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Atendimento ao Munícipe:

O atendimento ao munícipe,

realizado pelo Sr. Presidente da
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Em caso de falta ou impedimento o

atendimento será assegurado pelo

Sr. Vice Presidente.

Bombeiros de Castro Daire  232 319 058
Bombeiros de Farejinhas  232 382 404
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Centro de Saúde de Castro Daire
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Eurico Manuel Almeida Moita
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Contactos úteis

Contactos das Juntas de Freguesia



castro daire revista municipal 03

Esta visita que teve como

objetivo principal a

inauguração de mais uma

infraestrutura fundamental

para o nosso

desenvolvimento,

permitiu-nos expressar,

junto do representante

máximo da República, a

nossa capacidade e

vontade de superar as

adversidades impostas por

esta crise que vivemos,

priorizando investimentos

em áreas que

consideramos

fundamentais para o

dinamismo económico da

nossa região.

Sua Excelência o Presidente

da República manifestou o

seu agrado pela

inauguração deste espaço

que dignifica as tradições

mais remotas da sociedade

e que ainda hoje contribui

de maneira importante no

sustento de algumas

famílias. De igual forma,

congratulou-nos pelas

diversas obras levadas a

cabo por este Executivo

Camarário, demostrando o

seu apoio e disponibilidade

para connosco.

Manifestei ainda, junto de

Sua Excelência o meu

descontentamento com o

possível fecho de alguns

serviços fundamentais para

os munícipes, como o

Tribunal, Finanças e

Urgências, que já foram

fechadas sem a minha

anuência.

Esta visita e as palavras de

Sua Excelência o Presidente

da República encheu-nos

de alegria e de esperança

para um futuro melhor.

Como estamos no verão,

não podia deixar de saudar

os nossos emigrantes que

aproveitam as suas férias

para vir a Castro Daire e

conviver com as suas

famílias, espero que

tenham uma ótima estadia

na nossa terra e que

desfrutem das várias

iniciativas que preparamos

para os próximos meses.

Nas próximas páginas

também poderão verificar

as diferentes obras levadas

a cabo por todo o Concelho,

algumas delas necessárias

há muitos anos.

Desejo de uma boa leitura.

Um grande abraço.

EDITORIAL

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Caros munícipes nesta edição da nossa
Revista Municipal destacamos a visita
de Sua Excelência o Presidente da
República Portuguesa, Prof. Aníbal
Cavaco Silva, que muito nos orgulhou
e que demonstra que apesar de sermos
um Concelho do interior não estamos
esquecidos.
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TEMA DE CAPA

Sua Excelência o Presidente
da República, Prof. Aníbal
Cavaco Silva, inaugurou o
Parque Urbano de Castro Daire
no dia 24 de junho de 2012.

Esta cerimónia contou com presença de

centenas de castrenses que quiseram

associar-se a este ato solene e vieram

presenciar a inauguração e saudar Sua

Excelência o Presidente da Republica.

Sendo a primeira vez que a maior figura do

Estado visitou Castro Daire numa cerimónia

protocolar, esta vinda de Sua excelência o

Presidente da República teve grande impacto

na comunidade local que, massivamente,

aderiu e se juntou a esta inauguração.

O espaço recebeu a benção pelo Sr.

Reverendo Pároco Carlos Caria.

Perante uma multidão entusiasta Sua

Excelência o Presidente da República foi

recebido pela Guarda de Honra prestada

pelos Bombeiros Voluntários de Castro Daire

e Farejinhas.

Ouviu-se o Hino Nacional, tocado pelas

Bandas Filarmónicas de Mões e Castro Daire,

acompanhado por todos os presentes. A

cerimónia teve continuidade com o

descerramento da placa de inauguração do

Parque Urbano do Concelho por Sua

Excelência o Presidente da República e pelo

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Fernando

Carneiro.

Depois de descerrada a placa as entidades

dirigiram-se ao palco para o momento

solene desta inauguração.

No recinto estiveram ainda representados

vários grupos de folclore e de música

tradicional local que animaram os presentes

e mostraram a riqueza da nossa etnografia,

da nossa música e da nossa cultura. A Gala

Infantil do Município também esteve presente

saudando a Sua Excelência o Presidente da

República com o Hino de Castro Daire.

No momento solene desta cerimónia

tiveram a palavra o Senhor Presidente da

Câmara que agradeceu a presença de Sua

Excelência o Presidente da República e

enalteceu a importância da sua presença

neste dia tão importante para o Concelho

de Castro Daire. O Senhor Presidente da

Câmara destacou ainda o facto de nesta

cerimónia se terem associado tantos

castrenses, o que tornou este ato ainda mais

importante e este dia mais inesquecível

para todos quantos estiveram presentes.

Sua Excelência o Presidente da República

destacou a importância deste tipo de

investimentos estruturais no Concelho e

deixou uma palavra de incentivo a todos

os presentes para olharem com otimismo

o futuro e enfrentarem com coragem os

tempos difíceis que vivemos.

No final da cerimónia Sua Excelência

o Presidente da República aproveitou

ainda oportunidade para provar as

diferentes iguarias da nossa região e

cumprimentar o muito público que se

deslocou ao recinto.

Presidente da República inaugura Parque Urbano
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Sua Excelência o Presidente da República

Portuguesa, Prof. Aníbal Cavaco Silva

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia

Municipal de Castro Daire, Dr. Albino Ramos

Exmos. Senhores Deputados, Exmo. Sr. Chefe

da Casa Civil da Presidência da República,

Exmos. Senhores representantes das Forças

militares e policiais, Exmo Senhor Presidente

da CCDRC, Exma Senhora Vogal Executiva do

MAISCENTRO, Exmo. Sr. Secretário Executivo da

CIM Dão Lafões, Exmos. Senhores Presidentes

de Câmara, Exmo. Srs. Vereadores, Exmos.

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia,

Exmos Senhor Membros da Assembleia

Municipal e das A. de Freguesia, Reverendos

Párocos dos Arciprestados de Lamego e Viseu,

Exmos. Srs. Presidentes das Associações

Humanitárias, Culturais, Desportivas e Recreativas

do Concelho, demais convidados, Comunicação

Social, minhas senhoras e meus senhores

Hoje é um dia ímpar e
inesquecível para o Concelho
de Castro Daire que vive um
momento de festa com a
visita de Sua Excelência o
Senhor Presidente da
República. Quero começar,
por publicamente, agradecer
a disponibilidade, a abertura
e a recetividade com que V.
Exa. aceitou este convite que
lhe enderecei para estar hoje
aqui.

Esta sua vinda representa muito para o Concelho

e particularmente para mim.

Castro Daire é reconhecidamente um Concelho

do interior de gente simples, que vive espalhada

por 387 km2, por 22 Freguesias e por 212 lugares,

que é hospitaleira e que gosta de receber bem

e de ter convidados em sua casa.

A sua vinda é, para além de um enorme orgulho,

também um desafio para todos nós, porque

queremos que se sinta bem connosco e que

leve muito boas recordações da nossa terra.

A presença de tanto público nesta inauguração

é a prova de como este dia é tão importante

para toda a comunidade castrense, que não quis

de deixar de ouvir e saudar V. Exa.

A importância que este dia tem para Castro Daire

não é fácil de exprimir em palavras, mas

certamente ficará eternamente na memória de

todos os presentes.

A vinda do Chefe de Estado da República

Portuguesa a Castro Daire é para nós também

a afirmação e a prova que afinal as regiões do

interior, tantas vezes marginalizadas, também

fazem parte de Portugal e que não devem nem

podem ser discriminadas e esquecidas pelo

poder central.

Neste campo os Municípios do interior e as

próprias populações devem muito a V. Exa., que

com os seus roteiros e a sua preocupação, muito

tem contribuído para elevar a nossa voz e assim

tentar diminuir as assimetrias que se verificam

entre litoral e interior neste nosso querido Portugal.

Nestes dias que correm e das conhecidas

dificuldades que Portugal atravessa, todos somos

chamados a dar o nosso contributo a bem do

desenvolvimento e bem-estar do país.

Contudo, continuamos a sentir que é nas regiões

mais pobres, do interior e nas classes mais baixas

que os sacrifícios são maiores e mais sentidos

pelas pessoas. A nossa preocupação enquanto

autarcas do poder local é a de tudo fazer para

melhorar as condições de vida dos nossos

munícipes e proporcionar-lhes oportunidades e

condições para que possam ter um futuro melhor.

É grande a nossa preocupação com os crescentes

sacrifícios pedidos às populações, também neste

campo, registo com agrado toda a influência

que S. Exa. tem exercido na defesa dos mais

pobres e mais necessitados, trazendo a público

a constante preocupação com estas classes mais

desfavorecidas, deixando sempre o rumo que

deve ser seguido e que passa pela implementação

de medidas de proteção social, de equidade e

de salvaguarda de situações de risco.

Outro dos factores que nos preocupam enquanto

Concelho, e a mim particularmente enquanto

autarca, é o envelhecimento da população, com

o êxodo dos nossos jovens em busca de mais

oportunidades, deixando-nos privados do que

temos de mais precioso, que é precisamente o

seu espírito empreendedor e criativo que pode

ajudar a nossa luta e o nosso esforço por continuar

a crescer e a lutar contra as adversidades que

nos aparecem pelo caminho.

Vimos com bons olhos as medidas anunciadas

pelo poder central de incentivo aos mais jovens

e esperamos que elas tenham reflexo um pouco

por todo o país e também aqui em Castro Daire,

para que os nossos jovens possam provar o

muito valor que têm e possam contribuir para

ajudar o crescimento da economia do país.

Também a nossa população idosa é motivo de

grande preocupação para nós do poder autárquico.

O isolamento a que muitas vezes são expostas

e a falta de apoio a diversos níveis que esta

população idosa sente é motivo de grande

apreensão da nossa parte. Desenvolvemos

esforços para que estas pessoas tenham os

cuidados mínimos de saúde, de apoio moral e

social, bem como um olhar atento à realidade

de cada caso. A importância do poder autárquico

não é só a das realizações em obras e projetos,

mas é também, e sobretudo, a  proximidade

com as pessoas, servindo muitas vezes de apoio

e suporte às necessidades diárias que a

comunidade nos faz chegar. Por isso considero

que é fundamental o papel que as autarquias

locais desempenham e vão continuar a

desempenhar no futuro, com ou sem reforma

administrativa, o nosso papel hoje como amanhã

será sempre fundamental.

Mesmo nos tempos conturbados que vivemos,

o poder local é o primeiro ombro de apoio que

as pessoas encontram e é nele que depositam

grandes esperanças. O Executivo Municipal de

Castro Daire trabalha e vai continuar a trabalhar

para estar à altura destas expetativas, sempre

com o propósito de contribuir para um futuro

melhor da comunidade castrense.

