
Distribuição gratuita de frutas aos alunos

JARDIM-DE-INFÂNCIA
MUDA DE INSTALAÇÕES

Cabril

lectivo, a elaboração de cartazes

Actualmente o Jardim-de-Infância de

alusivos a esta temática,

Cabril funciona no 1º andar do edifício

exploração de um Baú

da Freguesia da mesma localidade,

Pedagógico, produção de um

cujas instalações não oferecem as

Arrancou na última semana de

alimentação saudável e

composto e visitas de estudo.

melhores condições às crianças, uma

Fevereiro a distribuição gratuita

equilibrada junto das populações

No total serão abrangidos por

vez que não têm espaço de recreio

de frutas aos alunos das Escolas

mais jovens, numa fase de

este programa cerca de 588

e são deslocadas diariamente para

do 1º Ciclo do Ensino Básico dos

formação de hábitos alimentares

alunos, até final do presente ano

o edifício da Escola do 1º Ciclo do

Agrupamentos de Escolas de

saudáveis. Este Programa

lectivo.

Ensino Básico para almoçar.

Castro Daire e Mões.

complementa os já existentes,

Consciente deste problema, o

Esta iniciativa da Câmara

nomeadamente, o Leite Escolar

Executivo Municipal está a fazer obras

Municipal surge no âmbito do

e o consumo de fruta durante o

de beneficiação no edifício da Escola

Regime de Fruta Escolar,

almoço.

do 1º CEB de Mosteiro de Cabril, para

regulamentado pela Portaria n.º

Esta distribuição obedece a

poder integrar no mesmo espaço as

1242/2009, cuja candidatura foi

critérios de produção biológica,

crianças do 1º CEB e Pré-escolar,

aprovada pelo Instituto de

com vista ao fornecimento de

possibilitando melhores condições

Financiamento da Agricultura e

produtos realmente saudáveis e

para o funcionamento da

Pescas, entidade financiadora.

de qualidade. Será ainda,

componente lectiva.

Pretende-se, com a adesão a

acompanhada com acções

Esperamos que as crianças que

este Programa, fomentar o

pedagógicas, a desenvolver com

frequentam este Jardim-de-Infância

consumo de frutas nas Escolas

os alunos, que visam promover

iniciem o 3º período num espaço

do 1º CEB, sensibilizando desta

o consumo de fruta. A Câmara

mais adequado às suas actividades

forma para a importância da

Municipal, em parceria com os

pedagógicas.

FREGUESIAS

prestados na preservação e

estes anos.

fazem parte da cultura local.

divulgação do folclore, danças,

- Joana Pinto Paiva - Medalha de

É com grande satisfação que o

cantares e trajes e ainda, pela

Mérito Escolar por ter sido a aluna

Município se associou a esta

preservação de actividades ligadas

da Freguesia que, durante o ano

acção, que engrandece a

à agricultura e artesanato local como

lectivo transacto, apresentou a

Freguesia de Parada de Ester e

é o caso do amanho do linho.

melhor nota de entrada na

o próprio Município.

- Farmácia Costa – Medalha de

Universidade, sendo actualmente

PARADA DE ESTER
Dia da Freguesia

Mérito Empresarial pelos excelentes

aluna da Faculdade de Psicologia

A Câmara Municipal de Castro Daire,

serviços prestados, no âmbito da

da Universidade de Coimbra.

através do seu Presidente, Sr.

saúde, a toda a população da

Este evento foi marcante não só

Fernando Carneiro, associou-se à

Freguesia e arredores. Nesta área

para os homenageados mas

comemoração do Dia de Parada de

um destaque muito especial ao

também para toda a

Dentro do plano de visitas às

Ester, que decorreu no passado dia

Senhor David, pelo seu

comunidade local, sendo uma

Freguesias do Município, o

27 de Dezembro de 2009 com

profissionalismo e vontade de bem

oportunidade de convívio e de

Senhor Presidente da Câmara

organização daquela Freguesia.

servir a população ao longo de todos

exultação dos valores que

Municipal e o Senhor

MOLEDO
Visitas às Freguesias

Esta comemoração decorre pelo 2º

Presidente da Freguesia de

ano consecutivo e pretende

Moledo efectuaram uma visita

homenagear os que mais se

às localidades de forma a

distinguem nas áreas do

identificarem algumas obras

associativismo, da actividade

essenciais a serem executadas

empresarial e mérito escolar.

no futuro.

