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CASTRO DAIRE
revista municipal

Dia Mundial da Criança

Festas de São Pedro 2014
Concerto UHF
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Contactos do Executivo

Presidente da Câmara:
José Fernando Carneiro Pereira
fernando.carneiro@cm-castrodaire.pt   

Vice-Presidente:
Eurico Manuel Almeida Paiva
euricomoita@cm-castrodaire.pt

Vereador:
Dr. Rui Manuel Pereira Braguês
ruibragues@cm-castrodaire.pt

Vereador:     
Leonel Marques Ferreira
leonelferreira@cm-castrodaire.pt

Contactos Juntas de Freguesia

Almofala
Manuel Loureiro Pereira
3600-011 Almofala

Cabril
José Almeida Gonçalves
jfreguesiacabril@sapo.pt
3600-048 Cabril

Castro Daire
Amaro Ferreira Lemos
fregcastrodaire@sapo.pt
3600-189 Castro Daire

Cujó
Paulino Pereira Bernardo
jfcujo@gmail.com
3600-300 Cujó

Gosende
Paulo Jorge Conceição Correia de Castro
freguseiagosende@sapo.pt
3600-374 Gosende

Mões
Marco Aurélio Lyrio Andrade
moesfreg@hotmail.com
3600-430 Mões

Moledo
Alexandre Paulo Simões Pereira
geral.moledo@gmail.com
3600-460 Moledo

Monteiras
Américo Pereira da Silva
freguesia.monteiras@sapo.pt
3600-474 Monteiras

Pepim
Marcelo Ramos Martins
freguesia.pepim@vodafone.pt
3600-525 Pepim

Pinheiro
José António da Silva Gomes Fernandes
freguesiadepinheiro@hotmail.com
3600-555 Pinheiro

São Joaninho
Artur Luís Gomes Reis
3600-651 São Joaninho

União das freguesias de Mamouros, Alva 
e Ribolhos
José Pereira Almeida

União das freguesias de Picão e Ermida
Manuel Pereira Cardoso

União das freguesias de Mezio e Moura 
Moura
Delfim da Silva Morgado

União das freguesias de Parada de Ester 
e Ester
António Manuel Almeida Monteiro

União das freguesias de Reriz e Gafanhão
Pedro Alexandre Almeida Silva
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Não podemos abandonar os pobres, não podemos abandonar e desamparar os nossos idosos, não 

podemos esquecer os nossos emigrantes. Temos que socorrer os desempregados, os que sofrem na 

doença e no infortúnio.  

Que a Solidariedade seja a voz inaudível de defesa no meio da gritaria estridente, que seja a 

manifestação eloquente ainda que silenciosa, que seja a união de simpatias e da bondade para 

com o outro , união de todos,  mas que seja um sentimento e propósito bem presente e vivo entre 

nós, assim seremos mais fortes.

Termino com uma citação de nelson Mandela, in ‘Walk to Freedom’

“os valores da solidariedade humana que outrora estimularam a nossa procura de uma sociedade 

humana parecem ter sido substituídos, ou estar ameaçados, por um materialismo grosseiro e 

a procura de fins sociais de gratificação instantânea. um dos desafios do nosso tempo, sem ser 

beato ou moralista, é reinstalar na consciência do nosso povo esse sentido de solidariedade 

humana, de estarmos no mundo uns para os outros, e por causa e por meio dos outros.”

Um abraço
Presidente da Câmara Municipal 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Amigos castrenses,

Solidariedade não é palavra vã.
Há quem a defina, mas não 
existe definição possível, pois a 
Solidariedade pratica-se no dia 
a dia uns para com os outros.
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A Câmara Municipal de Castro 
Daire festejou o Dia Mundial 
da Criança e o final do período 
letivo.

Nesta comemoração participaram 
todos os alunos das Escolas do 
1º Ciclo e Jardins de Infância do 
Concelho.
O Jardim Municipal de Castro 
Daire e zonas adjacentes foram 

os locais escolhidos para acolher 
esta festa num ambiente de muita 
cor, alegria e diversão, que fez as 
delícias de todos os participantes.
Com inúmeros insufláveis, 
pinturas faciais, balões, parques 
temáticos e muitas brincadeiras 
foi possível proporcionar a estas 
crianças um dia inesquecível, 
onde puderam brincar, 
confraternizar e partilhar sempre 

com muita alegria e evidente 
satisfação.
O sorriso estampado no rosto de 
cada criança participante é uma 
brisa de esperança no futuro do 
concelho, que, certamente, ficará 
em boas mãos.

TEMA DA CAPA

DIA MuNDIAL DA CRIANçA
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A Câmara Municipal de Castro 
Daire organizou este ano mais 
uma edição das Festas de São 
Pedro.
Esta edição teve três pontos 
altos, a atuação do grupo 
uHF, as Marchas Populares 
do Concelho e a majestosa 
procissão.