Sou um otimista e acredito num futuro melhor.

Acredito que com o esforço de todos e as políticas

certas vamos ultrapassar esta crise, e vamos

encontrar novamente o rumo do crescimento

e do progresso que todos desejamos.

Esta infraestrutura que hoje aqui inauguramos

é fundamental para o Concelho. Este Parque

Urbano vai permitir-nos projetar e divulgar as

nossas atividades económicas, comerciais e

culturais e espero que seja aproveitado na sua

plenitude, não só pelo Município, mas por todos

os agentes dinamizadores locais, como um

espaço de referência, de encontro e de partida

para a expansão e o crescimento dos diversos

setores do Concelho e da própria região.

Aqui vão realizar-se a Feira Quinzenal do nosso

Concelho, as mostras de produtos endógenos

que realizamos, os eventos culturais e turísticos

de maiores dimensões e outros eventos que

darão uma dinâmica muito própria a este espaço.

Esta obra resultou da candidatura ao Programa

Operacional Regional do Centro – Maiscentro e

teve um investimento elegível a rondar cerca

de 1 milhão de euros, com uma taxa de

financiamento do FEDER de 85%.

O aproveitamento do financiamento que o

Quadro de Referencia Estratégico Nacional

proporciona é uma janela de oportunidade que

os Municípios vão tendo, e que tem permitido

que sejam feitas obras estruturantes, como esta

que hoje aqui inauguramos.

Orgulho-me de presidir a um Executivo Municipal

que nestes últimos 2 anos e meio soube aproveitar

todas as candidaturas disponíveis ao Município,

com investimentos que ascendem a mais de

10 milhões de euros, na sua maioria

comparticipados a 85%, o que equivale a dizer

que conseguimos financiamentos que ascendem

a mais de 8,5 milhões de euros para o Município,

em obras e projetos que eram de fundamental

importância para o desenvolvimento desta terra.

Hoje o Concelho debate-se com outras realidades

que nos preocupam de sobremaneira, e que

trazem a população apreensiva. Refiro-me à

possibilidade de encerramento de serviços

fundamentais ao normal funcionamento do

nosso Concelho, como são o Tribunal Judicial, a

Repartição de Finanças, e até o serviço de

atendimento permanente do nosso Centro de

Saúde. Neste caso em particular, a medida

governamental já foi implementada, sem que

pudéssemos ser ouvidos ou objetar desta mesma

medida, tendo este serviço de atendimento

permanente sido encerrado pelo período

compreendido entre as 0 horas e as 8 horas da

manhã. Não concordando com esta medida

que além de diminuir a resposta do serviço de

saúde no Concelho, trás também adjacente um

sentimento de perda de serviços e de algum

desanimo da população, que tentamos a todo

o custo evitar e combater. Embora possamos

percebê-la numa lógica de otimização, que pode

ser explicada pelo número reduzido de utentes

que recorria a este serviço durante o período em

causa.

No que toca ao serviço do Tribunal Judicial ou do

Serviço de Finanças seremos sempre

intransigentes na sua defesa e manutenção no

Concelho. Não só porque consideramos estes

serem fundamentais para a população e para

a própria economia do Município, mas também

porque temos a firme convicção que a nossa

dimensão populacional e de área, justificam

totalmente a manutenção desses serviços e não

há nenhum estudo ou proposta de reforma que

possa vir a alterar esta realidade. A comunidade

castrense tem unido esforços e demonstrado

cabalmente qual a nossa posição. Estaremos

sempre unidos na defesa dos nossos legítimos

interesses e continuaremos a defender a

manutenção destes serviços fundamentais.

Temos feito chegar às entidades competentes

os factos que fundamentam as nossas posições

e não podemos deixar passar esta oportunidade

para aproveitar a presença de S. Exa. para aqui

deixar a voz das nossas preocupações. Peço

desculpa a S. Exa. por trazer este assunto num

dia que é de festa e de alegria para todos nós,

mas como legítimo representante dos castrenses

e eleito para defender os seus interesses não

ficaria de bem com a minha consciência se não

fizesse eco desta preocupação que é comum

a toda esta comunidade. Mas tal como referi,

hoje o dia é de festa e de regozijo para o povo

castrense por poder receber com alegria a visita

de S. Exa. e de todos os ilustres convidados que

muito nos honram com a presença aqui. O meu

sentimento é de profunda gratidão por se

associarem a este ato, e em nome de todos os

castrenses deixo um agradecimento sincero a

cada um de vós. Quero terminar esta minha

intervenção deixando mais uma vez o meu

profundo agradecimento a Sua Excelência o
Senhor Presidente da República por nos ter
honrado com a sua presença. Para marcar
simbolicamente este ato farei a entrega das
Chaves do Município, que significa que para
si Castro Daire terá sempre as portas abertas
e que esta terra é também a sua casa, pelo
que esperamos que venha mais vezes.
Venha sempre que puder que nós castrenses
tudo faremos para o receber bem e para o
fazer sentir em família.
Bem-haja Senhor Presidente da República e
a todos vós aqui presentes.
Viva Castro Daire
Viva o Sr. Presidente da República
Viva Portugal

Discurso do Senhor Presidente da Câmara
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AUTARQUIA

Numa iniciativa que visa
aproximar os serviços à
comunidade, o “Câmara
à porta” fomenta a
política de proximidade
proposta pelo Executivo
Castrense dando mais
uma possibilidade aos

munícipes, para além
das segundas-feiras de
atendimento no edifício
da Câmara, de
expressar as suas
necessidades junto do
representante máximo
do Município.

Esta iniciativa já foi realizada nas

freguesias de Parada de Ester, Ester

e Cabril com grande sucesso e

agrado da população, principalmente

daqueles mais idosos e que

apresentam alguma dificuldade de

locomoção, e que têm oportunidade

de expressar as suas opiniões e

necessidades junto do Sr. Presidente

da Câmara.

Nos próximos meses o Sr. Presidente

da Câmara irá visitar outras

Freguesias cobrindo todo o

Município.

Câmara à porta

Visita ao Parlamento Europeu

O Senhor Presidente da
Câmara Municipal efetuou
uma visita ao Parlamento
Europeu em Bruxelas,
entre os dias 16 a 18 de
maio.

Esta visita efetuou-se a convite do

Professor Correia de Campos, Deputado

do Parlamento Europeu, eleito pelo

Partido Socialista, que convidou também

outros autarcas a conhecerem o local

e o modo de funcionamento do

Parlamento Europeu.

Nesta visita além de dar a conhecer

aos autarcas o dia-a-dia do Parlamento

Europeu, realizou-se uma reunião de

trabalho entre o Professor Correia de

Campos e todos os autarcas presentes,

onde foram discutidos diversos temas

atuais do interesso do país e dos

Municípios, como foram o caso da

crise atual do país, do estado em que

se encontra a própria Europa, o vigente

Quadro de Referência Estratégica

Nacional - QREN, bem como as linhas

orientadoras do próximo quadro

comunitário de apoio.

Esta problemática das prioridades e

da operacionalização dos quadros

comunitários de apoio, o atual e o

próximo, foi um dos pontos de maior

interesse para todos os presentes,

pois destas linhas orientadoras

depende muito o desenvolvimento

e equilíbrio do país e,

consequentemente, também os

Municípios.

Os autarcas aproveitaram a ocasião

para deixar alguns reparos na forma

como a operacionalização do QREN

está a ser feita, deixando sugestões

e recomendações de algumas linhas

orientadores que devem ser tidas

em conta para que a sua

implementação e gestão corra da

melhor forma.

Esta visita do Senhor Presidente da

Câmara serviu ainda para o estreitar

das relações institucionais com os

parlamentares europeus socialistas,

bem como estabelecer outros

contatos, que no futuro podem ser

de grande utilidade ao Concelho de

Castro Daire.
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Penalva do Castelo
Cinfães
Castelo de Vide
Pampilhosa da Serra
Penedono
Portel
Aguiar da Beira
Coruche
Arronches
Viana do Alentejo
Ponte de Sor
Alcácer do Sal
Marvão
Murtosa
Santa Cruz das Flores
Gavião
Sernancelhe
Vila do Porto
Mortágua
Oleiros
Sever do Vouga
Boticas
Mogadouro
Vinhais
Sátão
Alcoutim
Redondo
Góis
Mora
Castro Daire

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

19º
32º
14º
1º
2º
23º
33º
19º
12º
8º
16º
53º
4º
3º
9º
29º
4º
4º
19º
29º
37º
68º
65º
27º
19º
14º
31º
49º
56º
75º
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A Câmara Municipal de
Castro Daire promoveu a
sua festa anual do
programa “Enxoval do
Bebé” para todas as
crianças nascidas no
Concelho ao longo deste
último ano.

Esta Festa realizou-se no passado dia 27

de maio no Auditório do Centro Municipal

de Cultura, contando com a participação

de algumas dezenas de crianças

acompanhadas pelos seus pais e familiares,

que encheram por completo o auditório

municipal. Esta festa tem por objetivo dar

as boas-vindas aos mais novos castrenses,

proporcionando às crianças um espetáculo

interativo onde os sons e as texturas

despertaram o olhar dos pequeninos. Este

evento faz parte da medida de apoio social

implementada por este Executivo

denominada “Apoio à Natalidade/Enxoval

do Bebé” que tem como objetivo minimizar

os encargos financeiros inerentes a

chegada do bebé através da atribuição

de um subsídio de 500 euros por cada

bebé natural do Concelho. Este incentivo

à natalidade torna-se fundamental nos

tempos atuais, sendo também um

incentivo à fixação das jovens famílias

neste Concelho tão envelhecido. O Senhor

Presidente da Câmara, Fernando Carneiro,

deu as boas vindas a todos os participantes

e referiu que “era um prazer ver tantas

crianças castrenses juntas, pois estas são

para todos um incentivo para continuarmos

a desenvolver esforços para lhes

proporcionar um futuro melhor ”.  O

autarca referiu ainda que “deposita grande

confiança nas crianças e espera que elas

construam uma sociedade mais justa e

melhor para todos, sendo um grande

contributo o que elas darão ao país e, mais

concretamente, ao nosso Concelho. Espera

que elas encontrem o emprego e as

oportunidades que lhes permitam

desenvolver as suas atividades, projetos e

sonhos ao longo da sua vida”.

O Senhor Presidente da Câmara finalizou

dando os parabéns a todas as famílias

presentes desejando as maiores felicidades

a todos.

A festa decorreu num clima de grande

confraternização e partilha criando uma

atmosfera de grande vitalidade num

Concelho do interior que luta, diariamente,

para conseguir continuar a crescer e a

fixar os seus habitantes mais jovens.