Este ano os distinguidos foram:

Os Senhores Presidentes irão

- Associação “Os Lobos da Serra”

concertar esforços de modo a

de Eiriz e Outeiro – Medalha de

melhorar a qualidade de vida

Mérito Associativo pelos serviços

dos munícipes locais.
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ACÇÃO SOCIAL

imprescindível a existência de bons

Operativo.

diagnósticos sociais (concelhios),

Neste contexto, por solicitação do

tão aprofundados e participados

Conselho Local de Acção Social de

quanto possível e que espelhem

Viseu, a Socióloga desta Autarquia,

concretamente a realidade social

responsável pela implementação

local, de forma integrada e

do Programa Rede Social no

integradora.

Município de Castro Daire, participou

De realçar que este programa

na dinamização do Workshop

Rede Social no Município de Castro

permitiu, além da estreita

“Reflectir Viseu”.

Daire o Conselho Local de Acção

articulação entre as diversas

Este workshop teve como finalidade

Social (CLAS) e o seu Núcleo

entidades locais pertencentes ao

a obtenção de contributos para a

Executivo procederam à elaboração,

CLAS, a articulação/partilha de

elaboração do Diagnóstico Social

discussão, aprovação e execução

experiências entre as redes sociais

de Viseu, no âmbito da Rede Social

dos vários Instrumentos de

de outros Municípios, sobretudo os

local. Não obstante, constituiu

Planeamento estratégico

pertencentes à Plataforma

igualmente um momento

preconizados pelo Programa

Supraconcelhia de Dão–Lafões, na

importante de reflexão, partilha de

(Pré-diagnóstico Social, Diagnóstico

qual inclusive o CLAS de Castro Daire

experiências e apontar de

Social, Plano de Desenvolvimento

integra o respectivo Núcleo

estratégias que se revelaram úteis

COLABORAÇÃO DO CLAS DE CASTRO
DAIRE NO WORKSHOP REFLECTIR VISEU
Programa Rede Social
O Programa Rede Social foi
criado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º
197/97, de 18 de
Novembro, reconhecendo
o papel das tradições de
entreajuda familiar e de
solidariedade mais
alargada.

Social (PDS) e respectivos Planos de

para o trabalho da Rede Social do

Pretendia-se, com base nos valores

Acção).

Município de Castro Daire que, tendo

associados a estas tradições, fomentar

Sendo o objectivo central do

aprovado o Diagnóstico Social em

uma consciência colectiva e

Programa Rede Social, o de

2006 se encontra em fase de

responsável dos diferentes problemas

contribuir para o combate à pobreza

revisão, para posterior elaboração

sociais e incentivar redes de apoio

e à exclusão social, numa óptica de

do II Plano de Desenvolvimento

social integrado de âmbito local.

optimização, articulação e

Social e respectivos Planos de acção

Desde a implementação do Programa

racionalização de recursos, é

anuais.

TECNOLOGIA
Apoio à Modernização

a abertura, pelo Programa Mais Centro,

Administrativa (SAMA)”, com o

no Eixo V - Governação e Capacitação

objectivo de modernizar e dotar os

No âmbito do processo de

Institucional, vai o Município de Castro

serviços da autarquia de melhores

modernização administrativa em

Daire elaborar uma candidatura, nos

condições técnicas e qualidade de

implementação nos Municípios da

termos do regulamento específico

serviço prestado a todos os agentes

NUT III Dão Lafões e tendo em conta

“Sistema de Apoios à Modernização

envolvidos.
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Auditório / Espectáculos
PINÓQUIO
Uma produção da Companhia Paulo

com marionetas e música ao vivo,

Ribeiro, com co-produção do Teatro

feito a partir do conto de Carlo Collodi

Viriato e interpretação de Graeme

O Pinóquio é um hino a tudo o que

Pulleyn, esteve em cena com

é novo, recém-nascido, à vida fresca

sessões escolares no dia 26 e no

e rompente, à curiosidade, ao

dia 27 de Fevereiro para o público

prazer, e acima de tudo à liberdade.

geral, no Auditório do Centro

Um espectáculo divertido,

Municipal de Cultura.

surpreendente, cheio de ritmo e

Pinóquio é um espectáculo teatral

aventuras.