Eram  23 horas  do dia 26 de julho e 
estava tudo a postos para receber 
no palco o tão esperado concerto 
dos uHF. O grupo foi saudado 
pelo Sr. Presidente da Câmara que 
manifestou o gosto em ter cá um 
filho da terra – António Manuel 
Ribeiro (vocalista da banda). O 
concerto envolveu, durante mais 
de 2H, os presentes num ambiente 
marcante que motivou aplausos 
constantes de entre a multidão.
No dia 28 contamos com a atuação 
de oito marchas do Concelho, que 
foram:

 - Escola Profissional D. Mariana 
Seixas – Pólo de Castro Daire
 - EB1 de Castro Daire
 - Santa Margarida

 - Rancho Flores D’Aldeia de 
Mosteiro
 - Sociedade Filarmónica de Mões
 - Bairro do Castelo
 - Marxa Carrancas
 - Santa Casa da Misericórdia de 
Castro Daire
O brilho e a coreografia 
apresentada por todas as marchas 
participantes encantou o público 
presente, sendo muitos os aplausos 
que se fizeram ouvir a cada desfile.
Este ano a organização sugeriu 
como tema das Marchas a 

comemoração dos 500 anos da 
Entrega do Foral Manuelino a 
Castro Daire e foi com grande 
criatividade que todas as marchas 
aproveitaram esta importante data 
para criarem um cenário ainda 
mais sugestivo e encantador ao 
público.
Foram milhares aqueles que 
encheram por completo as ruas 
dos pontos de atuação, num 
ambiente de festas populares em 
honra de São Pedro, padroeiro da 
Vila e do Concelho.

AUTARqUIA

FESTAS DE SãO PEDRO 2014
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Estão de parabéns 
todos os grupos 
participantes 
nestas Marchas 
Populares de 
S. Pedro, sendo 
que a cada ano 
que passa vão 
ganhando novos 
adeptos, numa 
manifestação de 
cultura e de festa 
popular que vai 
criando raízes e 
sendo uma marca 
cada vez mais 
importante no 
Concelho de 
Castro Daire.
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CONCElhO DE CASTRO DAIRE TEM MAIS uM CAMPEãO.

A conquista do campeonato 
nacional de juniores pelo 
Braga foi um feito assinalável, 
que já não ocorria desde 
a época de 1976/77, sendo 

apenas a segunda vez que a 
equipa bracarense alcança 
este troféu.

O jovem promissor futebolista 
Castrense, Paulo André, vê, 
assim, premiada uma época 
de muito trabalho e de muito 
empenho ao serviço dos 
bracarenses, alcançando 
mais uma etapa na sua 
formação como atleta e como 
futebolista.
Esta conquista do Paulo André 
é, naturalmente, um motivo de 

orgulho não só para o próprio 
e sua família, mas para toda 
a comunidade Castrense, 
principalmente para 
toda a Aldeia de Lamelas, 
nomeadamente para aqueles 
que acompanham de perto o 
fenómeno desportivo.

Este orgulho é ainda maior 
tratando-se de um promissor 
futebolista que iniciou a sua 
formação nas camadas jovens 
do Crasto, onde permaneceu 
até 2011, época em que, ainda 

O jovem Paulo André 
Morais Oliveira, natural 
de Lamelas, sagrou-se 
campeão nacional de 
juniores em futebol, ao 
serviço do S.C.Braga.
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Conheces o teu Município?

Resposta: Picão - Mata do Bugalhão

AlTERAçõES AO REGulAMENTO MuNICIPAl DE uRbANIzAçãO E EDIFICAçãO

Tendo como 
escopo principal a 
desburocratização da 
tramitação processual, 
a Assembleia Municipal, 
na sua sessão ordinária 
de 13 de junho de 
2014, aprovou, sob 
proposta da Câmara 
Municipal, aprovada 
na reunião ordinária 
de 8 de maio de 2014, 
importantes alterações 
ao Regulamento 
Municipal de Urbanização 
e Edificação (RMU do 
Município, em vigor 
desde setembro de 2008.

Tais alterações – já em vigor – 
foram publicadas no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 122, de 
27 de junho de 2014, que vão 
agilizar os procedimentos.

De entre elas destaca-se o 
artigo 20.º, designadamente no 
seguinte:

  i) – Compatibilização das 
condições de viabilização das 
obras de escassa relevância 
urbanística com outros regimes 
legais existentes (nomeadamente 
do Regime Jurídico da 
urbanização e Edificação, da 
Reserva Agrícola Nacional e da 
Reserva Ecológica Nacional) e a 
resposta a algumas necessidades 
que se constataram face a novas 
realidades, designadamente, ao 
nível da reabilitação urbana, 
com a permissão da execução 
de obras de reconstrução, 
remodelação e melhoramentos 
de edifícios degradados ou em 
mau estado de conservação com 
a colocação de lajes em edifícios 
até dois (2) pisos;

  ii) – Permissão que os tanques 
tenham uma área até 120 m2;

  iii) – Permissão que os anexos 
a edificações tenham até 40 
m2, podendo ser colocadas, nos 
mesmos, lajes pré esforçadas na 
cobertura;

  iv) – Construção de anexos de 
apoio à atividade agrícola com a 
área máxima até 40 m2;

  v) – Construção de estufas para 
fins exclusivamente agrícolas;

  vi) – Instalação de 
churrasqueiras com área até 40 
m2;

  vii) – Reconstrução de edifícios, 
afetados por incêndios, até dois 
(2) pisos.

como juvenil ingressou 
no S.C. de Braga.
A sua humildade e educação 
exemplar, aliados a um 
enorme talento, fizeram dele 
uma referência a seguir.

