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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros Castrenses,
É um privilégio poder levar até vós mais uma edição da nossa
Revista Municipal.
A Revista Municipal é mais um meio de contacto com todos
vós, permitindo-nos dar a conhecer parte do trabalho que vamos
desenvolvendo na nossa ação diária em prol do Município e dos
nossos munícipes.
A nossa estratégia de desenvolvimento do Concelho passa
pela abertura e pelos contactos institucionais com o Estado Central,
Autarquias Locais, Agentes económicos e todos aqueles que em
parceria possam contribuir para enriquecer a nossa ação em prol
de uma intervenção que valorize e desenvolva o nosso território nas
diversas áreas.
Continuamos o nosso trabalho com a certeza que é
integrando transversalmente os diversos setores que vamos obter um
desenvolvimento sustentável e equilibrado no nosso Concelho.
Procuramos integrar o investimento prioritário nas diversas
infraestruturas com a aposta em ações de cativação de novos públicos,
garantindo a qualidade dos serviços essenciais como a Educação, a
Ação Social, a Cultura e o Desporto. É com a aposta na melhoria das
condições de vida para todos os nossos cidadãos, mas também para
aqueles que possamos receber, que vamos trilhar este caminho de
crescimento e de progresso do nosso Município.
Neste caminho reitero o apelo de contarmos com todos, na

“….é integrando transversalmente os diversos
setores que vamos obter um desenvolvimento
sustentável e equilibrado no nosso Concelho.”

certeza que Juntos Seremos Mais Fortes!
Um abraço a todos!
O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Martins de Almeida
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EN225 AUDIÇÃO NA AR
EN225 - AUDIÇÃO NA COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O

Presidente da Câmara, Dr.
Paulo Almeida, foi ouvido
em defesa da Petição pela
Requalificação URGENTE da EN225 na
Comissão de Economia, Inovação e Obras
Públicas da Assembleia da República.
Esta audição teve como objetivo,
mais uma vez, fazer eco das revindicações
de todos os Castrenses na necessidade
de requalificação urgente daquela via, a
qual apresenta um estado de degradação
elevado, colocando em risco a segurança
de pessoas e bens que nela circulam.
O Sr. Presidente da Câmara
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entregou um dossier a todos os
Deputados presentes evidenciando
o estado de degradação da via,
enumerando, ainda, os alunos que
são transportados naquela estrada e o
registo das ocorrências de emergência.
Este documento teve como
propósito sensibilizar todos os Deputados
para a defesa desta causa, que reclamam
justiça e igualdade de tratamento.
O Sr. Presidente da Câmara
fez-se acompanhar pelo Comandante
dos Bombeiros Voluntários de Castro
Daire, Prof. Paulo Matos, que relatou

em viva voz as dificuldades sentidas
pelos meios de socorro, cada vez que
precisam de utilizar aquela estrada.
Aguarda-se a discussão deste tema
em Plenário, esperando que sejam feitas
ao Governo da Nação recomendações,
projetos de resolução ou outras
iniciativas parlamentares, apresentadas
por todas as forças partidárias, para
avançar com esta requalificação.
O Trabalho por esta causa
continua!!!
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TURISMO

BOLSA DE TURISMO
DE LISBOA
CENTENAS DE VISITANTES
PASSARAM PELO STAND DE
CASTRO DAIRE
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O

Município de Castro Daire
apresentou-se na BTL (Bolsa de
Turismo de Lisboa), evento que
decorreu de 13 a 17 de março, em Lisboa.
Ao longo dos 4 dias, Castro Daire
teve a oportunidade de promover as
potencialidades do seu território, tais
como as Termas do Carvalhal, Serra do
Montemuro, Rio Paiva, Gastronomia
e Artesanato. Na edição deste ano, a
autarquia aproveitou para apresentar e
divulgar os vários pacotes turísticos criados
recentemente, bem como para promover
o novo Centro de BTT, que se fixará
em território castrense. Destaque-se,

TURISMO

também, a assinatura do protocolo
de cooperação com o Município
do Fundão, no âmbito da Rota da
Transumância.
A participação nesta feira
de grande importância nacional
e internacional, permitiu
a
divulgação e valorização dos
recursos naturais do território,
afirmando Castro Daire como
um destino turístico atrativo e de
referência para a região.
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TURISMO/EDUCAÇÃO
PASSAPORTE DA EN2
CASTRO DAIRE JÁ TEM

A

EN2 tornou-se numa rota turística nacional e internacional e
é a única estrada a atravessar o país de norte a sul pelo interior, de Chaves a Faro.

Ao longo dos seus 738 km, proporciona diferentes paisagens
e permite dar a conhecer a genuinidade e diversidade turística e cultural destes locais.
Foi criado um passaporte para que os turistas possam receber carimbos referentes aos locais por onde vão passando ao longo
da rota, aproveitando todo o potencial paisagístico e patrimonial que
o percurso tem para oferecer.
Castro Daire já possui o passaporte e o carimbo (disponível
no Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva,
Museu Municipal, Termas do Carvalhal e Bombeiros Voluntários de
Castro Daire) para todos aqueles que estejam interessados em assinalar o percorrer desta Rota.
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ALUNOS DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE
VISITARAM A EN225

U

m grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de
Castro Daire, no âmbito do Projeto de Cidadania e
Desenvolvimento: “Conhecer para preservar, divulgar
e reivindicar”, deslocou-se à EN225, troço de ligação Castro
Daire até ao limite do Concelho, Freguesia de Cabril.
Ao longo do troço foi possível visualizar inúmeros
buracos na via, muitos deles de grande dimensão, abatimentos e irregularidades do piso, desmoronamento de taludes,
inúmeras ameaças de aluimento de muros de suporte, sendo
também esta via sinuosa e estreia em determinados locais,
nomeadamente, em pontes, onde o cruzamento de dois veículos pesados é impossível.
A visita dos alunos, permitiu-lhes conhecer o estado
atual de degradação desta via, georreferenciar os principais
problemas desta estrada e posteriormente irão desenvolver
um trabalho para dar a conhecer à comunidade escolar as
dificuldades de EN225.

EDUCAÇÃO
CANTAR DOS REIS
COMUNIDADE ESCOLAR CANTARAM
OS REIS NA CÂMARA MUNICIPAL

A

FESTA DO LIVRO E DA LEITURA

A

Câmara Municipal de Castro Daire promoveu entre os dias
23 e 30 de abril a 13ª edição da “Festa do Livro e da Leitura”.
Este evento pretendeu ser um encontro com todos os
alunos do 1º ciclo e com a comunidade em geral, proporcionando desde tenra idade, o contacto com os livros, constituindo, também, um estímulo com vista a intensificar a curiosidade e o apreço
pelo livro.
A festa do livro e da leitura englobou uma gama variada
de atividades e oficinas, para todos os alunos do 1º ciclo, conversas sobre literatura infantil e terminou com o espetáculo de teatro
“Páginas de Refúgio”, pela Associação Ardemente, enquanto tributo comemorativo do Dia Mundial do Livro, que se celebrou a 23 de
abril.

s crianças do Jardim de infância de Castro Daire vieram
até aos Paços do Concelho cantar os Reis e desejar um
Bom Ano de 2019.
Bem-haja a todos!
Também outro grupo de alunos, desta vez da Escola
Secundária de Castro Daire, veio ao Município cantar os Reis e
desejar as Boas.
Bem-haja pela iniciativa.
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EDUCAÇÃO
PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO
TERTÚLIAS “BEM TE QUERO”