ST DOMINIC’S GOSPEL CHOIR

CULTURA

GRUPOS CANTAM REIS

No dia 21 de Fevereiro o

deste magnífico grupo para uma

Município de Castro Daire voltou

noite onde todos se animaram

a contar com a participação

ao som do Gospel.

Na Câmara Municipal de Castro Daire
O edifício da Câmara

na Igreja da Freguesia de

Municipal encheu-se de

Cabril, onde esteve presente

alegria ao receber dois grupos

o Senhor Vice-presidente da

que vieram cantar os Reis,

Câmara Municipal que

sendo um grupo de crianças

manifestou o seu

da Santa Casa de Misericórdia

agradecimento pelo convite

e um grupo da Associação da

feito ao Executivo.

Relva.

Esta manifestação cultural

Estes grupos quiseram desejar

sensibilizou o executivo

ao Senhor Presidente,

camarário, que agradeceu aos

Executivo e funcionários um

respectivos grupos a atenção

bom ano de 2010.

dispensada a todos os

Saloon Yé-yé do Teatro do

escolar, tendo juntado cerca de 400

Esta manifestação cultural

trabalhadores da Câmara

Montemuro esteve em cena nos

jovens alunos e professores do

também pode ser apreciada

Municipal.

dias 10 e 11 de Março para o público

Concelho de Castro Daire.

SALOON YÉ-YÉ

Exposições
ARTE E MAGIA
Os Caretos usam máscaras

verde e amarela, com enfiadas de

rudimentares, onde sobressai o nariz

chocalhos à cintura e bandoleiras

pontiagudo, feitas de couro, madeira

com campainhas.

ou de vulgar latão, pintadas de

A Exposição Itinerante "Arte e

vermelho, preto, amarelo ou verde.

Magia", promovida pela Associação

A cor é também um dos atributos

dos Caretos de Podence esteve

mais visíveis das suas vestes: fatos

presente na Biblioteca Municipal

de colchas franjados de lã vermelha,

durante o mês de Fevereiro.

castro daire
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CULTURA
HISTORIAL DOS 15 ANOS
DO TEATRO DO MONTEMURO
No âmbito do Dia Mundial do Teatro

sua forte aposta na criação de textos

que se comemora a 27 de Março, a

originais, inspirados no mundo à sua

Biblioteca Municipal acolheu a

volta. As peças são concebidas num

exposição retrospectiva dos 15 anos

processo colectivo que une actores,

do Teatro de Montemuro.

escritores, encenadores, cenógrafos

O Teatro Regional da Serra do

e compositores.

Montemuro nasceu em 1990, produto

É um teatro contemporâneo, com as

do encontro entre artistas locais,

suas raízes fortemente e

nacionais e internacionais, na

assumidamente no meio rural e com

pequena aldeia de Campo Benfeito,

a sua actividade em todo território

no alto da Serra do Montemuro.

nacional e cada vez mais no palco

Uma das características principais da

Europeu.

XI ENCONTRO

DE CANTARES DE JANEIRAS
De Castro Daire

O Auditório do Centro Municipal de

Feira.