O Município de Castro
Daire figura entre os
Municípios mais bem
geridos segundo o
Anuário Financeiro
patrocinado pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de
Contas.

O Município de Castro Daire

ocupa o 30º lugar da Lista dos

Municípios mais bem geridos

em 2010, tendo subido

substancialmente na tabela

uma vez que anteriormente o

Município ocupava o 75º lugar

da mesma lista.

Este estudo é documentado

por um índice de 15

indicadores, avaliando

diversas questões como sejam

a dívida por habitante,

l iquidez, resultado

operacional, diminuição dos

passivos e das dívidas a curto

prazo, pagamento médio a

fornecedores, entre outros.

Este resultado deixa muito

satisfeito o Presidente da

Câmara Municipal de Castro

Daire, Fernando Carneiro, que

vê neste estudo o reflexo do

trabalho desenvolvido e do

rigor da gestão que tem vindo

a ser implementada por este

Executivo.

Numa época de crise e de

escassez de recursos é cada

vez mais importante gerir bem

e com rigor os parcos recursos

à disposição das autarquias.

Festa do “Enxoval do bebé”

Autarquia de Castro Daire figura entre as mais bem geridas.
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OBRAS

Principais obras no Município

Mões - Calcetamento de rua junto ao cemitério

Castro Daire - Parque Urbano - Instação de quadro eletríco

Souto de Alva - Calcetamento de Rua Central

Castro Daire - Calcetamento dos acessos junto ao Parque Urbano

Castro Daire - Requalificação dos acessos ao Parque Urbano

Obras em curso

Mamouros - Reparação dos tanques públicos

Castro Daire - Requalificação da Rotunda junto à Av. 25 de Abril

Granja - Mões - Requalificação da Estrada Municipal

Termas do Carvalhal  - Requalificação da envolvente termal

Antes Depois

Antes Depois



OBRAS

Requalificação de estradas
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Alva - Requalificação de calçada na Rua Central

Castro Daire - Limpeza de bermas e valetas na Av. 25 de Abril

Eiriz - Construção de muro de suporte à estrada

Castro Daire - Limpeza da Rotunda de acesso à A24

Mões - Alargamento da rua junto ao cemitério

Castro Daire - Requalificação de passeio na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro

Mamouros - Alargamento de rua e construção de muro de suporte

Mamouros - Alargamento de rua e construção de muro de suporte

Mões - Calcetamento da rua do cemitério
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OBRAS
OBRAS

Requalificação de estradas

Mões - Calcetamento da rua do cemitério

Mosteirô - Calcetamento de Travessa à Estrada Municipal

Vilar - Abertura e requalificação da estrada florestal

Mosteirô - Calcetamento de passeio da Estrada Municipal

Vilar - Requalificação do caminho de acesso ao rio

Mosteirô - Alargamento e construção de muros de suportes na rua do fundo do povo

S. Joaninho - Abertura e alargamento de caminho

Souto de Alva - Calcetamento da Rua Central
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Dados Bibliográficos:

Nome completo:

Margarida Helena da Silva

Marques Mano Guimarães

Naturalidade:

Beira - Moçambique

Formação:

Licenciatura em Medicina pela

Faculdade de Medicina de

Coimbra

Há quantos anos desempenha

funções como Médica?

Terminei a licenciatura em medicina há

27 anos, em 1985 e em 1986 iniciei a

minha atividade profissional.

Fale-nos um pouco do seu percurso

Profissional?

O meu percurso profissional iniciou-se

em Coimbra onde fiz a licenciatura e

onde dei os primeiros passos no

Internato Geral. De seguida regressei a

“casa” para a especialidade de Medicina

Geral e Familiar em Viseu. No final da

especialidade optei por trabalhar em

Castro Daire, para desempenhar as

minhas funções como médica de família.

Gostei das pessoas e fiquei. E aqui estou

há 19 anos, desde 1993. Durante estes

anos, além da atividade como Médica

de Família, dediquei-me a questões da

área da infância e da juventude,

nomeadamente ao trabalho nas escolas,

à consulta de atendimento ao jovem,

como representante da saúde no início

da atividade da CPCJ de Castro Daire.

Em 2009 deu-se início à formação da

Unidade de Saúde Familiar

“Montemuro” que se inaugurou em

dezembro de 2010, tendo eu sido

escolhida pela equipa para coordenar

a sua atividade.

Como caracterizaria o estado do

Serviço de Saúde no Concelho de

Castro Daire?

Estamos a falar de SNS (Serviço Nacional

de Saúde) e em termos de recursos

humanos estamos bem, todos os

utentes têm médico de família se o

desejarem. Os cuidados básicos e os

cuidados na doença aguda são

assegurados nas 2 unidades, USF e UCSP

e respetivos polos de atendimento,

Mões e Parada de Ester. Em relação ao

SAP (serviço de atendimento

permanente durante 24 horas)

deixámos de ter um serviço com uma

porta aberta 24 horas que não estava

vocacionado para serviço de urgência.

Há medida que o estado da arte melhora

e que as distâncias encurtam, em

situações de urgência / emergência é

necessário prestar os melhores cuidados

com os melhores recursos técnicos e

humanos no mais curto espaço de

tempo possível. Caso contrário estamos

a criar uma falsa segurança às

populações. Atualmente os problemas

subagudos podem ser resolvidos entre

as 8 e as 24 horas. As situações de

urgência/emergência devem recorrer

a um serviço especializado durante as

24 horas. É necessário rentabilizar

recursos sem colocar em causa o que

é essencial. Os cuidados continuados e

os lares, são uma ajuda imprescindível

para os doentes dependentes e um

apoio para as famílias, mas ainda são

poucos para as solicitações. Quero realçar

o trabalho meritório desenvolvido pelas

instituições de solidariedade social no

apoio aos idosos, quer nos centros de

dia quer nos cuidados de apoio ao

domicílio, permitindo-lhes manterem-

se no seu ambiente familiar o mais

tempo possível com os cuidados básicos

assegurados (higiene, alimentação e

saúde). São os “cuidadores” que todos

os dias se apercebem do estado de

saúde daqueles a quem prestam

cuidados, muitas vezes sem mais

nenhuma retaguarda familiar.

Foi a Médica escolhida para dirigir

a nova Unidade de Saúde Familiar

“Montemuro”. O que a levou a

aceitar este desafio?

O que me levou a aceitar este desafio

foi acreditar que era possível trabalhar

com mais eficiência, mais qualidade e

mais satisfação, tanto dos utentes como

dos profissionais. Sempre acreditei que

devemos ter um rumo e objetivos a

realizar e o trabalho em equipa de

médico/enfermeiro/administrativo cria

uma sinergia que se reflete

positivamente nos cuidados que

prestamos aos nossos utentes. Quero

esclarecer que fui escolhida pelos

elementos da equipa da USF

“Montemuro” para ser a Coordenadora

da Unidade. É um cargo eleito entre os

pares e que é colocado periodicamente

à votação. Serei coordenadora enquanto

a minha equipa quiser e enquanto me

sentir em condições para o ser.

Com a nova Unidade de Saúde

Familiar o que mudou para os

Utentes do Concelho que

necessitam dos serviços de saúde?

Mais acessibilidade, mais eficiência e

maior exigência na qualidade da

organização e dos cuidados prestados.

Com a criação da USF e a reorganização

dos recursos conseguimos atribuir

médico de família a todos os utentes

e ainda temos vagas por preencher.

Também aumentamos a oferta de

consultas programadas entre as 8 e as

20 horas e aos Sábados entre as 9 e as

13 horas. Considero este alargamento

da oferta uma mais-valia, pois permite

o acesso do utente ao seu médico de

família em horário pós laboral e aos

Sábados, principalmente para quem o

horário de trabalho dificulta o acesso.

O atendimento telefónico em horário

expresso é uma via de comunicação

que permite maior proximidade com a

equipa de saúde

Com esta organização, e com horário

marcado para todas as atividades o

tempo de espera na unidade é muito

reduzido. Este facto é referido como

muito positivo pelos utentes. Também

queremos que o tempo de espera por

uma consulta programada seja cada

vez menor, sendo um dos nossos

objetivos melhorar a esse nível.

Que balanço faz destes primeiros 2

anos de funcionamento da nova

Unidade de Saúde Familiar

“Montemuro”?

Iniciamos a nossa atividade em

dezembro de 2010 e estamos a

funcionar há 1 ano e meio. Já fizemos

a avaliação de 2011 e o balanço foi

muito positivo.

Posso dizer que melhorámos muito a

acessibilidade do utente ao seu médico

de família. Em 2011, 74% dos nossos

utentes teve pelo menos uma consulta

na USF e desses, 92% foram atendidos

pelo seu médico de família. Apostamos

nos cuidados preventivos, aos grupos

de risco e grupos vulneráveis e uma

clara aposta nos cuidados domiciliários

médicos e de enfermagem, não só

curativos mas principalmente

preventivos. Não deixamos de garantir

os cuidados na doença aguda,

disponibilizando cada médico e

enfermeiro uma hora por dia para esta

atividade.

O nosso compromisso é que o utente

que nos procura tenha sempre uma

resposta, mesmo que não seja para o

próprio dia, não devendo sair sem uma

orientação. De uma forma organizada,

privilegiando as atividades programadas

procuramos garantir os cuidados aos

nossos utentes. Mesmo na ausência do

médico de família asseguramos os

ENTREVISTA
DRA. MARGARIDA MARQUES MANO
COORDENADORA DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR “MONTEMURO”
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DESPORTO

Abertura dos IX Jogos Desportivos do Concelho

Viveu-se a Festa do
Desporto e do
Associativismo do Concelho
de Castro Daire com a
abertura dos IX Jogos
Desportivos do Concelho.

O arranque foi dado no dia 22 de abril

com a realização da Cerimónia de

Abertura dos Jogos Desportivos que se

realizou no Pavilhão da Escola

Secundária/3. Esta IX Edição do Jogos

Desportivos contou com uma grande

adesão, quer em número de atletas quer

no número de associações que integram

estes Jogos. Os cerca de 1000 atletas

inscritos em representação das 32

coletividades que participaram nas 15

modalidades que fizeram parte do quadro

competitivo, que se desenvolveu até ao

dia 30 de junho, dia em que encerrou

esta IX Edição dos Jogos Desportivos.

A maior manifestação desportiva

existente em Castro Daire teve lugar nos

diversos recintos desportivos do

Concelho, realizando-se todas as

competições aos fins de semana e

feriados. Nesta cerimónia de

abertura assistiu-se à apresentação

das coletividades participantes, que

assistiram ao Hastear das Bandeiras

e ao arranque oficial destes Jogos,

dado pelo Senhor Presidente da

Câmara Municipal, Fernando

Carneiro.