N

o mês de fevereiro deu-se início, ao ciclo de Tertúlias “Bem
Te Quero”, uma atividade inserida no Projeto Promoção do
Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões. Estas tertúlias têm
como objetivo a clarificação e a partilha de temas pertinentes para
a educação/desenvolvimento da criança, sendo desenvolvidas
nas várias Escolas do 1º CEB do concelho, em horário pós-laboral,
potenciando a participação de toda a comunidade escolar.
A Escola do 1º CEB de Lamelas foi a primeira a receber
esta iniciativa, subordinada ao tema “A importância do NÃO para a
criança”. Foi num ambiente acolhedor e de partilha entre alunos,
pais, assistentes operacionais e a equipa do projeto, que ao longo
da sessão, foram discutidas e partilhadas situações e estratégias
por todos os intervenientes sobre esta temática.
Foram ainda, desenvolvidas, paralelamente, pelos
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elementos da equipa, atividades lúdicas com as crianças presentes.
No dia 22 de março, na EB 1 de Picão, decorreu mais uma
tertúlia com a comunidade escolar, inserida no Projeto Promoção
do Sucesso Educativo.
Foi com grande agrado que contámos com a presença de
pais, alunos e assistentes operacionais afetos a outras escolas do
concelho, bem como, de pessoas da comunidade de Picão.
Desta vez, discutiu-se a “Importância do Brincar - ambientes,
atividades e brinquedos fundamentais ao desenvolvimento”,
através de atividades entre pais e filhos, bem como, a análise das
competências trabalhadas nos jogos/brincadeiras e a observação
dos rótulos das embalagens dos brinquedos e jogos.
Paralelamente, os elementos da equipa desenvolveram
atividades lúdicas com as crianças presentes.
A EB1 de Mões, recebeu no dia 29 de março, a terceira
tertúlia para toda a comunidade escolar, com o tema “Dependência
Tecnológica: uma problemática contemporânea” que teve como
objetivos, compreender o que é dependência tecnológica,
demonstrar os danos psicológicos que a tecnologia pode causar
na criança e nas relações familiares, Analisar os benefícios e
malefícios que a tecnologia pode exercer na criança e na família e
a Importância do uso consciente da tecnologia.
Simultaneamente, elementos da equipa desenvolveram
atividades lúdicas com as crianças presentes.
A tertúlia “Para além do Saudável – a importância da
alimentação”, decorreu no dia 24 de abril, na Escola EB1 de Lamas.
Nesta iniciativa realçou-se a importância da diversificação de
alimentos, sabores e texturas,para o desenvolvimento da criança.
A Terapeuta da Fala e a Terapeuta Ocupacional forneceram
sinais de alerta e estratégias a fim de ultrapassar algumas disfunções
alimentares, por défice na motricidade orofacial, processamento
sensorial, entre outros fatores.

EDUCAÇÃO
ESCOLAS DO 1º CEB E JARDINS
DE INFÂNCIA DESFILARAM NO
CARNAVAL

O

desfile de Carnaval das Escolas EB1 e Jardins de Infância
saiu à rua no dia 1 de março.

O desfile carnavalesco teve início no Bairro do Castelo, passando pela Av. 5 de Outubro, Av. dos Bombeiros, Av. da
Misericórdia, Rua Padre Américo, Rua Dr. Pio Figueiredo, Av. João
Rodrigues Cabrilho, Rua Inocêncio Santos Cruz e terminou no Centro Municipal de Cultura.
Este cortejo trouxe muita brincadeira, animação e criatividade, numa iniciativa organizada pelo Município de Castro Daire.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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COMÉRCIO
CONCURSOS “MONTRAS DE NATAL” E
“MIL CONTOS DE NATAL”
DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES

R

ealizou-se durante a tarde do dia 8
de janeiro, o sorteio do concurso intitulado “ Mil Contos de Natal”.

O concurso organizado pelo Município de Castro Daire em parceria com
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riu ainda que “a realização deste concurso
tinha um duplo objetivo, um duplo incentivo ao comércio local, as pessoas para concorrer teriam de fazer as suas compras no
comércio local e os prémios também são
para gastar no comércio local”.

a Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras teve como objetivo dinamizar
o comércio local, atribuindo prémios aos
consumidores que fizessem compras em
Castro Daire.

Muitos parabéns a todos os participantes, em especial aos vencedores!

Em representação do Município
de Castro Daire, marcou presença o presidente, Dr. Paulo Almeida e os vereadores,
Dr. Pedro Pontes e Dr. Armando Lemos, e
a presidente da Associação Empresarial de
Castro Daire e Beiras, Dra. Marisa Pinto.

2º- José Rocha – São Pedro do Sul

No final do sorteio, o presidente
do Município fez um balanço positivo da
iniciativa, que contou com uma grande
adesão por parte dos consumidores, refe-

Vencedores do concurso “Mil Contos de
Natal”:
1º- José Martins – Rio de Mouro
3º- José Silva – Gralheira
4º- Cristina Teixeira – Soutelo
5º- Ana Rita Mendes – São Joaninho
Vencedores do concurso “Montras de
Natal”
1º Lugar - Talho Alcina
2º Lugar - Beleza e Simpatia
3º Lugar - Ergovisão

A

ASSINATURA DE PROTOLOCO

Câmara Municipal de Castro Daire celebrou um protocolo
com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

CÂMARA MUNICIPAL DE
CASTRO DAIRE APOIA
A REQUALIFICAÇÃO DO
QUARTEL DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CASTRO
DAIRE

de Castro Daire para apoio na requalificação do Quartel dos

Bombeiros. A assinatura do Protocolo contou com a presença do
Presidente da Autarquia, Paulo Martins de Almeida e o Presidente
da AHBV de Castro Daire, João Cândido Henrique.
Este investimento vai ser financiado em 85% pelo programa
POSEUR, no âmbito de uma candidatura efetuada pela AHBV
de Castro Daire ao Portugal 2020, sendo que o Município, com a
assinatura do presente protocolo, irá suportar os restantes 15%, no
montante de 96.316,70€.
A obra de requalificação do Quartel do Bombeiros já
se encontra em execução e futuramente irá permitir melhores
condições de trabalho para os Bombeiros Voluntários de Castro
Daire, refletindo-se numa melhoria significativa na qualidade dos
serviços prestados a toda a população.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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COMEMORAÇÕES

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
EM CASTRO DAIRE

DIVERSAS INICIATIVAS DO MUNICÍPIO
MARCARAM A EFEMÉRIDE

O

Município de Castro Daire assinalou a
celebração do dia 25 de Abril de 1974.
Estas comemorações iniciaram-se
com o Hastear da Bandeira nos Paços do
Município, onde a Banda dos Bombeiros Voluntários de
Castro Daire tocou o Hino Nacional.
Seguiu-se
uma
sessão
comemorativa
abrilhantada por um grupo de Alunos da
EB1 de Castro Daire, que fizeram uma
recriação sobre a Revolução do 25 de Abril.
Visitou-se, ainda, uma exposição alusiva ao dia,
gentilmente cedida pelo Professor Augusto Soares e
pelo Sr. Evaristo Pina, presente na Biblioteca Municipal.
As comemorações terminaram com uma Sessão
que teve como palestrante convidado o Professor Luís
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COMEMORAÇÕES

Sousa, doutorado em Ciência Política, havendo também lugar às
intervenções de todos os Grupos Parlamentares representados na
Assembleia Municipal, do Sr. Presidente da Câmara Municipal e da
Sra. Presidente da Assembleia Municipal.
O momento cultural e musical ficou a cargo de Joana Costa,
brilhante intérprete castrense que como seu reportório encantou
os presentes.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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SOCIEDADE
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

R

ealizou-se no passado dia 1 de fevereiro uma reunião
Ordinária da Assembleia Municipal de Castro Daire.
Esta sessão teve como particularidade a presença de
um grupo de alunos da Escola Secundária de Castro Daire que
assistiram aos trabalhos e tiveram a sua intervenção, deixando
algumas perguntas e sugestões ao Executivo Municipal.

A

Associação Nacional de Assembleia Municipais
reuniu no passado dia 25 de janeiro de 2019 em
Castro Daire.
A Reunião realizou-se no Centro de Interpretação de
Montemuro e Paiva, onde os participantes foram recebidos
pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Almeida e pela
Presidente da Assembleia Municipal, Eng.ª Eulália Teixeira.
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AMBIENTE
EXPOSIÇÃO NA
BIBLIOTECA

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

“OS LIVROS E O MUNDO
IMAGINÁRIO”

A

na Sofia Gonçalves é um dos novos
valores da ilustração nacional e
cruza, de forma magistral, as duas
e três dimensões.