Espera-se e deseja-se que 
a carreira deste promissor 
atleta seja recheada de muitas 
e brilhantes conquistas, 
levando mais longe o seu 
nome e o nome do Concelho de 

Castro Daire.
Parabéns ao Paulo André e 
votos de muito sucesso na 
sua carreira.
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OBRAS

Castro Daire  - Fareja • - Requalificação das Bermas e Valetas

Castro Daire - Fareja • Requalificação das Bermas e Valetas

Castro Daire - Fareja • Requalificação das Bermas e Valetas

Depois

Depois

Depois

Antes

Antes

Antes

Castro Daire - Fareja • Requalificação das Bermas e Valetas

Antes Depois

Castro Daire • Requalificação de Berma na Quinta das Presas
DepoisAntes

Castro Daire • Requalificação de Berma na Quinta das Presas
DepoisAntes

ANTES E DEPOIS
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OBRAS

Arinho • Requalificação da Rua Nova

Cabril • Alargamento do Cemitério

Cabril • Obras de Construção das infra-estruturas da Praia do Lodeiro

Cabril • Obras de Construção das infra-estruturas da Praia do Lodeiro

Almofala • Colocação de Valeta na Estrada Municipal

Castro Daire - Fareja • Requalificação de Bermas e Valetas
DepoisAntes

Arinho • Requalificação da Rua da Escola

Arinho • Requalificação na Rua Principal

Cabril • Obras de Construção das infra-estruturas da Praia do Lodeiro

ObRAS EM CuRSO
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OBRAS

Cabril • Obras na Praia Fluvial do Lodeiro

Cabril • Obras na Praia Fluvial do Lodeiro

Castro Daire - Fareja • Requalificação das Bermas e Valetas

Casal Bom • Requalificação de estrada

Castro Daire • Requalificação de Bermas e Valetas na estrada da Sobreira

Cujó - S. Joaninho • Limpeza e desmatação de Bermas e Valetas

Cabril • Obras de Construção das infra-estruturas da Praia do Lodeiro

Cabril • Obras na Praia Fluvial do Lodeiro

Castro Daire • Requalificação das Bermas na Estrada da Sobreira

Ester de Baixo • Construção de Muro de Suporte
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OBRAS

Ester de Cima • Requalificação do muro da Azenha

Farejinhas • Colocação de tapete na Rua Principal de Acesso

Laboncinho • Colocação de Tapete

Folgosa • Ramal de Saneamento

Laboncinho • Requalificação da Estrada de acesso á Aldeia

Laboncinho Sobrado • Requalificação da Estrada Municipal

Fareja • Requalificação de Valeta na Estrada Municipal

Farejinhas • Colocação de tapete na Rua Principal de Acesso

Laboncinho • Requalificação da Estrada de acesso á Aldeia

Laboncinho • Requalificação da Estrada Municipal
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OBRAS

Lamelas • Requalificação da Rua da Padaria

Lamelas • Requalificação da Rua da Portela

Soutelo • Requalificação da Rua de acesso ao Cemitério

Termas do Carvalhal • Obras de Beneficiamento da Envolvente Termal

Laboncinho • Requalificação da Estrada Municipal

Sobrado Laboncinho • Requalificação da Estrada Municipal

Sobrado Laboncinho • Requalificação da Estrada Municipal

Soutelo • Requalificação da Rua de acesso ao Cemitério
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ENTREVISTA

Para quem não o conhece em 
poucas palavras diga-nos quem é o 
HABBILLÔ? 
O Habillô é um artista de música 
popular portuguesa, que é muito 
conhecido pelo público castrense, 
particularmente pelas crianças. O 
Habillô é uma figura do meio musical 
castrense que tem muito amor pela 
música e muito orgulho na sua terra 
natal que o viu nascer.
O Habillô é ainda uma pessoa 
simples, que gosta de se relacionar 
bem com toda a gente e aproveitar a 
vida da melhor maneira que lhe for 
possível.
Como vêm não há grandes segredos 
é assim o Abílio e o Habillô.

Há quanto tempo abraçou a 
carreira Artística?
Comecei a minha paixão pela 
música logo desde muito jovem. 
Na minha aldeia Natal, Lamelas, 
já desde criança que organizava, 
com outros jovens e crianças, 
atuações e divertimentos em que nos 
apresentávamos ao público e nas 
quais tentávamos animar a Aldeia.
Ainda enquanto jovem comecei 
por tocar flauta e realejo, até que 
por volta dos meus 15 anos vi pela 
primeira vez tocar um acordeão. 
Esse acordeão era do Senhor José 
Moleiro e ele gentilmente deixava os 

jovens da aldeia tocarem. Foi amor 
à primeira vista. Pedi ao meu pai 
que me comprasse um igual e essa 
é uma história que retrato numa 
das minhas músicas originais – “ Ò 
Meu Pai compra-me um acordeão”. 
A Resposta também consta da letra 
dessa música e reza assim: “ Ó filho 
não te compro um acordeão, compro-
te uma cabra; que tu vendes-lhes os 
cabritos e fazes um dinheirão”.
Contudo o meu pai lá acabou por me 
comprar o acordeão e então comecei 
a fazer algumas atuações.
Na época vinham buscar-me 
de motorizada para ir atuar em 
algumas aldeias vizinhas, então 
lá ia eu de acordeão às costas na 
motorizada para ir tocar e cantar 
nos arraiais por essas aldeias.
Como vê a minha paixão pela música 
começou bem cedo na minha vida.