A cerimónia foi ainda abrilhantada

pela atuação do grupo musical

“En(canta) Lamelas” e pela

demonstração da dança da valsa

com todas as associações a

apresentarem um par participante.

serviços mínimos, onde se incluem os

cuidados na doença aguda. Fizemos um

inquérito de satisfação no final do ano e

os resultados foram muito gratificantes

para a equipa.

A nível Nacional como avalia o

sistema de saúde português?

Até agora o SNS (Serviço Nacional

de Saúde) português era

considerado pelos outros países

como um modelo a seguir, com

ganhos em saúde e uma relação

custo/eficácia positiva que nos

permitiu atingir indicadores de

saúde meritórios.

O atual contexto de prática da

Medicina Geral e Familiar

portuguesa é reconhecido

nacional e internacionalmente

pelo nível de formação, pela sua

qualificação e pelos ganhos em

saúde obtidos nas últimas

décadas. O Serviço Nacional de

Saúde não seria o que é hoje

sem o contributo fundamental

dos médicos de família no âmbito

dos Cuidados de Saúde Primários.

A crise que atualmente se

atravessa obriga-nos a uma gestão

muito rigorosa dos recursos e a

reorganização de alguns serviços.

As medidas de contenção

implementadas são sentidas como

perda de direitos e retrocesso e

os seus resultados só se irão

refletir no futuro.

Quero continuar a acreditar que o

futuro passa por melhorar e

rentabilizar melhor o SNS, sem o

delapidar e desmembrar. A figura

do médico de família como gestor

da saúde do utente/doente é um

dos paradigmas do qual não

devemos abdicar e que nos

devemos empenhar em melhorar.

O sistema de saúde compreende

cuidados de saúde primários,

cuidados hospitalares, cuidados

continuados, de reabilitação e

serviço de emergência, todos eles

interligados entre si.

Ao nível dos cuidados de saúde

primários deu-se um salto

qualitativo com a criação do

modelo de organização das

Unidades de Saúde Familiares

colocando o utente no centro do

sistema.

Melhorou-se a resposta dos

cuidados hospitalares, mas ainda

está longe de ser o aceitável,

principalmente em algumas

especialidades mais carenciadas.

A nível dos cuidados continuados

existe uma rede pelo território

que procura dar uma resposta às

necessidades.

Os cuidados de reabilitação são

pouco acessíveis e longe de

responder às necessidades.

O serviço de emergência deve

continuar a crescer e a levar o

doente urgente/emergente

rapidamente aos melhores

cuidados.

Vivemos numa época de crise

e em que se sente alguma

nostalgia na sociedade

portuguesa, esses sintomas

também são sentidos na área

da Saúde?

Sim e muito. A saúde é uma área

onde os recursos humanos e

técnicos são essenciais e sempre

escassos. A crise económica torna

os cuidados de saúde mais

pesados para as famílias e mais

difíceis para os profissionais.

Ao nível dos projetos

futuros, nomeadamente da

sua área, quais o que

gostaria de ver

concretizados no Concelho?

Gostaria que em Castro Daire se

criasse um serviço de

Fisioterapia/Reabilitação que

desse resposta às necessidades

da população.

A nível da USF gostaria de

promover a criação de uma

comissão de utentes da USF.

Que mensagem gostaria de

deixar aos jovens Castrenses?

Que apostem na sua formação

pessoal e qualificação profissional.

Não deixem de sonhar, de

acreditar e de lutar por um futuro

melhor. Podemos ter tudo mas só

lhe damos valor se tivermos lutado

para o alcançar.

CONHECES
O TEU MUNICÍPIO?

Resposta: Ruinas da Ponte de Cabaços
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Circuito Municipal de Escolas de Natação

No dia 12 de maio, a Escola
Municipal de Natação de Castro

Daire participou na oitava prova
do Circuito Municipal de Escolas

de Natação, que teve lugar em
Lamego, e na qual participamos
com 12 atletas, dos quais faziam
parte dois atletas que pela
primeira vez participaram a este
nível competitivo.

É de salientar que nestas últimas provas

têm sempre participado novos atletas,

o que revela um aumento no interesse

pela competição, e pela modalidade;

levando a que os utentes das Piscinas

de Castro Daire se motivem e cativem

novos companheiros para a competição,

aumentando assim a competitividade e

o interesse pelas aulas. Nesta prova os

atletas conquistaram, 1 primeiro, 4

segundos, 3 terceiros, 6 quartos e 1

quinto lugar. Conseguimos manter-nos

no top 5, da Classificação Geral.

Resta deixar os parabéns a todos os

atletas, aos que participaram e aos que

não estiveram presentes mas que

trabalharam todas as aulas para melhorar,

e aos pais de todos os atletas que são

incansáveis no seu apoio.

Jovens da ANDDI encheram as piscinas de Castro Daire

Cerca de 50 atletas da
ANDDI (Associação
Nacional de Desporto para
a Deficiência Intelectual)
disputaram no dia 9 de
junho, o Torneio Nacional
Adaptado de Natação, nas
belíssimas Piscinas de
Castro Daire.

O Srº Presidente da Câmara

Municipal, Fernando Carneiro,

desde logo aceitou receber a

organização desta prova e fez

questão de estar presente, dirigindo

umas palavras de entusiasmo e

incentivo para todos os que

trabalham para a solução dos

problemas que a vida às vezes nos

traz.

Aproveitou ainda para oferecer a

todos os participantes umas

lembranças da região e um lanche

que muito engrandeceu o evento.

Foram 12 instituições participantes:

APC-Coimbra, Sporting Clube de

Portugal, Feira Viva, Sporting Clube

de Espinho, APD-Amadora, Leixões

SC, Sporting Clube de Aveiro,

MAPADI-Póvoa de Varzim, Clube

de Natação da Maia, FCPorto, Anddi

e em individuais, Telmo Dias.

Durante toda a tarde, assistiu-se a

um ambiente de muito empenho

para se atingirem cada vez

melhores resultados, com o

incentivo das bancadas que

apoiaram ativamente seus atletas!!

Foi uma tarde muito agradável para

todos que participaram (atletas,

treinadores, dirigentes, pais,

amigos, técnicos da câmara e

funcionários da piscina) sendo uma

grande oportunidade de se verificar

o quanto estes atletas conseguem

ser felizes ao praticar desporto e

a conviverem desta forma tão

saudável.

Torneio Prof. Afonso Saldanha

No dia 19 de maio, Castro Daire
participou na segunda prova de
competição do torneio Prof.
Afonso Saldanha, que teve lugar
em Vouzela, com 11 atletas

sendo dos quais 8 novos atletas.

Todos os atletas participaram em duas

provas individuais. De uma maneira

geral todos os atletas tiveram uma boa

prestação.

Com a participação de novos atletas,

conseguimos cativar os mesmos para

se empenharem e aplicarem mais nas

aulas, incentivando e estimulando os

colegas da turma a trabalharem nas

aulas.

CULINÁRIA
Receita

Bogas do Rio Paiva Fritas
Dona Leonor Rodrigues

Ingredientes (para 4 pessoas):

1 kg de Bogas do Rio Paiva (Sem tripa);

3 Cebolas Grandes; 2 Dentes de Alho; Sal q.b.;

Louro q.b.; Salsa q.b.; Vinagre.

Preparação
Tempera-se as Bogas com sal. Põe-se numa frigideira o óleo

a aquecer, quando este tiver bem quente deitar as Bogas a

fritar cada uma sobre si (Evitar que estas fiquem umas em

cima das outras na frigideira). Depois de fritas as Bogas,

deita-se as cebolas cortadas às rodelas e o alho no óleo de

fritar as bogas temperadas com um raminho de salsa e louro.

Quando estiver frito, sem ser em excesso, deitar um pouco

de vinagre na cebolada, deixar apurar e cobrir as Bogas com

a mesma cebolada. Servir acompanhado com batata cozida

às rodelas.

RECEITAS:
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EDUCAÇÃO

Semana da Ciência

Numa realização conjunta

entre o Município de Castro

Daire e o Agrupamento de

Escolas de Castro Daire, através

do Departamento de Ciências

Exatas, desenvolveram-se

entre os dias 14 a 17 de maio

um conjunto de atividades,

desde laboratórios abertos a

oficinas de origami, oficinas

multimédia, exposições, desde

a Matemática à Informática,

passando pela Física, Química

e Biologia, numa interação

perfeita entre professores,

alunos, pais, encarregados de

educação e com a comunidade

em geral.

Agradecemos a todos os que

colaboraram na concretização deste

evento, nesta viagem fantástica pelo

conhecimento científico, tecnológico,

lúdico e até literário e que ajudaram

a concretizar mais uma viva Semana

da Ciência.

Dia Mundial do Teatro

Escola Profissional Mariana

Seixas de Castro Daire levou ao

palco “Auto da Barca do

Inferno” para comemorar o Dia

Mundial do Teatro.

No dia 26 de abril, pelas 15 horas, um

grupo de alunos do 1º, 2º e 3º ano, dos

cursos de Gestão e Energias Renováveis,

da Delegação de Castro Daire, da Escola

Profissional Mariana Seixas subiu ao palco

do Auditório do Centro Municipal da Cultura,

no âmbito da comemoração do Dia

Mundial do teatro. Este ano a peça

escolhida dirigiu-se a um público específico

e foram convidados todos os alunos do

9º ano, pertencentes ao Agrupamento de

Escolas de Castro Daire. Entre o público

presente encontravam-se alunos e

professores vindos da EBI de Mões, EB

2,3 de Castro Daire e Escola Secundária

de Castro Daire. O espetáculo, à

semelhança dos anos anteriores, esteve

a cargo da Professora de Português, Isabel

Santos, que mais uma vez contou com

um grupo entusiástico e empenhado de

alunos, apostando na apresentação do

seu trabalho, para representação e

divulgação da Escola Profissional Mariana

Seixas. Foi, de resto, uma tarde que

envolveu emoção, animação e claro,

muitos e bem merecidos aplausos!

Gala Infantil

Realizou-se no passado dia 19

de maio a II Edição da Gala

Infantil do Concelho de Castro

Daire.

O palco escolhido para este espetáculo

foi o Auditório do Centro Municipal

de Cultura que encheu por completo

para ver estes jovens artistas

castrenses.

Este ano participaram 60 crianças dos

mais variados pontos do Concelho

que integraram este projeto e que

proporcionaram aos espetadores um

concerto memorável.

Com um reportório muito atual e

diversificado, este espetáculo envolveu

todo o público presente que cantou

com os pequenos artistas e viveram

um dia de grande entusiasmo e festa.

Estão de parabéns os organizadores

e promotores desta iniciativa e

sobretudo os nossos jovens que

demonstraram uma grande vontade

de crescer enquanto pessoas e

artistas, vincando o talento e a

determinação desta nova geração

de castrenses que a todos nos enche

de orgulho.