De um poderoso e profundo
sentido do imaginário infantil, o seu
trabalho “mexe” com quem o vê, numa
herança de centenas de histórias de
embalar que perduram, ainda hoje,
no imaginário de miúdos e graúdos.
A exposição esteve presente na
sala polivalente da Biblioteca Municipal de
Castro Daire até ao dia 30 abril.

O

Município de Castro Daire assinalou o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, com
a distribuição de garrafas de águas reutilizáveis a todos os alunos do Pré-escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho.
Esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar para a necessidade de se reduzir
a utilização de garrafas de águas descartáveis, diminuindo assim o impacto ambiental
associado ao plástico, mas também promover o consumo diário de água (essencial à vida/
saúde).
Ainda enquadrado no Projeto Curricular Transversal no âmbito da Cidadania e
Desenvolvimento, os alunos do 1.º ano da EB1 de Castro Daire realizaram uma visita ao
Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva onde visitaram a sala “O
Paiva” e visualizaram um filme educativo alusivo à temática.
Posteriormente deslocaram-se ao Jardim Municipal para a colocação dos desenhos
por eles elaborados, nesse mesmo local.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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+SÉNIOR +ATIVIDADE +VIDA
DESFILE DE CARNAVAL
+SÉNIOR +ATIVIDADE +VIDA

N

(RE)VIVER A TRADIÇÃO

o dia 5 de março saiu à rua o 1º Desfile de Carnaval – (Re)
Vive a Tradição. Nesta 1ª edição, a iniciativa promovida pelo
Município de Castro Daire contou com 19 Associações do
Concelho e cerca de 500 participantes.
Carros alegóricos, grupos de mascarados, cabeçudos e grupos de bombos não faltaram, numa tarde de verdadeira folia carnavalesca.
O cortejo iniciou no Parque Urbano, percorrendo de seguida
várias ruas da vila de Castro Daire, com destaque para a Avenida
dos Bombeiros, local onde o Executivo Municipal assistiu ao desfile
e onde os populares afluíram em maior número. Integrado também
no evento participaram cerca de 80 carros antigos, clássicos e 20
vespas.
Esta foi uma tarde muita animada, onde não faltou música,
folia e criatividade, revivendo, assim, mais uma tradição cultural do
nosso território.
Obrigado a todos os participantes!
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+SÉNIOR +ATIVIDADE +VIDA

PROJETO
+ SÉNIOR
+ ATIVIDADE
+ VIDA

O

Município de Castro Daire
continua a levar a cabo o Projeto
+ Sénior + Atividade + Vida.
Criado em 2018, este projeto que
conta com a colaboração das Juntas de
Freguesia, Associações e IPSS´s encontrase implementado em vários locais do
território, sendo desenvolvidas várias
atividades, ao nível físico, estimulação
cognitiva, nutrição e novas tecnologias.
Este projeto consiste, de forma
objetiva, promover a qualidade de vida
e autoestima, adotar estilos de vida
saudáveis, suprimir a inatividade e
estimular competências cognitivas, com
o objetivo de reduzir os fatores de risco
associados ao envelhecimento.
A iniciativa é direcionada para
todos os residentes do Concelho, com
idade igual ou superior a 55 anos e
também portadores de deficiência,
contando, atualmente, com cerca de 700
participantes.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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EMPREENDEDORISMO
Esta conferência, destinada aos alunos
do ensino secundário e profissional, contou,
este ano, com a participação de Paulo Marcelino
e Rafael Polónia, que através das suas histórias,
contadas na primeira pessoa, motivaram os alunos para a temática do empreendedorismo.

PROJETO WANTED – CONFERÊNCIA TEEN 2019

O

Auditório do Centro Municipal de Cultura recebeu, no passado dia 8 de março,
a Conferência Teen, uma ação no âmbito da 8.ª Edição do Projeto Wanted –
Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões, em parceria com o Município de Castro Daire.
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Abriu a sessão o Sr. Vereador Dr. Pedro
Pontes, que deu as boas vindas aos alunos, agradeceu a participação de todos e aproveitou para
partilhar com os presentes, as principais medidas do Município na área da juventude e do empreendedorismo.
Seguiu-se a intervenção do Prof. Paulo Marcelino que, para além da sua atividade
como docente no 1º CEB, deu destaque à atividade que desenvolve na área do turismo de
natureza, com a realização de atividades radicais (caminhadas aquáticas; rafting; hidrospeed;
canoagem; canoa raft), aproveitando as potencialidades naturais, turísticas e ambientais deste
concelho, designadamente, o Rio Paiva e a Serra
do Montemuro.
O jovem Rafael Polónia, partilhou a história de como nasceu a empresa Landescape,
após ter realizado duas viagens de bicicleta que
o levaram de Ovar a Istambul e de Ovar a Macau, percorrendo mais de 50 países.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

MUNICÍPIO APRESENTA
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
JOVEM NAS ESCOLAS DO
CONCELHO

O

Município de Castro Daire apresentou o Orçamento
Participativo Jovem (OPJ) aos alunos do Agrupamento de
Escolas de Castro Daire e da Escola Profissional Mariana
Seixas e contou com a presença dos vereadores Dr. Pedro Pontes e
o Dr. Armando Lemos.
O projeto pretende envolver os jovens castrenses nos
processos de tomada de decisão dos órgãos locais, incentivando
a participação ativa. Podem participar os cidadãos, com
idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes,
trabalhadores, estudantes ou naturais do Concelho de Castro
Daire, individualmente ou em grupo.
O Município atribuiu um montante de 15 mil euros ao OPJ
2019, para concretização da proposta vencedora.
As propostas devem ser entregues até ao dia 30 de junho.
Posteriormente, serão submetidas a análise técnica sendo que, na
Festa da Juventude, no dia 10 de agosto, as propostas aprovadas
serão apresentadas publicamente pelos seus proponentes.
Seguir-se-á a fase de votação das propostas aprovadas, até 30 de
setembro. A proposta vencedora será executada pelo município,
em 2020, em colaboração com o(s) respetivo(s) proponente(s).
Para qualquer esclarecimento adicional, os interessados
podem dirigir-se à Câmara Municipal ou através do e-mail opj@
cm-castrodaire.pt
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CULTURA
XX ENCONTRO DE CANTADORES DE JANEIRAS
IGREJA MATRIZ DE CASTRO DAIRE FOI O PALCO

N

o passado dia 26 de janeiro, realizou-se o XX Encontro de
Cantadores de Janeiras, na Igreja Matriz de Castro Daire.
A iniciativa organizada pelo Município de Castro Daire
em parceria com o Grupo de Cantares da Casa do Povo de Cabril,
contou com presença de 4 grupos de cantadores, o Grupo de
Cantares da Casa do Povo de Cabril, Rancho Folclórico de Santo
Amaro de Azurara – Viseu, Cantorias – Associação SSRS de Vila Chã
de Sá – Viseu e o Grupo Folclórico de Santa Cristina do Couto Santo Tirso.
Marcou presença neste evento o Presidente do Município,
Dr. Paulo Almeida o Vice-Presidente, Dr. Luís Lemos e o Vereador,
Dr. Armando Lemos.
Esta iniciativa visa reafirmar a cultura e costumes,
recordando tradições ancestrais que caracterizam os cantares de
janeiras da região.
Um agradecimento a todos os Grupos participantes e ao
público que assistiu a esta Iniciativa de grande tradição cultural.