Cultura de Castro Daire foi o palco

Esta iniciativa, que contou com a

para o XI Encontro de Cantares de

Organização da Câmara Municipal

“VAMOS PIAR AS JANEIRAS”
ISABEL ROCHA LEITE

Janeiras de Castro Daire.

de Castro Daire e do Grupo de

Neste XI Encontro de Cantares de

Cantares da Casa do Povo de Cabril,

Janeiras participaram 5 Grupos. A

pretende cultivar uma tradição antiga

O trabalho da designer de moda

representação do Município ficou a

neste Município. Mais do que um

Isabel Rocha Leite é, como a própria

cargo do Grupo de Cantares da Casa

espectáculo, esta iniciativa

descreve, “feliz, alegre e trocista”.

do Povo de Cabril, que serviu de

representou um reviver das tradições

Isabel Rocha Leite produz, pinta,

anfitrião aos Grupos de Cantares de

e da cultura que marcam a região e

decora e através da sua obra

Flor de Pindelo dos Milagres – S.

contribuem para preservar o que de

alegra-nos e isso reflecte-se nas

Pedro do Sul; Grupo de Cavaquinhos

bom temos da nossa cultura.

ilustrações que estiveram patentes

e Cantares á Beira – Vouzela; Grupo

Numa noite fria, o público presente

no átrio da Biblioteca Municipal de

de Cantares Terras da Beira - Mundão

foi bastante significativo o que

Castro Daire no passado mês de

- Viseu; e Grupo de Danças e Cantares

premiou o empenho das entidades

Janeiro.

Regionais da Feira – Santa Maria da

organizadoras.

Desfile de Carnaval das crianças
O público preencheu as ruas da Vila

continuará a proporcionar

para assistir a este desfile,

eventos que envolvam toda

propiciando um clima de

a comunidade, promovendo

brincadeiras e descontracção.

a cultura e atraindo público

A juntar às centenas de crianças

para o desenvolvimento do

participantes, este desfile contou

Município.

As crianças das Escolas do 1º Ciclo

ainda com um grupo de Caretos

e dos Jardins-de-Infância do

vindos de Salsas, Município de

Agrupamento de Escolas de Castro

Bragança, que deram um

Daire participaram num desfile de

colorido muito especial a este

Carnaval pelas principais ruas da

evento, interagindo com os

Vila de Castro Daire.

participantes através de partidas

Este desfile, que contou com a

próprias do Carnaval.

presença de cerca de 400 crianças,

Nem o frio que se fez sentir

teve organização da Câmara

demoveu as crianças e o público,

Municipal e do Agrupamento de

o que demonstrou a

Escolas de Castro Daire, numa

receptividade dos munícipes

iniciativa que pretendeu festejar o

presentes para este tipo de

Carnaval com a alegria e a

festividade.

espontaneidade das crianças.

A Câmara Municipal

14

castro daire

revista municipal

CONHECES
O TEU
MUNICÍPIO?

Resposta:
Janela de volta redonda da Igreja da Ermida
Freguesia da Ermida

companhia em termos artísticos é a

AMBIENTE

V SEMANA
FLORESTAL DE
CASTRO DAIRE
Semana de 15 a 19 de Março 2010
A Câmara Municipal de Castro Daire

de Castro Daire.

Ester, bem como cerca de uma

Montemuro e Paiva”. Neste Seminário

promoveu, de 15 a 19 de Março de

No dia 16 de Março realizou-se o

centena de alunos da Escola Básica

foram abordados temas relacionados

2010, a V Semana Florestal de Castro

percurso pedestre “Trilho dos

2,3 de Castro Daire, Escola Básica

com a Apicultura e a Sanidade

Daire, onde se realizaram várias

Moinhos”, em Eiriz - Parada de Ester,

Integrada de Mões e Escola Secundária

Florestal.

iniciativas e eventos destinados a

com os alunos dos Cursos de Operador

de Castro Daire.