Concurso Municipal de Ideias de Negócio

Decorreu no passado dia 23 de
maio, no Auditório do Centro
Municipal de Cultura, o Concurso
Municipal de Ideias de Negócio,
no âmbito do projeto
Empreendedorismo nas Escolas,
da iniciativa da Comunidade
Intermunicipal da Região Dão
Lafões.

Este projeto teve como objetivo sensibilizar

e motivar os jovens para as práticas

empreendedoras, promovendo o espírito

de iniciativa e o dinamismo nos Concelhos

que integram esta região. Foram

apresentados a concurso 7 projetos do Ensino

Secundário e Profissional de alunos da Escola

Profissional Mariana Seixas e Escola

Secundária, dos vários setores de atividade

(produtos e serviços).

Seguidamente o júri, nomeado para o efeito,

procedeu à avaliação dos projetos

apresentados, enquanto os participantes

foram presenteados com a atuação dos

vencedores do Festival da Canção, uma

iniciativa do Agrupamento de Escolas de

Castro Daire. Após um momento de reflexão

do júri, foram comunicados os vencedores.

O projeto Floresta Viva, dos promotores José

Pedro Lourenço Almeida, Sofia Ribeiro

Marques e Nelson Ferreira Sul Correia obteve

a 3º classificação, tendo sido premiado com

um cheque no valor de 200,00¤. O projeto

Bolo Podre – Castro Daire, dos promotores

Luís Pedro Ferreira e João Pedro Sousa

Ferreira Calçada, obteve a 2ª classificação,

tendo sido premiado com um cheque no

valor de 300,00¤.  O projeto vencedor

intitula-se Forno Solar, criado pelos alunos

da Escola Profissional Mariana Seixas, Cristiano

Pinto e Micael Oliveira, do Curso de Energias

Renováveis, tendo sido premiado com um

cheque de 500,00¤. Foi oferecido ainda a

todos os alunos das turmas participantes

um voucher das Termas do Carvalhal. O

projeto vencedor participou ainda, na final

intermunicipal, que se realizou no dia 6

junho, em Viseu.
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Sendo o dia 1 de junho o dia

dedicado aos mais novos, o

Município de Castro Daire

assinalou o Dia Mundial da

Criança com uma grande festa

para cerca mil crianças de todos

os Jardins de Infância e Escolas

do 1º Ciclo do Ensino Básico.

A manhã começou com a receção aos

participantes e a oferta de um boné a

cada criança, criando um colorido

especial no Jardim Municipal e área

anexa. Até à hora do almoço, as crianças

puderam disfrutar dos vários insufláveis

espalhados pelo jardim, onde não

faltaram também, as tradicionais

pinturas faciais, as esculturas de balões

e a animação musical proporcionada

pelo grupo Habillô. Houve ainda tempo

para recuperar energias com um

pequeno lanche oferecido a todos os

participantes. A festa terminou com a

distribuição dos vários grupos de crianças

por diversos restaurantes, onde foi

servido o almoço antes do regresso às

escolas. Como o melhor do mundo são

as crianças, o Município continuará a

desenvolver a sua política educativa,

centrada no desenvolvimento integral

das crianças deste Concelho.

AMBIENTE

No dia 5 de junho
comemorou-se o Dia
Mundial do Ambiente,

este ano dedicado aos
alunos do
pré-escolar.

Foi oferecido a todos os

Jardins de infância do Município um

jogo didático sobre a Reciclagem,

tendo sido também realizado nos

jardins de infância de Folgosa,

Carvalhas, Picão, Farejinhas e Moita,

um jogo no espaço exterior da escola,

junto ao ecoponto mais próximo.

O Sr. Presidente da Câmara destacou

a necessidade de se praticar a

política dos 3 R’s na escola através

do lema: Reduzir, Reutilizar e

Reciclar, realçando a importância da

educação ambiental e a influência

que as crianças têm na família e na

comunidade em geral.

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial do Ambiente



Segundo a Decisão N.º

940/2011/UE do Parlamento

Europeu e do Conselho de 14 de

Setembro de 2011, "o objetivo

global do Ano Europeu é facilitar

a criação de uma cultura de

envelhecimento ativo na Europa,

baseada numa sociedade para

todas as idades".

Neste seguimento o Município de Castro

Daire tem vindo a adotar uma política de

índole social que visa promover a inclusão

a fim de destacar o contributo útil das pessoas

mais velhas para a sociedade e a economia,

melhorando a respetiva apreciação, promover

o envelhecimento ativo, a solidariedade

entre as gerações e a dignidade e vitalidade

de todos e explorar melhor o potencial das

pessoas mais velhas, independentemente

da sua origem, permitindo que tenham uma

vida independente. De acordo com o livro

“Aprenda a curtir seus anos dourados”, de

Jorge R. Nascimento, no qual o autor nos dá

elementos preciosos para fazer a distinção

“idoso“em lugar de “velho“, como sejam:

> Idoso é quem tem muita idade; velho

é quem perdeu a jovialidade.

> Você é idoso quando sonha; você é

velho quando apenas dorme.

> Você é idoso quando ainda aprende;

você é velho quando já nem ensina.

> Você é idoso quando se exercita; você

é velho quando apenas descansa.

> Você é idoso quando ainda sente amor;

você é velho quando só sente ciúmes.

> Você é idoso quando o dia de hoje é

o primeiro do resto de sua vida; você é

velho quando todos os dias parecem o

último da sua longa jornada.

> Você é idoso quando o seu calendário

só tem amanhãs; você é velho quando

o calendário só tem ontem.

> O idoso tem planos; o velho apenas

saudades.

> O idoso leva uma vida ativa, plena de

projetos e de esperança; para ele o tempo

passa rápido, mas a velhice nunca chega.

> Para o velho as horas arrastam-se,

destituídas de sentido.

> As rugas do idoso são bonitas, porque

foram marcadas pelo sorriso; as rugas do

velho são feias, porque foram vincadas

pela amargura.

SER IDOSO ou SER VELHO!
Todos devemos viver uma
vida longa, mas nunca ficar
velho!

 2012 Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações

AÇÃO SOCIAL
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Projetos LIFE+ Higro e Écotono

A Quercus e o Município de

Castro Daire organizaram

no dia 26 de maio, em

Castro Daire, uma ação de

apresentação dos Projetos

LIFE+ "Higro - Ações

Demonstrativas para a

Conservação de Habitats

de Montanha no Norte de

Portugal" e "Écotono -

Gestão de Habitats

Ripícolas para a

Conservação de

Invertebrados Ameaçados".

Este evento integrou-se nas

comemorações oficiais dos 20 anos

do Programa LIFE da Comissão

Europeia. Durante a manhã realizou-

se uma visita de campo no Rio Paiva,

com observação do habitat prioritário

“Florestas aluviais de Alnus glutinosa

(Amieiro) e Fraxinus elcersior (Freixo)”

e apresentação relativa à conservação

de libélulas e náiades. Da parte da

tarde foi apresentado o projeto HIGRO,

que tem como objetivo definir uma

metodologia para a recuperação e a

conservação ativa de dois habitats

prioritários da Rede Natura 2000: os

urzais-tojais  (Charnecas húmidas

atlânticas temperadas de Erica ciliaris

e Erica tetralix) e os cervunais

higrófilos (Formações herbáceas de

Nardus, ricas em espécies e em

substratos siliciosos). Para verificar

quais os métodos que melhor

promovem a diversidade de plantas

raras (genciana-de-turfeiras) (e.g.

Gentiana pneumonanthe) e

invertebrados ameaçados (borboleta-

azul) (e.g. Maculinea alcon), serão

executadas várias ações: controle da

vegetação arbustiva e herbácea,

restauro da hidrologia natural, instalação

de pequenas vedações amovíveis e

promoção do pastoreio de percurso.



Decorreu no Auditório do Centro

Municipal de Cultura a

apresentação do Livro “Contos

de Xisto” da professora  Aurora

Simões de Matos.

Esta apresentação decorreu no dia 21

de abril, pelas 15 Horas e contou com

inúmeros convidados que se

associaram a este evento e

homenagearam a autora.

Este livro nasce do génio de uma

artista e poetisa que muito nos orgulha

com as suas criações e que enobrece,

com cada trabalho seu, a região que

tão bem retrata.

O sabor da ruralidade numa região

de gente simples, mas com caráter

e bom coração, é uma das marcas

que permanece nas memórias de

quem sente a terra onde nasceu e

de quem nela encontra o aconchego

de um lar carregado de memórias.

Esta obra representa ainda um legado

às gerações mais novas, para que

percebam o quanto para nós significou

as vivências nele retratadas, das quais

nós e essas novas gerações devemos

sentir orgulho e perpetuar nos tempos.
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A Câmara Municipal de
Castro Daire promoveu
entre os dias 17 a 20 de
abril uma Feira do Livro,

no Jardim Municipal,
integrada na 7ª edição da
“Festa do Livro e da
Leitura”.

Com esta iniciativa pretendeu-se promover,

em torno do livro, o diálogo e a troca de

conhecimentos com escritores

contemporâneos, proporcionando a

oportunidade de conviver de perto com

os autores e a sua obra, como aconteceu

com as sessões proporcionadas aos alunos

do Concelho com a presença de Aurora

Simões de Matos.

Este evento pretendeu ser um encontro

com todos os alunos do 1º ciclo e

comunidade em geral, proporcionando,

desde a tenra idade o contato com os

livros, constituindo, também um estímulo

com vista a intensificar a curiosidade e o

apreço pelo livro, com particular relevo

para as crianças e jovens.

CULTURA

No 10 de junho  –  Dia de
Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas – a
Banda de Música dos Bombeiros
Voluntários de Castro Daire levou
a efeito, no coreto instalado no
Largo da República, nesta vila
de Castro Daire, o “Concerto de
Primavera ”.

Assim, pelas 15:30 horas, a Banda desfilou,

desde o quartel sede da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários, até

ao Largo da República executando, durante

o percurso, marchas do seu reportório. Aí

chegada, após saudação ao público que,

naquele local, a esperava, subiu ao coreto –

onde outrora as suas antecessoras, com

elevado brilhantismo, tocaram e encantaram

gerações -  a fim de dar início ao Concerto.