Fale-nos um pouco do Percurso de 
Vida do Habbillô?
Como já relatei comecei a atuar em 
público desde muito jovem e o meu 
primeiro parceiro de palco foi o 
acordeão. Mais tarde, por volta dos 
meus 18 anos, comprei um órgão 
e aprendi, por iniciativa própria a 
tocar nele.
Tudo o que aprendi na música e 
no meio artístico foi por iniciativa 
própria. Nunca estudei ou tive 
qualquer formação musical. Toco só 
de ouvido e é assim que me sinto 
bem.
Mais tarde emigrei para a Suíça e 
levei comigo o meu órgão. A paixão 
falou mais alto e continuei as minhas 
actuações lá.
A comunidade portuguesa sempre 
me acarinhou.
Daí surgiu o meu nome artístico 
HABILLÔ. Como o meu nome Abílio 
não era muito fácil de pronunciar 
em francês, começaram a tratar-me 
por HABILLÔ e o nome foi ficando 
até aos dias de hoje, sendo que agora 
quase todos me conhecem pelo nome 
artístico e é assim que me chamam.
A Minha carreira foi seguindo, 
sempre com uma grande paixão pela 
música, até que nos últimos 4 anos 
tive um impulso maior e comecei a 
despertar no meio artístico e a ter 
uma notoriedade em Castro Daire 
que nem eu esperava ter.
Talvez porque tenha comprado uma 
carrinha/palco e um equipamento 
melhor, nomeadamente um teclado 
novo, comecei a ser muito solicitado 
e a ter uma procura muito grande 
para atuações em todo o concelho de 
Castro Daire.
 A titulo de exemplo, posso dizer 
que em 2012, tive 70 atuações e em 
2013 mais de 60, o que demonstra a 

procura que o meu trabalho teve.
Outro dos pontos de viragem na 
minha carreira artística foi a partir 
de 2010, com a criação de músicas 
originais, que deram uma dimensão 
diferente ao meu trabalho.
Comecei pelo tema “Sobe e desce do 
trator” e hoje são 25 os originais que 
fazem parte do meu reportório.
Em 2013, juntei ao meu espectáculo, 
a banda que hoje me acompanha e 
passou a ser  - Habillô e a sua Banda.
Sumariamente este é o meu percurso 
enquanto Habillô.

quem é o autor das Musicas 
originais que canta? 
As músicas originais são todas 
da minha autoria. Como já referi 
comecei por o “Sobe e desce do 
Tractor” em 2010, e desde então são 
já 25 os temas que escrevi e compus 
que fazem parte do reportório das 
actuações.
A Minha grande inspiração é o 
público e a minha história de vida e 
tento ser compreendido e exprimir-
me tal como sou, pois tal como referi 
não tenho escola nem formação 
musical, optando por tocar e cantar 
aquilo que me vai na alma.

Realiza-o mais a faceta de cantor ou 
compositor?
Sem dúvida que o que eu gosto 
mesmo de fazer é de cantar e tocar. 
Essa é que é a minha verdadeira 
paixão na música. Adoro tocar o meu 
teclado, embora na Banda Actual 
toque acordeão, mas não ponho de 
parte a ideia de voltar ao teclado.
As músicas que escrevo e componho 
surgiram como um complemento que 
também gosto de fazer.

quais considera terem sido os 
pontos altos da sua carreira? 
As atuações que gostei foram muitas, 
aliás praticamente todas. Contudo 
há algumas que guardo com um 
carinho especial. Desde logo uma 
em Farejinhas em 2011 em que a 
comissão de festas abrilhantou 
o espectáculo juntando-lhe um 
trator com uma cabra lá dentro em 
homenagem às minhas músicas e 
ao meu trabalho. Foi um momento 
marcante e de grande projecção, que 
levou a que o público tivesse muito 
mais curiosidade no meu trabalho, 
servindo como uma manobra de 
publicidade que se reflectiu na 
procura pelo meu espectáculo nos 
anos seguintes.
Destaco também uma atuação em 
Lamelas, no ano passado, talvez por 
ser a minha terra Natal e também 
a atuação na Festa das Colheitas do 
Concelho, onde atuei para o muito 

Dados Biográficos:
Nome Completo:
Abílio de Morais Pereira 
Duarte (HABILLÔ)
Data de nascimento:
27/02/1960 
Naturalidade: 
Lamelas, Castro Daire
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público deste evento.

que sonhos gostaria de realizar? 
O Meu grande sonho é ter uma 
actuação num programa televisivo. 
Penso que isso me traria uma 
notoriedade maior além do concelho 
e naturalmente sonho com isso.
Estou numa fase muito boa da minha 
carreira, mas sei que esta vida de 
música passa por altos e baixos e não 
dura para sempre, por isso seria este 
o momento ideal para realizar este 
sonho.
Gostaria também de gravar um CD 
de uma forma mais profissional. Já 
o fiz em tempos mas de uma forma 
muito amadora e apenas para 
oferecer aos meus amigos e fãs. 
Penso que esta gravação do CD seria 
importante para perpetuar o meu 
trabalho e ter algum impacto junto 
do público.