A realização de todas estas acções

diferentes públicos, com o objectivo

Florestal e de Turismo da Escola

No dia 18 de Março teve lugar o

estão definidas no Plano Municipal

de sensibilizar a população para a

Secundária de Castro Daire.

espectáculo músico-teatral “O Tobias

de Defesa da Floresta Contra

defesa da floresta e destacar o seu

No dia 17 de Março promoveu-se a

e a Floresta", dirigido a cerca de 2

Incêndios e têm como objectivos

interesse económico para a região.

plantação de árvores, em áreas

centenas de alunos das Escolas

a sensibilização para a

No dia 15 de Março foi a abertura da

ardidas, na Serra de Montemuro. Nesta

Primárias, onde se promoveu a

importância dos espaços florestais

Semana Florestal com uma reunião

iniciativa além das instituições

sensibilização e apelo à conservação

na multiplicidade dos seus usos

da Comissão Municipal de Defesa da

promotoras participou ainda a Junta

da natureza.

e funções e para a

Floresta Contra Incêndios e com a

de Freguesia da Ermida, os Sapadores

No dia 19 de Março realizou-se o

responsabilidade colectiva na sua

exposição “A Nossa Floresta”, com

Florestais da Associação de Produtores

encerramento da Semana Florestal

protecção e valorização, através

árvores realizadas pelos Jardins-de-

Florestais de Montemuro e Paiva e

de Castro Daire com o V Seminário

de um melhor conhecimento do

infância do Agrupamento de Escolas

os Sapadores Florestais de Parada de

“Floresta Sem Fronteiras no

que é a floresta.

Projecto Limpar Portugal

Fogo controlado
ACÇÃO DE FOGO
CONTROLADO NO MUNICÍPIO
DE CASTRO DAIRE

urze e carqueja mais altos, para que
nesses locais ecludam herbáceas,
e desta forma os rebanhos
existentes na zona se possam

No passado dia 16 de Março de

alimentar, fomentando assim a

2010, realizou-se uma acção de

prática do pastoreio ordenado.

fogo controlado em parcelas

O grupo de trabalho foi composto

situadas nas Freguesias de Cabril,

por duas equipas de Grupo de

Parada de Ester e Ester, cumprindo

Analise e Uso do Fogo (GAUF) com

assim o Plano de Fogo Controlado

técnicos credenciados em fogo

do Município de Castro Daire,

controlado, uma equipa dos

aprovado pela Comissão de Defesa

Bombeiros Voluntários de Castro

da Floresta Conta Incêndios.

Daire e uma equipa de Sapadores

Esta acção teve como objectivos

Florestais de Castro Daire.

MUNICÍPIO DE CASTRO
DAIRE ADERIU COMO
PARCEIRO AO PROJECTO
LIMPAR PORTUGAL.

O MunicÌpio de Castro Daire aderiu,
como parceiro, ao Projecto Limpar
Portugal, cedendo luvas, sacos do
lixo, àguas e transportes. Em Castro
Daire e apesar do mau tempo que

Realizou-se no passando dia 20 de

se fez sentir, limparam-se 39 lixeiras

queimar parcelas de mato para

Março o Projecto Limpar Portugal.

onde estiveram envolvidos 130

promover a redução de

Este projecto consistiu num

voluntários e 23 viaturas. Atravês

combustíveis, a renovação de

movimento de cidadãos a nível

do sucesso desta iniciativa

pastagens e a melhoria do habitat

nacional, que teve como objectivo

promoveu-se uma sensibilização e

para espécies cinegéticas. Queimou-

a limpeza das lixeiras ilegais

o fomento de comportamentos

se essas parcelas com matos de

existentes na Floresta Portuguesa.

ambientalmente sustentáveis.

castro daire

revista municipal
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AGENDA

"Educar para a felicidade"
Data: 16 de Abril
Local: Biblioteca Municipal
"Festa do livro e da leitura"
Data: de 19 a 23 de Abril
Sessões às 10,00; 11,00; 14,00; 15,00 Horas
Local: Biblioteca Municipal
"Chá com letras e saberes"
Data: 23 de Abril
Hora: 21,30 Horas
Local: Auditório Municipal da Cultura
Concerto "Persegue formigas"
Data: 25 de Abril
Local: Auditório Municipal da Cultura
"Semana da Biodiversidade"
Data: de 17 a 21 de Maio
Hora: Sessões escolares
Local: Biblioteca Municipal
VII JOGOS DESPORTIVOS DE CASTRO DAIRE
Data: Nos fins-de-semanas e feríados de 18 de
Abril a 20 de Junho
Local: Espaços Desportivos do Município