Antes do começo, o Presidente da Direção

da Banda de Música, Leonel Marques Ferreira,

proferiu algumas palavras circunstanciais,

tendo referido, a propósito, que o evento se

destinava a agradecer aos castrenses toda

a colaboração e carinho com que a têm

brindado e, também, a colaborar na louvável

iniciativa que, nesse mesmo dia 10, decorria

no Bairro do Castelo, a favor dos Bombeiros

Voluntários de Castro Daire, que os promotores

designaram por “Feira da Solidariedade”, à

qual os Castrenses de forma exemplar

aderiram. De seguida, a Banda de Música,

sob a batuta do seu Maestro, Prof. Joel

Monteiro, iniciou a sua atuação, de cerca de

uma hora, durante a qual executou diversas

obras do seu vasto reportório, sempre muito

aplaudidas pelo público que, em grande

número, se encontrava presente

emoldurando, dessa forma, aquele local

emblemático da nossa vila, onde ao longo

de décadas, nas mais diversas ocasiões,

atuaram excelentes Bandas de Música.

Terminada a atuação no Coreto, a Banda de

Música, seguida de um grande número de

pessoas, dirigiu-se ao Bairro do Castelo. Aí

chegada, executou, para todo o público

presente, algumas das suas obras. Pode,

pois, dizer-se que a Banda de Música, naquele

dia 10, tocou, encantou e...foi Solidária.

Apresentação do Livro “Contos de Xisto”

Festa do Livro e da Leitura

Concerto de Primavera



No passado dia 25 de maio, o
escritor Pedro Seromenho
esteve no Concelho de Castro
Daire e presenteou as crianças
dos Jardins de Infância do
Agrupamento de Escolas de
Castro Daire com 3 sessões no

Auditório do Centro Municipal
de Cultura e na BE/CRE de Mões.

Com uma capacidade de manter as

crianças atentas à sua conversa, Pedro

Seromenho falou sobre os seus livros,

engraçados, pedagógicos e ao mesmo

tempo pôs os mais pequenos a ler e

aprender assuntos importantes.

A reciclagem e as regras de circulação

rodoviária são os temas dos seus livros

que deliciaram miúdos e graúdos.

 No final ainda houve tempo para uma

sessão de autógrafos e desenhos

personalizados nos livros de cada

criança.
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Os Saberes de avôs, pais

e filhos, serão os saberes

de todos no futuro.

Saberes de pais e filhos, é uma

iniciativa que o Município de Castro

Daire vem a desenvolver desde

algum tempo e que tem contribuído

para que as tradições, costumes,

monumentos, etc, sejam recordados,

preservados e acarinhados por todos,

desde os mais pequenos até aos

nossos avós.

É uma forma de aproximar por

vezes as raízes de cada família,

de cativá-las a partilhar coisas e

de trabalharem em conjunto

gerações tão diferentes. Criar uma

partilha de filhos, pais, avós, de

aventuras e saberes que por vezes

ficam guardados nos seus baús,

nas suas memórias, trancados a

sete chaves e que só uma iniciativa

como esta, os faz saltar cá para

fora e partilhar todas as relíquias

que temos na nossa região, na

nossa terra para o exterior. Neste

ano o tema escolhido foi

“Varandas”, utilizando a foto como

um elemento diferente de partilhar

e preservar as varandas que

possuímos no nosso Concelho.

O Teatro do Montemuro foi mais

uma vez convidado pelo Município,

para fazer parte desta iniciativa.

Desde um pedido de namoro, à

varanda mais linda que existe na

minha rua, uma conversa ouvida,

uma cosqueasse partilhada, um

balde de água deitado na cabeça

de alguém, uma arruada animada,

conversas de vizinhos, os vasos para

o S. João, etc. São imensas as

possibilidades que encontramos

numa varanda.

“A voz que não se ouve” É o amor

de um casal de avós, que passavam

muito do seu tempo a contar as suas

vivências a uma planta que se

encontrava na sua varanda, que os

escutava, falava com eles e que

para eles, ela simbolizava o seu

amor.

O Município de Castro Daire
viveu dias de festa em
honra S. Pedro, Padroeiro
da Vila de Castro Daire.

Este ano o Cartaz das Festas foi

variado e com espetáculos para

todos os gostos e para os diferentes

públicos. Iniciado com o desfile e

atuação das 3 Bandas Filarmónicas

do Concelho (Mões, Reriz e dos

Bombeiros Voluntários de Castro

Daire), o cartaz das Festas contou

ainda com a atuação de alguns

Grupos de Folclore, da Gala Infantil

do Concelho e de Orquestras

musicais que animaram o recinto e

aqueles que lá se deslocaram.

Estas Festas tiveram ainda um dos

momentos mais altos e participados

com a realização das Marchas

Populares, que trouxeram a animação,

o brilho e a alegria até às ruas da Vila.

Este ano foram 7 as marchas

participantes, tendo todas elas

demonstrado muita criatividade,

quer ao nível da coreografia, quer

ao nível da indumentária que

apresentaram ao público.

Estas festividades contaram ainda

com o tradicional momento religioso

com a celebração da Eucaristia em

Honra de S. Pedro seguida da

procissão pelas ruas da Vila.

Encontro com Pedro Seromenho

Chá com Letras

Festas de São Pedro



APOIO AO ASSOCIATIVISMO

No dia 31 de março a Tuna
de Cetos levou a efeito o
evento Serões da Aldeia,
que se realizou no Centro
Municipal de Cultura e
contou com a participação
de 3 Grupos de Música
Tradicional Portuguesa
(Tuna de Cetos; Sons da
Beira Alta; e Amigos da
Farra) e ainda com 2
Ranchos Folclóricos
(Rancho Flores d’Aldeia de
Mosteirô e Rancho
Folclórico da Associação
Relvense).

Com o auditório cheio, abriu o

evento o grupo anfitrião, onde o

seu representante Sr. Luís Alberto

agradeceu à Câmara Municipal a

cedência do espaço para a realização

desta iniciativa, bem como todo o

apoio para a realização do evento.

A Câmara Municipal esteve

representada pelo

Sr. Vice-Presidente, Luís Lemos, que

agradeceu o convite e deu os

parabéns aos organizadores pela

iniciativa.

Foi um serão agradável, tendo os

grupos participantes recebido muitos

aplausos e elogios pelas atuações.

Além da Música este evento deu a

conhecer alguns dos costumes da

região, como o desfiar da lã, tendo

sido servida também a tradicional

merenda com uma ementa bem

típica como foram as azeitonas, a

broa de milho, e a cabaça com o

vinho.

Terminou em festa esta iniciativa

que se espera tenha sido a primeira

de muitas edições.

Tuna de Cetos
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Integrada na Semana da Ciência
que decorreu de 14 a 17 de
maio, na Biblioteca Municipal,
uma exposição sobre
telemóveis.

O telemóvel é hoje um elemento

fundamental da vida moderna.

A primeira chamada móvel foi efetuada

a 3 de abril de 1973 por Martin Cooper,

investigador da Motorola.

Em 1992, foi enviada a primeira SMS,

seguindo-se a comercialização de

telemóveis com câmara fotográfica em

1997, o acesso à internet móvel em

1999 e a expansão da rede 3G em

2001.

Em Portugal, estes equipamentos

surgiram em finais dos anos 80, pelas

mãos dos CTT/TLP.

Esta exposição mostrou cerca de 30

modelos cedidos por Márcio Ferreira,

João Gomes, Carlos Filipe Ferreira,

Miguel Paiva, Pedro Fernandes e Sr.

Matias.

Na exposição pode-se observar os

equipamentos e conhecer as referidas

características, informações

gentilmente autorizadas e cedidas por

www. telemóveis.com.

A Biblioteca Municipal,
recebeu no mês de maio
a exposição de ilustração
de "YARA KONO", nascida
em São Paulo, Brasil,
tendo começado os seus
primeiros sarrabiscos na
parede da saleta.

A mãe, que de início não ficou nada

satisfeita, acabou por ceder aos

“dotes artísticos” da filha. Da parede

para o papel, do papel para o

computador… assim passaram os

anos.

Desde 2004 faz parte do Planeta

Tangerina editora de Literatura

infantil. Em 2008, recebeu com

Isabel Minhós Martins, uma Menção

Honrosa no 1º Prémio Internacional

Compostela para Álbuns Ilustrados

pelo livro “Ovelhinha Dá-me Lã”

(Kalandraka). Ganhou o Prémio

Nacional de Ilustração (2010), com

o “Papão no Desvão”, de Ana

Saldanha (Caminho).

As ilustrações que estiveram

expostas no átrio da Biblioteca

fazem parte da obra de Isabel

Minhós  “Como é que é uma

galinha?” editada pela Planeta

Tangerina.

Um livro divertido para quem gosta

de ovos (mexidos, estrelados,

cozidos, escalfados) e para quem

nunca tinha reparado na importância

de uma simples galinha.

Exposições

A EVOLUÇÃO DO TELEMÓVEL

COMO É QUE É UMA GALINHA?
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Neste 1º trimestre, a
Associação de Produtores
Florestais de Montemuro e
Paiva organizou e participou
em vários eventos.

Eventos estes relacionados com a Floresta

e a Apicultura.

No início de mês de abril, encerrou-se a

formação “Prevenção de Incêndios

Florestais”, com a duração de 50 horas,

com os objetivos de sensibilizar a população

 para a realização de tarefas de prevenção

contra  incêndios nos espaços florestais.

No mês de abril organizou-se a formação

 “Apicultura em Modo de Produção

Biológico” com duração de 50 horas, com

o objetivo de sensibilizar os apicultores  a

adotarem boas práticas no manuseamento

das colónias, para que estas tenham

melhorias qualitativas e quantitativas na

produção de mel. Identificar as

especificidades da apicultura em modo

de produção biológico e reconhecer as

formas de tratamento e profilaxia, das

doenças das abelhas, autorizadas no modo

de produção biológico para a apicultura.

Durante o mês de maio, organizou-se o

“II Seminário Apícola em Terras de

Montemuro” com a presença de 3

oradores de prestígio na parte da manhã

e 2 Workshops (Criação de Rainhas e

Produção de Pólen e Própolis) na parte

da tarde. Neste Seminário tivemos a

participação de cerca de 100 pessoas.

No dia 25 de maio, APFMP, juntamente

com o Instituto Politécnico de Viseu –

Escola Superior Agrária de Viseu, organizou

um Workshop “Provas de Mel”, com a

participação 12 pessoas, na qual tentámos

distinguir os gostos básicos e fazer a

caracterização de 6 méis diferentes

(Laranjeira, Rosmaninho, Multifloral,

Eucalipto, Urze e Melada) tendo como

um futuro breve a formação de um Painel

de provadores.

No decorrer do mês de junho, a

Associação organizou uma formação

de “Criação de Rainhas” de 25 horas.

Com o objetivo de proporcionar alguns

conhecimentos básicos e práticos aos

apicultores que pretendem iniciar-se

na criação das suas rainhas, para um

melhor maneio apícola, logo, melhor

qualidade e quantidade na produção

de mel.

Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva

Realizou-se no passado dia 6
de abril de 2012, no Complexo
Desportivo Municipal de Castro
Daire, o III Torneio O Coelho
Verde, destinado aos
escalões de Infantis (Sub 13)
e Benjamins (Sub 11) em
Futebol de 7.