Como está a sua agenda em termos 

de espectáculos para este ano? 
Felizmente a procura tem sido 
muita. Vamos ter um acréscimo 
de espectáculos em relação ao ano 
anterior. Vai ser um verão muito 
trabalhoso e com muitas actuações, 
mas certamente de grande 
realização pessoal e profissional, 
porque continuo com o amor e 
a dedicação que sempre fizeram 
parte do meu trabalho em palco.
Gostava de ter mais espectáculos 
fora do concelho e ser mais 
conhecido fora da região, mas 
com a persistência e o trabalho 
que sempre fizeram parte da 
minha maneira de ser tenho 
esperança de o vir a conseguir.

que Mensagem Gostaria de 
deixar aos seus fãs? 
Antes de mais queria agradecer-
lhes muito por todo o carinho 
e toda a bondade com que 
me têm acolhido. Eu sou uma 

pessoa muito simples e essa 
simplicidade faz com que eu me 
sinta integrado em qualquer lado 
e com qualquer pessoa, gosto 
de fazer amigos e de tratar as 
pessoas bem e quero que seja 
sempre assim.
O meu maior prazer é ver as 
pessoas felizes e a sorrir e 
quando eu, com o meu trabalho 
musical, contribuo de alguma 
forma para fazer sorrir as 
pessoas e estas se divertirem 
sinto-me realizado.
Por isso eu devo um grande 
bem-haja a todo o meu público 
e tenho muito a agradecer por 
serem tão bons comigo.
Muito obrigado a todos e sejam 
felizes.

DESPORTO

No dia 4 de maio, o Complexo 
Desportivo ficou repleto de 
atletas e espectadores para 
celebrar a abertura dos XI jogos 
Desportivos. Esta cerimónia 
contou com a presença do 
Executivo da Câmara Municipal, 
sendo que o Sr. Presidente da 
Câmara declarou, com notável 
agrado, aberta esta décima 
primeira edição e apelou 
à participação de todas as 
associações do Concelho.

O Estádio Municipal recebeu 
diversas apresentações, de 
entre as quais se destacaram a 
demonstração do Clube de Escolas 
de Karaté Shukokai (CEKS), a 
exibição da Classe Representativa 

de Ginástica do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde e o brilhante 
final, com atuação dos utentes do 
CAO da Santa Casa da Misericórdia 
de Castro Daire que juntaram 
à “dança do quadrado” alguns 
assistentes e ainda o Sr. Presidente 

Fernando Carneiro.
Oficialmente abertos, os jogos 
tiveram início com a Natação, nas 
Piscinas Municipais, no dia 10 de 
maio. No dia seguinte iniciaram-se 
as competições nas modalidades 
de Atletismo (Castro Daire) e 
Carrinhos de Rolamentos (Savariz). 
No fim-de-semana seguinte as 
atividades dos XI Jogos Desportivos 
continuaram, com o Pólo Aquático 
(17 maio) nas Piscinas Municipais e 
no dia 18 a fase de eliminatórias do 
Jogo da Malha, que decorreram nas 
localidades de Lamelas e Termas do 
Carvalhal.
O dia 24 foi vivido sobre rodas, com 
a prova de BTT que se realizou no 
Complexo Desportivo e nas zonas 
circundantes. 
De 26 a 29 de maio, nas Associações 
de Savariz e Folgosa decorreram 

XI Jogos Desportivos do Município de Castro Daire
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as eliminatórias na modalidade de 
Matraquilhos, que tiveram as suas 
finais na sexta-feira à noite (dia 
30) e no sábado à tarde (dia 31), na 
Associação de Santa Margarida. 
No dia seguinte – 1 de junho foi 
disputada a etapa final do Jogo 
da Malha, na Associação de Santa 
Margarida. 
A fase de eliminatórias do Ténis de 
Mesa decorreu na Sede de Lamelas, 
de 2 a 6 de junho, ao final do dia, 
acontecendo a final no sábado, 
dia 7 na Associação de Vila Boa. 
Ainda no mesmo dia o pavilhão da 
Moita recebeu a fase de grupos 
de Futsal. Este fim-de-semana, 
repleto de atividades desportivas 
continuou com a 2ª etapa do 
Atletismo, em Mões e, à tarde, 
em Farejinhas igualmente a 2ª 
etapa da modalidade Carrinhos de 
Rolamentos. 
O dia de Portugal foi marcado, na 