22

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

CULTURA

MUNICÍPIO DE CASTRO
DAIRE APRESENTA
PROJETO INOVADOR
DE RECOLHA
ETNOGRÁFICA

O

Município de Castro Daire,
arrancou com o projeto “Memória
Sobre Rodas”, em Parada de Ester,
no passado dia 20 de março, uma iniciativa
integrada, de pesquisa etnográfica
do riquíssimo património cultural que
encerra, entre outras, a novidade de usar
um recurso disponível, o bibliomóvel da
Biblioteca Municipal de Castro Daire, o
qual passará também a ser um estúdio
móvel de registo sonoro e audiovisual.
O projeto “Memória Sobre
Rodas” é desenvolvido em parceria com
a Binaural/Nodar, uma estrutura cultural
profissional da região e que se dedica,

desde 2006, à investigação etnográfica
sonora e multimédia, à criação artística
contemporânea e à educação patrimonial.
O lema do projeto “Memória sobre
Rodas” é “o património somos nós”, uma
forma de evidenciar que o conhecimento
etnográfico reside em cada aldeia, em
cada casa e em cada família, fazendo
parte do fluxo de memórias que vêm dos
antepassados, o qual urge cuidar, divulgar
e projetar para o futuro de forma a que o
Município de Castro Daire seja conhecido
cada vez mais pelo seu contexto geográfico
e cultural absolutamente único.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS
Grijó Gafanhão

Alva

Pepim

Póvoa de Montemuro

Abertura e limpeza de estradões

Alcatroamento de estrada EM 550 - Cabril
24
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OBRAS
Ponte de Boto
Soalheira

Soalheira

Passagem da conduta na Ponte do Boto e Soalheira

Estações Elevatórias - Nova ETAR de Castro Daire
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

Estradas Municipais - Limpeza de bermas e valetas

Alcatroamento da EM 558 - Ligação Ester - Ponte de
Cabaços

Requalificação da Rua Padre Adelino Duarte Ribeiro - Mezio
26
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OBRAS

Construção de escadario que liga a Avenida Francisco Sá Carneiro à Avenida 25 de Abril

Requalificação da Av. Francisco Sá Carneiro

Alcatroamento da estrada do Custilhão a Baltar
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

Requalificação do Edifício Conde Ferreira. Construção da incubadora de empresas e sede da Junta de Freguesia de
Castro Daire

Requalificação da Rua Inocêncio Santos Cruz
28
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OBRAS

Construção de escadario que liga Via Sacra

Requalificação do Largo da Feira das Vacas
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

Alcatroamento da estrada de Mortolgos a Lamelas

Ampliação de ramais de saneamento em Mões e Vila Boa

Marcação e colocação de sinalização da EN 225 à Granja
30
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OBRAS

Requalificação urbana junto à EN 321 - Picão

Alargamento da Rua do Trogal e construção de muro - Mosteirô

Alcatroameno da Rua Estrada Nova - Arinho
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

Alcatroamento da estrada que liga Mós à EN 225

Calcetamento e construção de muro na Travessa da Escola e Rua Central
- Póvoa de Montemuro
32
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OBRAS

Requalificação do Parque de Campismo das Termas do Carvalhal

Balneário das Termas do Carvalhal
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

Alargamento e pavimentação da estrada que liga Ponte
do Boto ao Mosteiro

Alcatroamento e marcação da EM 1212 - 1 - Ligação
Parada de Ester a Nodar

Requalificação de largo em Parada de Ester
34
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OBRAS

Construção de muro - Ameal

Requalificação urbana da Quinta das Presas

Requalificação e calcetamento de largo junto ao cemitério - Codeçais
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

35

CPCJ
COMEMORAÇÃO DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER

ATIVIDADES REALIZADAS PELA
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CRIANÇAS
E JOVENS

A

N

o passado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o
Município de Castro Daire desenvolveu em conjunto com
Binaural Nodar na Biblioteca Municipal de Castro Daire, a
atividade, ”Mulheres de Terra e Água”, enquanto tributo à mulher
rural a que se seguiu um momento de partilha de memórias de
mulheres presentes no evento.
Terminou com a intervenção da Engª Eulália Teixeira, mulher que no poder autárquico do concelho e no poder parlamentar
falou também dessas vivências e memórias.
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Kiko e a Mão - “Aqui Ninguém Toca”

CPCJ durante o mês de Janeiro e fevereiro desenvolveu
uma atividade de Prevenção contra a Exploração e o
Abuso Sexual no 1º CEB do concelho de Castro Daire.
Esta atividade teve como objetivo assinalar,
promover,
divulgar
e
sensibilizar
esta
temática.
Esta ação foi dinamizada através de uma história intitulada:
Kiko e a Mão “Aqui Ninguém Toca”, em formato de vídeo.
No final de cada ação, foi entregue um separador elaborado
pelos pais a cada aluno.

14 de fevereiro - Dia de São Valentim
A CPCJ assinalou o dia 14 de fevereiro – Dia
de São Valentim, junto da Escola Secundária de Castro
Daire, distribuindo aos alunos violentómetros de forma a
sensibilizar para a problemática da Violência no Namoro.
“QUEM TE AMA, NÃO TE AGRIDE!” - “AMOR QUE É AMOR, NÃO
DÓI!”

CPCJ

ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS

19 de março - Dia do Pai

A CPCJ celebrou o dia no pai junto dos funcionários do Município
de Castro Daire.

N

o âmbito do mês da Prevenção dos Maus-tratos na
Infância – Abril, a Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens, em conjunto com a Câmara Municipal e o
Agrupamento de Escolas, aderiu novamente a esta iniciativa
através da “Campanha Laço Azul”, com o objetivo de
sensibilizar e alertar a comunidade acerca desta problemática.
A campanha deste ano com o lema “Serei o que me Deres...Que seja Amor!” teve início no dia 01 de abril, com a colocação de uma faixa no Jardim Municipal e terminou no dia 30 de abril
com a realização de um “Laço Humano” com os alunos do Jardim
de Infância e EB 1 de Castro Daire.
As restantes escolas procederam, também, à elaboração
de trabalhos relativos aos maus-tratos contra as crianças na sua
prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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PROTEÇÃO CIVIL

MARÇO
MÊS DA FLORESTA

M

unicípio de Castro Daire faz balanço
positivo das ações realizadas durante o
mês de março, mês da Floresta e Proteção
Civil na sensibilização da comunidade escolar e
da população castrense para a importância da
conservação da floresta destacando o seu interesse
económico para a região.
As iniciativas iniciaram-se, no dia 7 de
março, com o Seminário sobre Sanidade Agrícola
e Florestal, onde foram debatidos vários temas,
designadamente, a sanidade na cultura do mirtilo
(Drosophila suzukii), a vespa da galha do castanheiro
e o nemátodo da madeira do pinheiro.
A apresentação do Plano Operacional
Municipal, pela Comissão Municipal da Defesa da
Floresta, teve lugar no dia 14 de março, no Auditório
da Assembleia Municipal, Palacete das Carrancas.
A caminhada pela floresta, com plantação de
árvores autóctones, realizou-se no dia 21 de março,
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PROTEÇÃO CIVIL

iniciativa organizada pelo Município de
Castro Daire com a parceria da GNR e da
Junta de Freguesia de Moledo, contou
ainda, com a participação dos Bombeiros
Voluntários de Castro Daire e de Farejinhas,
os Sapadores Florestais da Associação de
Produtores Florestais de Montemuro e
Paiva, formandos do IEFP, um grupo de
utentes da Santa Casa da Misericórdia

de Castro Daire e um grupo de alunos do
Agrupamento de escolas de Castro Daire.
A terminar o mês da Floresta e
Proteção Civil, decorreu no Auditório do
Centro Municipal de Cultura, nos dias 26 e
27 de março, o espetáculo musico-teatral
“Tobias e Floresta” direcionado aos alunos
do pré-escolar e EB1 do Agrupamento de
Escolas de Castro Daire.