Esta edição contou com a presença de

vários clubes de referência do futebol

profissional e de formação no panorama

nacional, entre eles, FC Porto, SC Braga, FC

Paços de Ferreira, UD Leiria, SC Beira-Mar,

Boavista FC, FC Penafiel, SC Freamunde,

GD Gafanha, O Pinguinzinho e O Crasto.

Assim, a realização deste evento foi um

verdadeiro desafio, não só pela magnitude

alcançada, associada à presença de 195

Jogadores, 36 Treinadores, 14 Diretores e

cerca de 500 pessoas que assistiram e

apoiaram as respetivas equipas, mas

também pela competitividade que o Torneio

proporcionou, confirmando a qualidade

individual e coletiva das equipas presentes.

Desta forma, ficou cumprido um dos

objetivos do Torneio que passava pelo

aumento da competitividade do mesmo.

A alegria, satisfação e diversão demonstrada

pelos presentes continua a ser uma marca

do Coelho Verde, sendo um motivo de

orgulho para a Organização.!

A visibilidade e a dimensão que o Torneio

tem atingido a cada edição realizada,

consubstanciada no número e qualidade

dos participantes referidos anteriormente,

na promoção e divulgação feita do evento

nos mais variados meios de comunicação

social distrital e nacional é um motivo de

orgulho para a O CRASTO mas também

para a Comunidade Castrense.

Nesse sentido, o Clube pretende, dentro

de uma lógica de evolução, dar

continuidade a este evento e, se possível,

melhorá-lo. Um dos objetivos para a

próxima edição passa pelo aumento do

número de jogos e de dias e pela

internacionalização do Coelho Verde.

O Crasto

A Associação de Lamelas
assinalou o seu XXXV
aniversário nos dias 19 e 20
de abril.

No dia 19 realizou-se um sarau cultural

onde atuaram o Grupo Coral de Lamelas

“Encanta Lamelas” e o Grupo de dança

“Dance Emotion”. No dia 20 as

comemorações iniciaram-se com uma

partida de futebol onde participaram ex.

jogadores de futebol que já vestiram as

cores da Associação. No final do dia decorreu

a sessão solene que contou com a

participação do Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando

Carneiro, do Senhor Vice-Presidente, Luís

lemos e do Senhor Presidente da Junta de

Castro Daire, José Manuel Carneiro. Nesta

Sessão solene as entidades usaram da

palavra e deram os parabéns à Associação

pelo trabalho desenvolvido ao longo de

todos estes anos e no final da festa e do

lanche, para todos os participantes, foram

cantados os parabéns à Associação C.D.R.

de Lamelas.

Associação C.D.R. de Lamelas
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A ACADO, Associação Castrense
de Apoio ao Doente Oncológico,
realizou uma caminhada, no
passado dia 27 de maio, das
Termas do Carvalhal até ao Jardim
Municipal de Castro Daire.

Esta caminhada é já uma tradição anual da

ACADO, que assinala esta iniciativa como uma

manifestação de apoio ao doente oncológico,

sob o tema “Ajudar a vencer a dor”. Foram

centenas os participantes que quiseram

associar-se a esta iniciativa e que realizaram

esta caminhada deixando um rasto de

esperança e de solidariedade neste percurso

que terminou no Jardim Municipal de Castro

Daire. O Senhor Presidente da Câmara Municipal

também se associou a esta iniciativa e não

quis deixar de estar presente nesta

manifestação de apoio aqueles que passam

por momentos difíceis vítimas de doença

oncológica. No final da Caminhada a Presidente

da Direção da ACADO, Enfermeira Umbelina,

agradeceu a todos os participantes e reiterou

a vontade de continuar a ajudar dia a dia os

doentes oncológicos castrenses, de uma

forma cada vez mais presente e ativa. Por

sua vez o Senhor Presidente da Câmara louvou

esta iniciativa bem como todo o trabalho

desenvolvido por esta associação, que merece

de todos o maior respeito e apoio pelo esforço

que faz por aqueles que tanto necessitam.

ACADO

No dia 26 de maio, o Grupo
de Música Tradicional
Portuguesa “Cordas do
Paivó”, levou a efeito o seu
IX CAN’TRADIÇÕES.

Pelas 18 horas os grupos foram recebidos

no Museu Municipal de Castro Daire pela

Autarquia na pessoa do seu

Vice-presidente, Sr. Luís Lemos. Ao

contrário dos anos anteriores, não foi o

“Cordas do Paivó” que “abriu” o

espetáculo, mas sim o grupo de

concertinas “Os Lusitanos de Viseu”.

Ao alegrarem o público durante os

intervalos, estes quatro elementos

contribuíram, e muito, para o grande

sucesso que foi este “Cant’tradições”.

O tema do espetáculo deste ano, era as

lavadeiras do rio Paivó. Como não podia

deixar de ser, o palco estava com uma

decoração alusiva a esta tarefa que

antigamente tinha lugar nas margens

deste afluente do Paiva. Por tudo isso, a

atuação do grupo anfitrião iniciou com

uma pequena mas esclarecedora

demonstração deste trabalho, executada

por dois elementos do “Cordas do Paivó”.

Aí já o apresentador ia encantando todo

o pessoal com as suas crónicas

humorísticas. De realçar, que o “Cordas

do Paivó” apresentou 21 atuantes em

palco, o que é um recorde.

Seguiu-se a atuação do “Raízes do

Alentejo”. Composto por sete elementos,

este grupo executou, com muito brio,

várias modas da sua região. Quem

encerrou o nono “Can’tradições” foi o

grupo “Sons do Lena” que veio da bonita

localidade da Batalha.

Como a hora já ia muito adiantada, deu-

se por encerrado o espetáculo, onde

houve muita alegria, muitas palmas e

um grande convívio.

No final, foi oferecido aos grupos presentes

um lanche, onde não faltou o bom

presunto e o bolo podre, entre outras

iguarias tradicionais.

Associação R.C. de Fareja

TURISMO

O Caminho Português Interior de
Santiago foi divulgado pelos

Municípios, a 4 de abril, numa
ação de rua realizada na área
envolvente à catedral de
Santiago de Compostela, com t-
shirts alusivas ao novo caminho
e desdobráveis do percurso em
várias línguas, distribuídos aos
peregrinos.

Nesta ação de divulgação foram

ainda concedidas fichas de inscrição

para a peregrinação inaugural e foi dado

a conhecer um novo sitio de suporte ao

Caminho Português Interior de Santiago,

http://cpisantiago.com. A apresentação

do caminho no espaço de turismo Porto

e Norte, juntou mais de vinte elementos

dos Municípios em contato com os

peregrinos, a quem mostraram as etapas

a seguir, desta feita, com base em

albergues dispostos no trilho, a saber:

17 km de Farminhão a Fontelo (Viseu);

16,7 km de Fontelo a Almargem; 23,6

km de Almargem a Ribolhos; 19,7 km

de Ribolhos a Bigorne; 11,9 km de

Bigorne a Penude; 29,2 km de Penude

a Bertelo; 11 km de Bertelo a Vila Real;

26,8 km de Vila Real a Parada de Aguiar;

22,6 km de Parada de Aguiar a Vidago;

19,7 km de Vidago a Chaves; e 26,1 km

de Chaves a Verin (Via da Prata).  Pelo

Caminho Português Interior, o peregrino

pode assim andar cerca de 385 km

entre Viseu e Santiago, dos quais 205,8

km em solo português, designadamente

pelos Concelhos de Viseu, Castro Daire,

Lamego, Peso da Régua, Santa Marta

de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de

Aguiar e Chaves.

Caminho Português Interior apresentado em Santiago de Compostela
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O Caminho Português Interior de
Santiago foi inaugurado no dia
24 de abril, em Viseu, onde
estiveram presentes todos os
Presidentes de Câmara
envolvidos neste projeto.

Os peregrinos pioneiros deste Caminho

chegaram ao Município de Castro Daire no

dia 27 onde pernoitaram e no dia 28 seguiram

até Bigorne. O troço no Município de Castro

Daire tem uma extensão de cerca de 40

Km, inicia junto à ribeira de Cabrum

atravessando zonas florestais, agrícolas e

rurais destacando-se a riqueza do património

cultural e religioso ao longo do caminho,

bem como, o património natural e paisagístico.

Destaca-se a passagem por duas capelinhas

dedicadas a Santiago, pelo Rio Paiva, integrado

na rede Natura 2000, sítio do Rio Paiva, que

nos apresenta paisagens maravilhosas em

todo o seu percurso. Realça-se a passagem

pela Serra de Montemuro, integrada,

também, na rede Natura 2000, sítio da Serra

de Montemuro, que convida a passeios de

jipe, bicicleta ou simplesmente a pé, durante

os quais se pode observar aldeias típicas,

águias de asa redonda, víbora cornuda,

rebanhos de ovelhas e cabras, lebres ou até

lobos ibéricos, entre outros. O Caminho

Português Interior de Santiago estende-se

por 205 Km, em território português,

atravessando os Municípios de Viseu, Castro

Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta

de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar

e Chaves. Atravessa a fronteira em Vila Verde

da Raia, percorrendo cerca de 180 Km da

Via da Prata, em território espanhol, até

alcançar Santiago de Compostela. Este projeto

resultou do empenho conjunto dos oito

Municípios atravessados, e diferencia-se de

outras vias de peregrinação já marcadas,

em Portugal, por vários fatores:

- O rigor nos critérios de reconhecimento e

marcação do caminho;

- A riqueza patrimonial, iconográfica e

toponímica associada a Santiago e ao

Caminho;

- O enquadramento natural e rural;

- O duplo sentido, permitindo a utilização do

caminho para peregrinação a Santiago e a

Fátima. Este caminho, semelhante ao original,

promove a segurança e o conforto dos

peregrinos, privilegia a ruralidade e o contacto

com as gentes e com o património, de que

são exemplos as igrejas, alminhas, pontes

e vias ancestrais.

Site oficial: http://cpisantiago.com/

Inauguração do Caminho Português de Santiago

No âmbito da Programação
Nacional da Fundação Inatel,
“Turismo Sénior”, que visa a
divulgação e promoção do Norte
e Centro de Portugal, tendo em
atenção o património histórico
/ cultural, gastronómico e
humano, o Município colaborou
neste programa de forma a
acompanhar os grupos na visita
 à vila de Castro Daire.

As visitas realizaram-se todas as sextas

feiras da parte da manhã, a um número

de 96 pessoas (por visita) com duração

de 1h30m, durante o mês de março

e primeira sexta feira de abril. O

programa «Saúde e termalismo sénior»

consiste no gozo de férias e lazer, à

semelhança do «Turismo Sénior»,

diferenciando-se, no entanto, pela sua

duração e, mais importante, pelo fator

“saúde e bem-estar”.