vila de Castro Daire, pela etapa 
final do Circuito Municipal de 
Carrinhos de Rolamentos – evento 
que reuniu em massa os Castrenses 
e o seu executivo numa tarde 
intensa e animada.
15 de junho foi também um dia 
repleto de atividades no Complexo 
Desportivo, contando com os tão 
afamados Jogos Tradicionais, o 
Boccia – utentes do CAO da Santa 
Casa da Misericórdia de Castro 
Daire e o Futebol – Jogos Reduzidos.
Esta décima primeira edição dos 
Jogos Desportivos do Município 
de Castro Daire, que está a ser 
um sucesso, tem calendarizadas 
atividades até dia 20 de julho. O Sr. 
Presidente da Câmara, em nome 
do Município, agradece a todos 
os participantes os momentos 
proporcionados até agora e convida 
todas as associações à continuidade 
e participação nas modalidades que 

ainda serão realizadas.
Decorreram as eliminatórias na 
modalidade de Matraquilhos, que 
tiveram as suas finais na sexta-
feira à noite (dia 30) e no sábado 
à tarde (dia 31), na Associação de 
Santa Margarida. No dia seguinte 
– 1 de junho foi disputada a 
etapa final do Jogo da Malha, na 
Associação de Santa Margarida. 
A fase de eliminatórias do Ténis de 
Mesa decorreu na Sede de Lamelas, 
de 2 a 6 de junho, ao final do dia, 
acontecendo a final no sábado, 
dia 7 na Associação de Vila Boa. 
Ainda no mesmo dia o pavilhão da 
Moita recebeu a fase de grupos 
de Futsal. Este fim-de-semana, 
repleto de atividades desportivas 
continuou com a 2ª etapa do 
Atletismo, em Mões e, à tarde, 
em Farejinhas igualmente a 2ª 
etapa da modalidade Carrinhos de 
Rolamentos. 
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CIRCuITO MuNICIPAl DE ESCOlAS DE NATAçãO - 2º TRIMESTRE 2014

Durante o segundo trimestre 
de 2014, a Escola Municipal 
de Natação de Castro 
Daire participou em duas 
Concentrações do Circuito 
Municipal de Escolas de 
Natação, representada pelos 
atletas que integram a equipa 
de competição da Escola 
Municipal. 

No dia 5 de Abril, participamos na 
7ª Concentração do CMEN, que teve 
lugar nas Piscinas Municipais de 
Armamar, na qual obtivemos 118 
pontos, para a Classificação geral 
da Escola do Ano, provenientes 
das classificações alcançadas, das 
quais se destacam um Recorde de 
Circuito, 3 Recordes de Escalão e os 
12 Primeiros Lugares.

No dia 17 de Maio, participamos 
na 8ª Concentração do CMEN, que 
teve lugar nas Piscinas Municipais 
de Sernancelhe, na qual obtivemos 
101 pontos, para a Classificação 
geral da Escola do Ano, 
provenientes das classificações 

alcançadas, das quais se destacam 
2 Recorde de Circuito, 4 Recordes 
de Escalão e 2 Primeiros Lugares.
No dia 14 de Junho, participaremos 
na 9ª Concentração do CMEN, que 
teve lugar nas Piscinas Municipais 
de Nelas.
No final deste trimestre, a 
EMNCD encontra-se no 1º 
lugar, totalizando 911 pontos na 
Classificação da Escola do Ano.
Resta deixar os parabéns a todos 
os atletas, que trabalharam em 
todas as aulas e treinos para 
melhorar e alcançar resultados 
de grande valia, e também um 
agradecimento especial a todos os 
pais, pelo apoio e disponibilidade 
incondicional, sem o qual tudo de 
bom que está a acontecer não seria 
possível.

III TORNEIO DE PROMOçãO DE CADETES

Nos passados fins de semana, 
de 31 de maio e 1 de junho de 
2014, decorreu nas Piscinas 
Municipais de Castro Daire 
o III Torneio de Promoção de 
Cadetes, numa organização 
conjunta entre a Câmara 

Municipal de Castro Daire e 
a Associação de Natação de 
Aveiro, com a colaboração de 
O CRASTO. Teve a participação 
de 146 atletas, repartidos por 
15 clubes filiados na ANA, que 
durante a tarde de Sábado e a 

manhã de Domingo competiram 
em diversas provas para 
satisfação do imenso público 
que ocorreu ás piscinas para 
apoiar os atletas.

O concelho de Castro Daire, foi 
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ATIvIDADE FíSICA PARA IDOSOS

O projeto “Atividade Física para 
Idosos” está a ser desenvolvido 
pela Câmara Municipal de 
Castro Daire desde Janeiro do 
presente ano, com o objetivo de 
aumentar a oferta de prática 
desportiva com supervisão 
especializada e intervenção 
adequada para obter soluções 

que permitam, à população 
idosa, tirar partido dos 
diversos benefícios existentes 
(área cognitiva, motora e 
sócio afetiva) pois, a prática 
de exercício físico de forma 
regular, produz uma série de 
melhorias ao nível da saúde, 
tanto na prevenção como no 

controlo de certas doenças, 
trazendo benefícios quer ao 
indivíduo, ao proporcionar-
-lhe um estilo de vida mais 
saudável, quer ao nível da 
sociedade, fazendo destes 
cidadãos pessoas mais felizes e 
autossuficientes.