A realização das ações teve como
objetivo obter a sensibilização de todos
os participantes para a importância
dos espaços agrícolas e florestais na
multiplicidade dos seus usos e funções e
para a responsabilidade coletiva na sua
proteção e valorização.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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PROTEÇÃO CIVIL
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE REALIZA AÇÃO DE FOGO CONTROLADO
SERRA DO MONTEMURO FOI O LOCAL ESCOLHIDO
a outras técnicas, para a criação da rede
mosaicos gestão de combustível de defesa
da floresta contra incêndios, ou seja, faixas
que cumpram funções de diminuição da
superfície percorrida por grandes incêndios, de redução dos efeitos da passagens
dos incêndios e isolamento de potenciais
focos de ignição, bem como proteger diretamente alguns povoamentos florestais
pela diminuição dos combustíveis nas zonas extremas dos povoamentos, aumentando assim a resiliência do território aos
incêndios florestais e melhoria da eficácia

O

Município de Castro Daire realizou uma ação de Fogo Controlado, na Serra de Montemuro, de
acordo com o definido no Plano de Fogo
Controlado.
No local estiveram presentes o
Presidente e o Vice-Presidente do Município, o Gabinete Técnico Florestal, a Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva, os Bombeiros Voluntários de
Castro Daire, as Equipas de Sapadores Florestais de Castro Daire e de Parada Ester e
o Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas.
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O Presidente do Município de Castro Daire, salientou a importância destas
ações, numa ótica de defesa da floresta
contra os incêndios, referindo que se pretende utilizar o fogo controlado, aliado

do ataque e da gestão dos incêndios.
No futuro, será dada continuidade
a estas ações no âmbito do Plano de Fogo
Controlado.

PROTEÇÃO CIVIL

AÇÃO DE PLANTAÇÃO DE
SABUGUEIRO EM CASTRO DAIRE
FUNDO “RECOMEÇAR”

T

eve lugar no dia 7 de fevereiro, em Rodes, na União de Freguesias de Reriz e Gafanhão, concelho de Castro Daire, uma
ação de plantação de sabugeiros, no âmbito do projeto “Recomeçar”, em zonas afetadas pelos incêndios, com o intuito de os
prevenir. O Sabugueiro é uma planta não resinosa, com grande
humidade nas folhas, de folhagem caduca e que se comporta em
floresta como um “corta fogo”.
Este projeto denominado, fundo “Recomeçar” é gerido pela Associação Inovterra, em parceria com o IPDJ
e financiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Nesta ação marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire, Dr. Paulo Almeida, o Presidente da Junta da União das
Freguesias de Reriz de Gafanhão, Sr. Pedro Silva, a Diretora Regional do Centro do IPDJ, Dra. Catarina Durão, a Inovterra, Dr. Bruno
Cardoso e diversos participantes.
O empenho de todos os presentes contribuiu que a atividade fosse realizada com sucesso, ficando vincada, por parte do
Município, a vontade para a realização futura de novas ações.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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DESPORTO

D

(PER)CORRER CASTRO DAIRE
ENTREGA DE PRÉMIOS
ecorreu no passado dia 16 de fevereiro, no Auditório do Centro Municipal
de Cultura, a Cerimónia de Entrega de Prémios do (Per)Correr Castro Daire
2018.

É uma iniciativa da Câmara Municipal e consiste na realização de um
calendário anual de corridas de atletismo em percursos predominantemente
em natureza, utilizando os Percursos Pedestres implementados no território,
complementadas por caminhadas.
Cria também condições para uma maior expansão da atividade física
em geral e da prática regular da modalidade de atletismo em particular.
Contou com a presença dos 65 atletas premiados e com as cinco coletividades
envolvidas nesta iniciativa e que também foram premiadas.
Decorreu ao longo deste evento vários momentos de animação que
abrilhantaram a Cerimónia, nomeadamente a participação de Joana Costa, Grupo
de Ginástica “O Crasto”, Par Feminino de Acrobática - Escola Secundária Afonso
Albuquerque (Guarda) e as DancEmotion.
Para finalizar, apresentou-se o Calendário do (Per)Correr Castro Daire 2019!
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DESPORTO

CERIMÓNIA DE ABERTURA DOS XXVI JOGOS DESPORTIVOS

D

ecorreu no passado dia 27 de abril,
no Auditório do Centro Municipal
de Cultura, a Cerimónia de abertura
dos XVI Jogos Desportivos de Castro Daire.
A edição deste ano teve a participação de 52 associações do Concelho, que
encheram a plateia na Cerimónia inaugural.
A Gala de abertura foi abrilhantada pelo
Grupo Neo Projet e Tribal Animação de
Eventos.
A iniciativa organizada pelo Município de Castro Daire, visa envolver e promover as Associações do Concelho de Castro
Daire.
A competição arrancou no dia 5 de
maio, com a prova de Badminton, no Pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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DESPORTO

(PER)CORRER CASTRO DAIRE - TRAIL
“CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE
SANTIAGO
ETAPA DE PRIMAVERA

N

o dia 30 de março, realizou-se o Trail “Caminho
Português Interior de Santiago” - etapa de primavera.
A iniciativa decorreu nas freguesias de Moledo e
Mões, num troço do Caminho Português Interior de Santiago.
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O evento contou com muitos participantes entre atletas,
caminheiros e ciclistas de todo o terreno (BTT). Esta foi a primeira
etapa de três, a realizar ao longo do Caminho Português Interior
de Santiago, na sua travessia do Concelho de Castro Daire. No final
desta jornada desportiva teve lugar, na Casa do Povo de Mões, a
cerimónia de entrega de prémios.
Os vencedores da classificação geral do escalão masculino
e feminino, assim como os primeiros atletas castrenses, serão
premiados, com a participação na 42ª Edição da Corrida Pedestre
Internacional de Santiago de Compostela.

DESPORTO
(PER)CORRER
TRILHO DAS MINAS

N

o dia 13 de abril, a freguesia de Cabril recebeu
mais uma prova do (Per)correr Castro Daire com
a realização da etapa “PR2 - Percurso das Minas”.
Marco Silva (Javalis – Amizade & Glória) e Maryline
Marques (GDR Granja- Trutas do Mau) foram os grandes
vencedores da prova, num percurso de 10,2 km. A corrida
contou, ainda, com um percurso para os atletas mais novos.
Este percurso de elevado interesse paisagístico, cultural e
ambiental, contou com a presença de cerca de duas centenas de
participantes.

TORNEIO PROFESSOR AFONSO
SALDANHA

A

Escola Municipal de Natação de Castro Daire,
participou na segunda prova de competição
do torneio Prof. Afonso Saldanha, que teve
lugar em S. João da Pesqueira, no dia 23 de março.
A prova contou com a participação de 178 atletas,
distribuídos por 14 equipas, sendo 22 da escola castrense,
4 deles participaram pela primeira vez numa competição.
Resta agradecer aos atletas pela sua dedicação
e empenho em todas as provas e treinos, sempre
com o intuito de alcançar melhores resultados.
A última prova do torneio Prof. Afonso Saldanha,
realizar-se-á em Sernancelhe, dia 11 de maio.
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DESPORTO

I CORTA-MATO DO MONTEMURO

O

Município de Castro Daire e a Associação de Atletismo de
Viseu organizaram no passado dia 16 de fevereiro, o I CortaMato do Montemuro.
A prova, que contou com a colaboração da junta de freguesia
das Monteiras, realizou-se no Santuário da Nossa Senhora da Ouvida.
Foram muitos os atletas que participaram no evento,
federados e populares, em representação de clubes, escolas,
coletividades, grupos informais ou a título individual.
O evento foi a primeira prova integrada no
“Circuito Municipal de Corrida e Marcha Pedestre – (Per)
Correr Castro Daire 2019” e no Campeonato Distrital
de Corta-Mato da Associação de Atletismo de Viseu.
A iniciativa contou ainda com uma caminhada em natureza
onde participaram cerca de uma centena de caminheiros.
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DESPORTO

APRESENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO
DO REGULAMENTO MUNICIPAL
E DA AGENDA DESPORTIVA PARA
2019

D

ecorreu, no dia 24 de março, no Auditório do Centro
Municipal de Cultura, a apresentação da alteração do
Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras e, em paralelo, a apresentação da agenda
desportiva 2019.
Na abertura desta sessão, o Sr. Vereador do Desporto,
Dr. Pedro Pontes, saudou os cerca de 100 presentes e
evidenciou a importância do apoio ao associativismo como
meio de valorização e revitalização do território.
Estiveram representadas 50 associações e 8 Juntas
de Freguesias do Concelho de Castro Daire.