Uma programação rica em atividades

culturais e turísticas, oferece aos

participantes as condições e ambientes

próprios à realização de tratamentos

termais em algumas das melhores

estâncias no território nacional, sendo

este fator contemplado na definição

do plano de atividades.

As Termas do Carvalhal são uma

referência a nível nacional e estão

incluídas neste programa do INATEL,

solicitando ainda à Câmara Municipal

 a realização de  Palestras intituladas

“Conhecer a Região”. Também,

solicitado pelo Banco BPI, efetuou-se

no dia 30 de março o PR2 – Trilho das

Minas, com início em Moimenta de

Cabril para um grupo de cerca de 150

pessoas pertencentes à região norte

do referido Banco.

Este evento realizou-se no âmbito da

programação de motivação de equipas

desta instituição. O Município colaborou

ainda numa ação desenvolvida pela

ASSOL que teve como principal objetivo

proporcionar aos formandos um dia

diferente permitindo um contato real

com os valores naturais e culturais de

forma a conhecer mais esta região.

Visitas ao território de Castro Daire

A ADRIMAG, no âmbito da operação “Gestão

da Parceria PROVERE”, deu início ao processo

de candidatura do território das “Serras de

Montemuro, Arada e Gralheira & Arouca

Geopark” à Carta Europeia de Turismo Sustentável

– CETS. A CETS é um galardão outorgado pela

Federação Europeia de Parques Nacionais e

Naturais – Federação EUROPARC aos espaços

protegidos ou classificados que se

comprometem a desenvolver um turismo de

qualidade, promotor da atividade económica,

respeitoso e compatível com a conservação

do meio ambiente e o bem estar da população

local.  Até à data este galardão foi atribuído a

quase 100 territórios dispersos por 9 países

europeus (Noruega, Finlândia, Inglaterra, Holanda,

Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal

- www.european-charter.org). O território da

ADRIMAG abrange os Concelhos de Arouca,

Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São

Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra,

possui  168.970 hectares dos quais

aproximadamente 50% se encontram

ocupados pelos seguintes Sítios de Interesse

Comunitário da Rede Natura 2000: Serras da

Freita e Arada (28.658 hectares); Serra de

Montemuro (26.697 hetares); Rio Paiva (10.215

hectares); Rio Vouga (2.769 hectares).

A ADRIMAG conta, ainda, com o Geoparque

Arouca (32.910 hectares) que corresponde à

totalidade deste Concelho. Para que este território

seja galardoado com a Carta Europeia de

Turismo Sustentável, a ADRIMAG, os seus

parceiros institucionais e os agentes económicos

e sociais ligados ao setor do turismo, estão a

trabalhar em conjunto para o desenvolvimento

dos princípios de sustentabilidade identificados

pela CETS.

Carta Europeia de Turismo Sustentável

Praia Fluvial de Folgosa
A Praia de Folgosa situa-se no
Rio Paiva, junto à povoação de
Folgosa, Freguesia de Castro Daire.

A área envolvente possui uma vasta zona

de lazer, que os visitantes podem usufruir

para diversão, prática de pesca desportiva

ou simplesmente para descansar.

ÉPOCA BALNEAR 2012

De 15 de junho a 15 de setembro

TIPO: Fluvial

BAR DE PRAIA: Sim

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Sim - Água própria para banhos

ACESSOS

GPS: Lat. 40º 53’ 18’’- Log. 7º 54’20’’

Saída Este na A24, povoação de Folgosa,

Freguesia de Castro Daire

EQUIPAMENTOS

Parque de Merendas, instalações sanitárias,

parque de estacionamento.

DESPORTOS PRATICÁVEIS

Caiaque, pesca desportiva, embarcações

ligeiras sem motor, campo de jogos.
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O Município de Castro Daire
realizou, pelo terceiro ano
consecutivo, o Maio Pedestre
contando este ano com quatro
percursos, nomeadamente: o PR4

– Trilho dos Lameiros; o PR1 – Trilho
dos Moinhos; o PR5 - Trilho do
Paiva e para encerrar este evento
foi realizado um troço do Caminho
Português Interior de Santiago,

de Baltar ao Mezio.

Todos estes percursos levam-nos à descoberta

e ao contato com a natureza bem como à

aquisição de um conhecimento mais

profundo desta região. Registam um elevado

potencial paisagístico, ambiental e cultural,

permitindo uma atividade salutar como é o

pedestrianismo incentivando o Turismo de

Natureza e os meios rurais através de uma

estratégia assente no princípio do

desenvolvimento sustentável. São

fundamentais para desenvolver as

potencialidades turísticas bem como a

promoção dos produtos endógenos do

Concelho. A edição deste ano do Maio

Pedestre conta, como tem sido habitual,

com um balanço positivo, ficando a promessa

de se repetir em 2013. Um obrigado especial

a todos os participantes!

Maio Pedestre 2012

> Aumentar a ingestão de água, ou

sumos de fruta natural sem açúcar,

mesmo sem ter sede;

>Evitar bebidas alcoólicas,

gaseificadas, com cafeína, ou ricas

em açúcar, porque podem provocar

desidratação;

>Ter atenção especial a recém-

nascidos e crianças, idosos e doentes,

porque são mais vulneráveis ao calor

e podem não sentir ou não

manifestar sede;

>Fazer refeições leves e mais

frequentes, evitando refeições

pesadas e muito condimentadas;

>Permanecer em ambiente fresco.

Deve evitar-se as mudanças bruscas

de temperatura;

>Tomar duche de água fria ou tépida

no período de maior calor, evitando

contudo as mudanças bruscas de

temperatura;

>Evitar a exposição direta ao sol,

principalmente entre as 11 e as 16

horas. Sempre que houver exposição

solar deve-se usar um protetor solar,

com um índice de proteção igual ou

superior a 20;

>Nunca deixar crianças, doentes ou

idosos dentro de veículos expostos

ao sol;

>Diminuir, sempre que possível, os

esforços físicos durante os períodos

de calor;

>Usar roupa larga e solta, de

preferência em algodão e com cores

claras;

>Usar menos roupa na cama,

sobretudo no caso de bebés e

doentes acamados;

>Evitar a entrada de calor no interior

das habitações, fechando persianas

e portadas, mas mantendo a

circulação de ar;

>Pedir ajuda, sem hesitar, a

familiares ou vizinhos, no caso de

má disposição ou mal-estar com o

calor;

>Ajudar, em caso de necessidade,

pessoas isoladas, idosas, frágeis ou

com dependência;

>Idosos e bebés não devem ir à

praia nos dias de grande calor. As

radiações solares podem provocar

queimaduras da pele, mesmo sob

a proteção de um chapéu-de-sol. A

água do mar reflete os raios solares

e não evita as queimaduras solares

das zonas expostas. As queimaduras

solares diminuem a capacidade da

pele para arrefecer.

Colabore!

A Proteção começa em si!

Recomendações para Prevenir os Efeitos do Calor

PROTEÇÃO CIVIL/FLORESTA
Defesa da Floresta Contra Incêndios

– Perguntas mais frequentes

1 - É obrigatório a limpeza de terrenos junto

de habitações? Segundo o estipulado no n.º

2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006

de 28 de junho alterado pelo Decreto-Lei

n.º17/2009, de 14 de janeiro, os proprietários,

arrendatários, usufrutuários ou entidades que,

a qualquer título, detenham terrenos

confinantes a edificações, designadamente

habitações, estaleiros, armazéns, oficinas,

fábricas ou outros equipamentos, são obrigados

a proceder à gestão de combustível numa

faixa de 50 m à volta daquelas edificações

ou instalações medida a partir da alvenaria

exterior da edificação, de acordo com as

normas constantes no anexo do referido

decreto-lei. 2 - O que é o período crítico? É

o período durante o qual vigoram medidas

e ações especiais de prevenção contra incêndios

florestais, por força de circunstâncias

meteorológicas excecionais, sendo definido

por portaria do Ministro da Agricultura, do

Desenvolvimento Rural e das Pescas (alínea

s) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/2006

de 28 de junho alterado pelo Decreto-Lei

n.º17/2009, de 14 de janeiro). 3 - Qual é o

período crítico para 2012?  O período crítico

de incêndios florestais, para 2012, será

estipulado por portaria, previsivelmente entre

1 de julho a 30 de setembro.  4- O que é

uma queimada ou uma queima?  Queimada

é quando se usa o fogo para renovação de

pastagens e eliminação de restolho e ainda,

para eliminar sobrantes de exploração agrícolas

ou florestais e que estão cortados mas não

amontoados. A queima é quando se utiliza

o fogo para eliminar sobrantes de exploração

agrícola ou florestais, que estão cortados e

amontoados. 5 - É possível realizar uma

queima durante o verão?  Na estação do

verão é quando vigora o período crítico, e

neste período não se pode realizar queimas

nos espaços rurais – alínea b) do n.º 1 do artigo

28.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de

junho alterado pelo Decreto-Lei n.º17/2009,

de 14 de janeiro – apenas existe uma exceção

para a queima de sobrantes de exploração

decorrente de exigências fitossanitárias de

cumprimento obrigatório, a qual deverá ser

realizada com a presença de uma unidade

de um corpo de bombeiros ou uma equipa

de sapadores florestais. 6 - É possível realizar

uma queimada fora do período crítico?  A

realização de queimadas só é permitida fora

do período crítico e desde que o índice de

risco temporal de incêndio seja inferior ao

nível elevado e também só é permitida

após licenciamento na Câmara Municipal,

na presença de técnico credenciado em

fogo controlado ou, na sua ausência, de

equipa de bombeiros ou de equipa de

sapadores florestais. 7 - Quando é que se

pode fazer uma queima?  Em todos os

espaços rurais, fora do período crítico e desde

que não se verifiquem os índice de risco

temporal de incêndio de níveis muito elevado

e máximo (n.º 2 do artigo 28.º. do Decreto-

Lei n.º 124/2006 de 28 de junho alterado

pelo Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 de

janeiro), no entanto, também deverá ter

em atenção ao estipulado no n.º 1 do artigo

39.º do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de

dezembro.

Defesa da floresta contra incêndios



AGENDA

Feira Medieval de Mões
7 e 8 de julho
Vila de Mões

Final da Taça Municipal de Futebol
29 de julho
Complexo Desportivo Municipal

Dia do Idoso do Concelho
14 de julho
Visita a Braga

MOSTRA CASTRO DAIRE 2012
10 a 14 de agosto
Jardim Municipal

Festa da Senhora da Soledade
15 de agosto
Parque do Calvário

Festa da Santa Eufémia
16 de setembro
Soutelo