representado pela Secção de 
Natação do clube O Crasto. Pelo 
clube competiram na prova os 
seguintes atletas: a Carla Sandrina 
Ferreira, a Marta Pereira, a Marta 
Loureiro, a Eduarda Pereira, o João 
Coelho, o Gustavo Figueiredo, o 
Fábio Ribeiro, o Gabriel Francisco 
Rodrigues e o Rodrigo Rodrigues. 
Todos eles se comportaram de 
forma fantástica melhorando os 
seus tempos pessoais, destacando-
se em termos de competição, no 

lado masculino, o João Coelho, com 
a obtenção de um 1º lugar nos 100C, 
e dois 3º Lugares nos 100M e 400L; 
e o Gustavo Figueiredo com o 5º 
Lugar nos 800L. No Lado Feminino, 
a atleta Marta Loureiro com o 6º 
lugar nos 400L; e a Marta Pereira 
com o 7º Lugar nos 400L.
Resta salutar que durante os dois 
dias de prova a bancada da piscina 
esteve sempre esgotada, com 
muitos apoiantes de todas equipas, 
mas também com muitos pais e 

colegas dos nossos jovens atletas 
que os apoiaram incessantemente. 
Resta também deixar o 
agradecimento aos pais de todos 
os nossos atletas que colaboraram 
nesta prova 
Os resultados poderão ser 
consultados na integra no link: 

http://www.swimrankings.net/
services/CalendarFile/10203/live/
index.html
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CULINÁRIA

Sobremesa sabores nossos
indredientes:
gelado de bolo podre
bolo podre ralado e tostado
doce de ameixa, cereja ou 
outros frutos vermelhos.

Preparação:
Coloque Gelado de Bolo Podre num 
prato, polvilhe com Bolo Podre ralado e 
tostado e, junte uma colher de sopa de 
doce de frutos vermelhos.

Surpreenda-se e surpreenda os seus 
convidados com sabores genuínos de 
uma região “onde as gentes fizeram o 
encontro da serra com o rio, cantando 
dançando batendo o pé”.

cortesia da confraria do bolo podre e gastronomia do Montemuro

CPCJ

“lAçO Azul”

A CPCJ – Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Castro 
Daire e a Câmara Municipal 
organizaram o evento que 
encerrou, o mês de Abril, 
dedicado à Prevenção dos 
maus-tratos na Infância e 
Juventude.

Associando-se à “Campanha Laço 
Azul” (BlueRibbon), a Câmara 
Municipal e a CPCJ de Castro 
Daire tingiram de azul, durante a 
manhã do dia 30 de Abril, o Jardim 
Municipal. Chegados ao Jardim, 
todos os alunos receberam um 
balão azul, ao qual juntaram uma 

frase/desejo no âmbito da felicidade 
comum. Depois de devidamente 
organizados na escadaria do 
jardim, em simultâneo largaram os 
seus balões, junto com os desejos de 
que o mundo seja um lugar de bem, 
cobrindo de um azul mais intenso o 
céu de Castro Daire.
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EDUCAÇÃO

CONCuRSO MuNICIPAl DE IDEIAS

Foram vários os projetos inovadores 
apresentados pelos alunos da Escola 
Profissional Mariana Seixas e 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire na 3ª Edição do Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio, 
que decorreu no dia 16 de maio, no 
auditório do Centro Municipal de 
Cultura.
 
Este projeto promovido pela 
Comunidade Intermunicipal Viseu 
Dão-Lafões, ao qual se associam as 
Escolas e o Município, tem como objetivo 
promover o empreendedorismo junto 
da população escolar e a iniciativa 
empresarial.
O júri, constituído pelo Presidente 
da Associação Empresarial Castro 
Daire e Beiras, José Manuel Ramos,  
José Rebelo, do Gabinete de Inserção 
Profissional de Castro Daire e pelo 
Diretor da Empresa GESentrepreneur, 
Miguel Gonçalves, teve a difícil tarefa de 
escolher as 3 melhores ideias.
Na abertura deste concurso, o 
Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Carneiro, enalteceu o 
espírito de iniciativa dos jovens 
empreendedores, afirmando que é 
fundamental que estes criem o seu 
próprio emprego.

Ao longo da noite foram apresentados 
10 projetos, criados pelos alunos da 
Escola Profissional Mariana Seixas 
e do Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire, que se destacaram pela 
qualidade, inovação, criatividade e 
iniciativa.
Ao longo da noite, o público assistiu 
ainda a 3 momentos de animação a 
cargo das Dancebox Crew, Banda Neo 
Project e EPMS Dance.
Antes de se conhecerem os resultados 
foi entregue, pelo Vereador Leonel 
Ferreira, a todos os participantes, um 
voucher para as Termas do Carvalhal.
Foram finalmente divulgadas as 3 
melhores ideias de negócio. Em 3º lugar 
ficou o projeto intitulado Proteção de 
Coletor Solar criado pelos alunos Diogo 
Duarte, Bruno Almeida e Cristina 