“REIS NA ÁGUA”
CELEBRAÇÃO DO DIA DE REIS

D

ecorreu no passado dia 5 de janeiro, nas Piscinas Municipais de Castro Daire, a atividade “Reis na Água” - Celebração do Dia de Reis.
A atividade, direcionada a todos os utentes da Escola
Municipal de Natação e Piscinas Municipais, contou com a participação de mais de 100 pessoas, onde tiveram a oportunidade
de participar numa aula de hidroginástica, jogos aquáticos e insufláveis, reinando a boa disposição, fair-play e alegria entre todos.
O Vereador do Desporto, Dr. Pedro Pontes, marcou presença na atividade, mostrando-se bastante agradado com a adesão por parte dos utentes.
O Município de Castro Daire agradece a todos os participantes!
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DESPORTO
ANA SOFIA PINA
MEDALHA DE OURO
NO TORNEIO DE
GRANADA

MICHEL MACHADO
CAMPEÃO NACIONAL
DE CICLOCROSSE
MASTER 30

O

Atleta
Castrense,
Michel
Machado, sagrou-se Campeão
Nacional de Ciclocrosse Master

30.

A prova realizou-se no dia 13 de
janeiro, em Marrazes, Leiria.
O Município de Castro Daire
regozija-se
pelo
título
alcançado,
desejando-lhe as maiores felicidades na
sua carreira desportiva.
Parabéns Michel Machado.
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A
MAIS UM FEITO PARA
O ATLETA CASTRENSE
MARCO MENESES

M

arco Meneses no último dia
dos Campeonatos Nacional de
Inverno, bateu 3 Recordes Nacionais e conquistou 4 títulos nacionais na
Classe S11.
Parabéns Marco, extensíveis à vasta equipa que colabora na sua preparação.

na Sofia Pina ganhou a medalha
de ouro em representação
de Portugal no torneio de
Granada em Espanha.
A
prova decorreu no dia 15 de janeiro.
A jovem nadadora castrense foi
ainda quarta classificada na distância
dos 400 metros estilos, com um tempo
de 4 minutos, 57,09 segundos, mas o
melhor estava reservado para a prova de
estafeta dos 4×100 livres femininos, onde
integrou a equipa nacional de Portugal,
que conquistou o ouro ao vencer com um
tempo de 3 minutos, 54,55 segundos.
Parabéns Ana e a toda equipa.

DELIBERAÇÕES
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10/JANEIRO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 24 de 13/12/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 25 de 27/12/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 3 de 04/01/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 11. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021 – alteração n.º 11. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Aprovação do mapa de fluxos de caixa pela Câmara Municipal nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33,º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria delibera aprovar.
Ponto 07 – Aprovação da alteração orçamental n.º 1 pela Câmara Municipal, incorporando o saldo de gerência da execução orçamental consignada,
nos termos do n.º 6 do artigo 40.º, da Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria, delibera aprovar.
Ponto 08 – Constituição de Fundo de Maneio de Tesouraria. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – Constituição do Fundo de Maneio da DOMA – Informação n.º 1/2019 de 04/01/2019. A Câmara, após análise e discussão da informação,
por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – Estabelecimento Termal – Pedido de parceria – Concepção do Curso Técnico Superior Profissional “Termalismo, Saúde e Bem-estar” Informação n.º 7959 de 27/12/2018.
A Câmara, após análise e discussão do assunto delibera, por unanimidade, aprovar.
Ponto 11 – DSMI – Programa Municipal de Apoio à Melhoria Habitacional – Informação n.º 256 de 04/01/2019.
A Câmara, após análise e discussão do assunto delibera, por unanimidade, aprovar.
Ponto 12 – DOMA – Execução dos emissários, estações elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Sistema de recolha e tratamento e coletores de recolha
de esgotos domésticos nas povoações da Bacia da Ribeira de Courinha - 243.2008.34 – Aprovação de erros e omissões – Informação n.º 2/2019 de
03/01/2019.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 13 - DOMA – Auto de receção definitiva/Obra: “Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – Acesso a Faifa – Drenagem – 03.331.2003/194
- Concurso DOMA.34.2013”.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 14 – DPUOT – Constituição de Propriedade horizontal n.º 1/2018. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
delibera ratificar.
Ponto 15 - DPUOT – Constituição de Propriedade horizontal n.º 4/2018. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
delibera ratificar.
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Ponto 16 – DPUOT – Colocação de setas direcionais a indicar Centro Comercial – Informação n.º 243/2019 de 03/01/2019. A Câmara, por unanimidade,
delibera ratificar.
Ponto 17 – Festa em honra de São Sebastião – Apoio para a Banda de Música da Associação Humanitária de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 18 – Festa em honra de São Sebastião – Pedido de interrupção de trânsito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera dar parecer favorável ao corte temporário das vias para a
realização da procissão.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º
4, ambos do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24/JANEIRO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 01 de 10/01/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 13 de 18/01/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 2. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019/2022 – alteração n.º 2. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação ao orçamento municipal do ano de 2019 e às GOP 2019/2022 – Revisão n.º 1.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria delibera aprovar e enviar à Assembleia Municipal.
Ponto 06 – Manifestação de interesse no desenvolvimento de um CLDS/4G no concelho de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a manifestação de interesse e designar cono entidade gestora a
ADRIMAG.
Ponto 07 – Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferência de competências para os órgãos municipais, no domínio das praias.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 97/2018 de vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio das Praias e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 08 – Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferência de competências para os órgãos municipais, no domínio dos Jogos.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 98/2018 de vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio dos Jogos e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 09 – Decreto-Lei n.º 99/2018 de 28 de novembro de 2018 – transferência de competências para os órgãos intermunicipais, no domínio da
Promoção turística.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 99/2018 de vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio da Promoção turística e
enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
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Ponto 10 – Decreto-Lei número 100/2018 de vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio das Vias de Comunicação.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 100/2018 de vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio das Vias de Comunicação e
enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 11 – Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências no domínio da Justiça.
Ponto 11.1 – Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio da Justiça.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio da Justiça e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 11.2 – Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos das
entidades intermunicipais, no domínio da Justiça.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio da Justiça e enviar a
proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 12 - Decreto-Lei número 102/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos das
entidades intermunicipais, no domínio dos Fundos europeus e programas de captação de investimento.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 102/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio dos Fundos europeus e
programas de captação de investimento e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 13 – Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais e órgãos das entidades intermunicipais.
Ponto 13.1 - Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio do Apoio às Equipas de Intervenção Permanente das Associações Bombeiros Voluntários.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio do Apoio às Equipas de
Intervenção Permanente das Associações Bombeiros Voluntários e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 13.2 - Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos das
entidades intermunicipais, no domínio da rede dos quartéis de Bombeiros Voluntários e dos programas de apoio às corporações.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio da rede dos quartéis
de Bombeiros Voluntários e dos programas de apoio às corporações e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 14 – Decreto-Lei número 104/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio das Lojas e Cidadão. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do
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exercício das competências previstas no Decreto-Lei número 104/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais,
no domínio das Lojas de Cidadão e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 15 – Decreto-Lei número 105/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio da Habitação.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 105/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio da Habitação e enviar a
proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 16 – Decreto-Lei número 106/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio do Património imobiliário público.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 106/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio do Património imobiliário público e enviar
a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 17 – Decreto-Lei número 107/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio do Estacionamento público.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no
Decreto-Lei número 107/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio do Estacionamento público e
enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 18 – Gabinete de Inserção Profissional – Abertura de Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico superior para o GIP –
Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Castro Daire.
A Câmara toma conhecimento e por unanimidade, delibera aprovar o pedido de autorização para abertura do procedimento concursal.
Ponto 19 – Horário da Biblioteca – Informação n.º 369 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 20 – Desfile de Carnaval – Informação n.º 497 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 21 – Estabelecimento Termal – Atividade termal 2019 – informações gerais – Informação n.º 535 de 21/01/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 22 – DSMI - Projeto “+Sénior+Atividade+Vida” – introdução de novas valências – Informação n.º 538 de 01/01/2019 quinhentos e trinta e oito de
vinte e um de janeiro de dois mil e dezanove. Aprovado por unanimidade.
Ponto 23 – DSMI - Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 499 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 – DSMI - Desfile de Carnaval 2019 – Informação n.º 493 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 25 – DOMA - Requalificação do Campo de Futebol de Lamelas – Infraestruturas desportivas na área
do Município – 02.252.2005/130 – Informação n.º 5/2019 de 17/01/2019. Aprovado por maioria.
Ponto 26 – DOMA - Declaração de Aceitação/Obra – "Aquisição de terrenos e nascentes – 02 244 2003/79 – Reforço de caudal do abastecimento de
água ao Mezio. Terreno da implantação do reservatório de Água e Sistema de Tratamento". Aprovado por unanimidade.
Ponto 27 – DPUOT - Parque Industrial da Ouvida – Alteração ao loteamento um barra noventa e nove – Informação número trezentos e cinquenta e um
barra dois mil e dezanove de nove de janeiro de dois mil e dezanove. Aprovado por unanimidade.
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Ponto 28 – Minuta do Protocolo n.º 1/2019 a celebrar com a Takunecas – Associação de Proteção Animal. Aprovado por unanimidade.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º 4, ambos
do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 14/FEVEREIRO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 02 de 24/01/2019. Aprovado por maioria.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 28 de 08/02/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 3. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019/2022 – alteração n.º 3. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Criação do Regulamento do Auditório Municipal de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Marta Maria de Almeida de Sousa Teles do Carvalhal
Ponto 06 – Pedido de lugares na Feira Bimensal de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 – (Per)Correr Castro Daire – Informação n.º 1038 de 08/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE – Pedido de prorrogação. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 – Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Linha de MT para PT da EE Castro Daire 1. Relatório de Avaliação – Parcela
01. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Linha de MT para PT da EE Castro Daire 2. Relatório de Avaliação – Parcela
01. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Linha de MT para PT da EE Castro Daire 2. Relatório de Avaliação – Parcela
02. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 - Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias - Linha de MT para PT da EE Castro Daire 2. Relatório de Avaliação – Parcela 03.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 - Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Linha de MT para PT da EE Castro Daire 2. Relatório de Avaliação – Parcela
04. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Linha de MT para PT da EE Castro Daire 2. Relatório de Avaliação – Parcela
05. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – DOMA – Promoção da utilização da energia geotérmica – Aproveitamento do Recurso Geotérmico das Termas do Carvalhal – Informação n.º 19/SHT
de 08/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Novo terreno para implantação da ETAR de Arcas – Mões: Estudo Geológico e Geotécnico.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 17 – DOMA – Execução dos emissários, estações elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Novo local da ETAR – Informação n.º 11/2019 de 25/01/2019. A
Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
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Ponto 18 – Construção da ETAR de Arcas – Relatório de Avaliação – Parcela n.º 1. Aprovado por unanimidade.
Ponto 19 – DOMA – Execução dos emissários, estações elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Informação n.º 13/2019 de 06/02/2019.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 20 – DOMA - Resposta a erros e omissões – Informação n.º 12/2019 de 06/02/2019. Aprovado por maioria.
Ponto 21 – DSMI – Ação Social Escolar – Pedido de Revisão de Escalão (artigo 7.º do RMASE) – Informação n.º 1067 de 11/02/2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 22 – DSMI - Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 1049 de 08/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 23 – DSMI - Transportes para as visitas de estudos – Ano letivo 2018/2019 – Informação n.º 1024 de 08/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 – DSMI - Pedido de subsídio para produção e configuração do cartão eletrónico dos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire –
Informação n.º 1042 de 08/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 25 – Protocolo com a Associação de Voleibol de Viseu. Aprovado por unanimidade.
Ponto 26 – Minuta do Protocolo n.º 2/2019 – Acordo de colaboração para cedência de instalações com a Associação de Banda Musical Rerizense.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 27 – Minuta do Protocolo n.º 5/2019 a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire Aprovado por unanimidade.
Ponto 28 – DOMA – Construção da Nova ETAR incluindo Emissários e Estações Elevatórias – Trabalhos complementares – Informação n.º 17/2019 de
04/02/2019.
Aprovado por unanimidade.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º 4,
ambos do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 28/FEVEREIRO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 03 de 14/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 38 de 22/02/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 4. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019/2022 – alteração n.º 4. A Câmara toma conhecimento. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 05 – Programas turísticos – Informação n.º 1328 de 25/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – Solicitação de Estágio Curricular pelo Instituto Politécnico da Guarda. Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 – Orçamento Participativo Jovem – Informação n.º 1263 de 21/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – Estabelecimento Termal – Pedido de Parceria – Concepção do Curso Técnico Superior em Estética Clínica – Informação n.º 1074 de 11/02/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 – DOMA – Requalificação do Centro Histórico de Castro Daire – Fase I – Parte I – 03.342.2017/45 – Informação n.º 24/2019 de 22/02/2019.
Aprovado por unanimidade.
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Ponto 10 – Minuta do Protocolo de Colaboração com o Centro de Promoção Social. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Minuta do Protocolo n.º 7/2019 com a Associação – Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Grupo Desportivo e Recreativo da Granja. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 - Procissão Via Sacra – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – XIV Desfile de Carros antigos, clássicos e vespas – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Pedido de licenciamento da atividade de animação turística “O caminho mais longo”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Rastreio Auditivo Gratuito – Pedido de realização. Aprovado por unanimidade.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º 4,
ambos do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 14/MARÇO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 04 de 28/02/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 47 de 08/03/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Decreto-Lei número 20/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para os órgãos municipais, no
domínio da Proteção e Saúde animal.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no DecretoLei número 20/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para os órgãos municipais, no domínio da Proteção e Saúde animal e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 04 – Decreto-Lei número 21/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências no domínio da Educação.
Ponto 04.1 – Decreto-Lei número 21/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para os órgãos municipais, no
domínio da Educação.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no DecretoLei número 21/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para os órgãos municipais, no domínio da Educação e enviar a proposta do Órgão
Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 04.2 – Decreto-Lei número 21/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para as entidades intermunicipais,
no domínio da Educação.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 21/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para as entidades intermunicipais, no domínio da Educação e enviar a proposta do Órgão
Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 05 – Decreto-Lei número 22/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para os órgãos municipais, no
domínio da Cultura.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no DecretoLei número 22/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para os órgãos municipais, no domínio da Cultura e enviar a proposta do Órgão Executivo,
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à Assembleia Municipal.
Ponto 06 – Decreto-Lei número 23/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências no domínio da Saúde.
Ponto 06.1 – Decreto-Lei número 23/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para os órgãos municipais, no
domínio da Saúde.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no DecretoLei número 23/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para os órgãos municipais, no domínio da Saúde e enviar a proposta do Órgão Executivo,
à Assembleia Municipal.
Ponto 06.2 – Decreto-Lei número 23/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove – transferência de competências para as entidades intermunicipais,
no domínio da Saúde.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei
número 23/2019 de trinta de janeiro de dois mil e dezanove para as entidades intermunicipais, no domínio da Saúde e enviar a proposta do Órgão
Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 07 – Formação em Contexto de Trabalho – Curso Profissional de Técnico de Informática – Gestão de Redes – Agrupamento de Escolas de Castro
Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 - Pedido de lugar para a Feira Bimensal de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 - Apoios a Entidades Terceiras – Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação n.º 1700 de 11/03/2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 10 – DOMA – Auto de Receção Definitiva/Obra: “Pavimentação dos acessos a Vila Nova e Vila Seca – Construção de Muro de Suporte – Concurso
DOMA.48.2013”.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 11 – Plano de sinalização temporária da empreitada “Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro”.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 12 – DPUOT - Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 3/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar.
Ponto 13 – Minuta de Protocolo n.º 9/2019 a celebrar com a Casa de Povo de Parada de Ester. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Minuta de Protocolo n.º 10/2019 a celebrar com a Casa de Povo de Mões. Aprovado por unanimidade.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º 4,
ambos do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. Aprovado por unanimidade

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 28/MARÇO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 05 de 14/03/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 57 de 22/03/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Formação em Contexto de Trabalho – Curso Profissional de Massagem Estética e Bem Estar da Escola Secundária de Castro Daire . Aprovado
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por unanimidade.
Ponto 04 – Formação em Contexto de Trabalho – Curso Profissional de Técnico de Informática – Gestão de Redes da Escola Secundária de Castro Daire.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 05 – Estágio Curricular – Relações Públicas e Organização de Eventos – Instituto Politécnico de Viseu. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – Hasta pública para concessão do direito de ocupação de um quiosque, através de aluguer do mesmo, localizado nas Termas do Carvalhal,
junto ao edifício do balneário das Termas.
a) Tomar conhecimento;
b) Aprovar o procedimento;
c) Nomear um júri que dirigirá o procedimento e a praça, composta pelos seguintes membros, com as competências delegadas e previstas no Programa
do Procedimento de Hasta pública de aluguer:
i. Presidente: Dora Maria Marques Loureiro – Técnica Superior da Câmara Municipal;
ii) Vice-Presidente, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos: Lurdes Cristina Ferreira Gomes – Técnica Superior da Câmara Municipal;
iii) Vogal: Mafalda Maria Loureiro Pais – Técnica Superior da Câmara Municipal;
iv) Primeira vogal suplente, que substituirá os membros do júri, em caso de falta ou impedimento: Nathalie Oliveira Almeida – Técnica Superior da
Câmara Municipal;
v) Segunda vogal suplente, que substituirá os membros do júri, em caso de falta ou impedimento: Diana Cardoso Coelho – Técnica Superior da Câmara
Municipal. ou impedimento.
d) Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação, a competência para anular a adjudicação, declarar a caducidade
da adjudicação ou adjudicar a licitação mais elevada subsequente ao respetivo concorrente ou proponente nos termos previstos no Programa do
Procedimento de Hasta Pública de Aluguer e, ainda, celebrar o contrato de Aluguer.
Ponto 07 – Estabelecimento Termal – Alteração de preços – Acessórios termais – Informação n.º 1942 de 21/03/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – DSMI – Pedido de cartão municipal “Viver Mais” – Informação n.º 1964 de 21/03/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 - DSMI – Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 1983 de 22/03/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – DPUOT - Alteração ao loteamento n.º 1/99 – Parque Industrial da Ouvida – Retificação/Adenda à informação n.º 351/2019 de 09/01/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – DPUOT – Alteração ao Loteamento e Regulamento de Obras do Parque Industrial da Ouvida. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar,
dar início ao procedimento e por a discussão pública.
Ponto 12 – DOMA – Requalificação do Centro Histórico de Castro Daire – Fase I – Parte I – 03.342.2017/45 – erros e omissões – Informação n.º 28/2019
de 14/03/2019.
A Câmara delibera ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 13 – DOMA – Relatório Final - “Construção da nova ETAR da Bacia de Courinha incluindo emissários e EE”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – DOMA – “Projeto de Requalificação da Av. 25 de Abril”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: “Substituição da Cobertura e Pintura Exterior e Interior, no Edifício do Bar/Restaurante e Balneários das
Piscinas – Concurso 08/2014”. A Câmara, delibera libertar 90% da caução total da obra.
Ponto 16 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Alargamento e pavimentação do acesso à Póvoa do Montemuro – Ligação EN321 Cetos – Concurso 28/2013”.
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A Câmara, delibera libertar 90% da caução total da obra.
Ponto 17 – DOMA - Declaração de Aceitação da obra “Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 18 – Minuta do Protocolo n.º 11/2019 a celebrar com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Fôjo. Aprovado por unanimidade.
Ponto 19 – Minuta do Protocolo n.º 12/2019 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 20 – (Per)Correr Castro Daire 2019 – Apoio às Entidades Terceiras – Informação n.º 2016 de 25/03/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 21 – Pedido de parecer – “3.ª edição do Montemuro Granfondo – 14 de abril de 2019” Aprovado por unanimidade.
Ponto 22 – Histórias que dão para ver – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 23 – Procissão do Encontro – Quinta-feira Santa – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 – Procissão do Senhor Morto – Sexta-feira Santa – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 25 – Procissão da Ressurreição – Domingo – Pedido de interrupção de trânsito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 26 – Plano de Segurança e Saúde “Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro” – Informação n.º 30/SHT de 22/03/2019. Aprovado por
unanimidade

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 11/ABRIL/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 74 de 16/04/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 02 – Programa CLDS-4G – Escolha do Coordenador Técnico. A Câmara aprova por maioria.
Ponto 03 – DOMA - Declaração de Aceitação da obra/empreitada: “Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE – Execução de Linha de Média
Tensão para PT AS da EE – Castro Daire 2”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 04 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: “Fornecimento e montagem de PT 160KVA/30KV em Farejinhas – Concurso 50/2013”. A Câmara delibera
libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 05 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Iluminação Pública – Exterior do Cemitério – Póvoa de Montemuro – 03.320.2003/182 – Concurso 35/2013”.
A Câmara delibera libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 06 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Execução de linha de média tensão em Farejinhas – Concurso 14/2014”. A Câmara delibera libertar 75% da
caução total da obra.
Ponto 07 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Fornecimento e aplicação de transformador na captação de água de Cujó – São Joaninho – 02.244.2003/80
– Concurso 30/2014”. A Câmara delibera libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 08 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 1/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 09 - DPUOT – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo número três barra dois mil e dezanove. Ratificado
por unanimidade.
Ponto 10 – Adenda ao Acordo de Parceria entre os Municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila
Pouca de Aguiar e Chaves – Informação n.º 2763 de 16/04/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Protocolo de Colaboração entre o Município de Castro Daire e o Município do Fundão. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – DOMA – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 13/2019 a celebrar com o Consórcio denominado “Floponor S.A./OVAVA, Engenharia Lda, em
consórcio”. Aprovado por unanimidade.
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Ponto 13 – Minuta do Contrato número catorze barra dois mil e dezanove a celebrar com o Irmãos Almeida Cabral, Lda. Aprovado por maioria.
Ponto 14 – Minuta do Protocolo n.º 19/2019 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 15 – Minuta do Protocolo n.º 20/2019 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 16 – Minuta do Protocolo n.º 21/2019 a celebrar com a União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23/ABRIL/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 74 de 16/04/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 02 – Programa CLDS-4G – Escolha do Coordenador Técnico. A Câmara aprova por maioria.
Ponto 03 – DOMA - Declaração de Aceitação da obra/empreitada: “Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE – Execução de Linha de Média
Tensão para PT AS da EE – Castro Daire 2”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 04 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: “Fornecimento e montagem de PT 160KVA/30KV em Farejinhas – Concurso 50/2013”. A Câmara delibera
libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 05 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Iluminação Pública – Exterior do Cemitério – Póvoa de Montemuro – 03.320.2003/182 – Concurso 35/2013”.
A Câmara delibera libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 06 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Execução de linha de média tensão em Farejinhas – Concurso 14/2014”. A Câmara delibera libertar 75% da
caução total da obra.
Ponto 07 – DOMA - Auto de Vistoria/Obra: “Fornecimento e aplicação de transformador na captação de água de Cujó – São Joaninho – 02.244.2003/80
– Concurso 30/2014”. A Câmara delibera libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 08 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 1/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 09 - DPUOT – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo número três barra dois mil e dezanove. Ratificado
por unanimidade.
Ponto 10 – Adenda ao Acordo de Parceria entre os Municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila
Pouca de Aguiar e Chaves – Informação n.º 2763 de 16/04/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Protocolo de Colaboração entre o Município de Castro Daire e o Município do Fundão. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – DOMA – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 13/2019 a celebrar com o Consórcio denominado “Floponor S.A./OVAVA, Engenharia Lda, em
consórcio”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Minuta do Contrato número catorze barra dois mil e dezanove a celebrar com o Irmãos Almeida Cabral, Lda. Aprovado por maioria.
Ponto 14 – Minuta do Protocolo n.º 19/2019 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 15 – Minuta do Protocolo n.º 20/2019 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 16 – Minuta do Protocolo n.º 21/2019 a celebrar com a União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos. Aprovado por unanimidade
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