Ferreira, da Escola Profissional Mariana 
Seixas, que receberam um cheque no 
valor de 200,00€, entregue pelo Vice-
Presidente Eurico Moita.
O 2º lugar foi atribuído ao projeto 
Explorer criado pelos alunos 
Sérgio Mendes e Luís Carvalho, do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire, que receberam um cheque 
no valor de 300,00€, entregue pelo 
Vereador  Rui Braguês.
Em 1º lugar ficou o projeto Water Saver 
criado pelos alunos José Rodrigues, 
Tiago Medeiros e Mónica Lourenço, 
da Escola Profissional Mariana Seixas, 
que receberam um cheque no valor de 
500,00€, entregue pelo Presidente da 
Câmara, Fernando Carneiro.
Parabéns a todos os jovens 
empreendedores.

Iv GAlA INFANTIl DO CONCElhO DE CASTRO DAIRE FOI uM SuCESSO

O Município de Castro Daire 
assinalou o Dia Mundial da Criança 
com a apresentação da IV Gala 
Infantil do Concelho de Castro 
Daire, um evento que reúne 
crianças do 3º e 4 º ano de todas as 
escolas primárias do concelho.

Este ano, subiram ao palco 
55 crianças que cantaram e 
encantaram um auditório repleto 
de público. O município fez-se 
representar pelo Sr. Presidente 
da Câmara, Fernando Carneiro, 
Vereador da Cultura, Dr. Rui 

Braguês e Vereador da Ação Social, 
Sr. Leonel Ferreira. 
Ao longo da tarde, foram 
interpretados 12 temas portugueses 
de diferentes épocas musicais. 
O Sr. Presidente do Município de 
Castro Daire, Fernando Carneiro, 
foi convidado pelas crianças a subir 
ao palco para receber um ramo de 
flores simbolizando desta forma 
o agradecimento pela realização 
deste grande evento. Este gesto 
foi aplaudido calorosamente por 
todos os presentes. Seguidamente, 
Fernando Carneiro, usou da 
palavra e agradeceu a todos os 
pequenos cantores o gesto e as 
palavras, relembrando que nunca é 
demais investir nas crianças, pois 
elas, são o futuro. 
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ACÇÃO SOCIAL

À semelhança dos anos 
anteriores, realizou-se no 
ultimo fim de semana de maio, 
a quarta edição da cerimónia 
do “Enxoval do Bebé”, 
promovida pelo Município 
de Castro Daire, no âmbito 
do programa do incentivo à 
Natalidade/Adoção.

Esta é uma iniciativa com um 
cariz muito particular e especial, 
devido às características da 
população alvo, onde os pais 
são convidados a participar e  
interagir com os seus bebés. Este 
ano o convite foi endereçado a 66 
pais, que beneficiaram do apoio no 
período compreendido entre maio 

de 2013 a  maio de 2014.
Importa aqui referir que, atento 
à atual conjuntura económica, o 
Município procedeu à atualização 
do montante do apoio, de  500,00€ 
para 750,00€, abrangendo todo os 
nascidos a partir de janeiro de 
2014.

4º EDIçãO DA CERIMóNIA DO ENXOvAl DO bEbé

No âmbito das comemorações do 
Dia Internacional dos Museus, o 
museu municipal de Castro Daire 
contou com a dinamização de 
algumas atividades relacionadas 
com o tema “Memórias 
Presentes”.

Para além da realização de 
algumas visitas guiadas durante 
o dia, houve ainda uma exibição 
fotográfica com imagens antigas 
do concelho, da autoria de 
profissionais locais.
Procedeu-se também à exibição de 
excertos de alguns documentários 
da autoria de Michel Giacometti, 
realizados em todo o território 
nacional nas décadas de 60 e 70, 
de forma a divulgar e preservar 

músicas e tradições. Foi ainda 
possível assistir a alguns vídeos 
realizados por Tiago Pereira, que 
se dedica à recolha de tradições 
que estão conservadas nas suas 
filmagens realizadas por todo o 

país, incluindo Castro Daire. 
O prazo desta exibição foi alargado, 
estando patente no museu entre 
o dia 18 e o dia 23 de Maio, de 
forma a abranger um público mais 
diversificado.

CULTURA

DIA INTERNACIONAl DOS MuSEuS

O Sr. Presidente louvou o trabalho 
que estava a ser evidenciado por 
todos os presentes, agradecendo 
naturalmente aos pais e familiares 
pelo acompanhamento constante 
das crianças e o excelente trabalho 
do diretor artístico, Prof. Rui 

Quintela. 
No final do espetáculo os membros 
do executivo entregaram os 
respetivos certificados de 
participação e todos os cantores 
e familiares foram convidados a 
participar num lanche convívio. 

A par das outras edições, este 
evento foi um sucesso e ao 
longo das várias edições tem-se 
constatado que em Castro Daire 
existem talentosos pequenos 
Cantores.
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A ASSOL, Associação de 
Solidariedade Social de Lafões, 
comemora em 2014, 25 anos de 
existência, tendo a sua sede em 
Oliveira de Frades. Em Castro 
Daire funciona desde Maio de 
2001 com dois projectos: formação 
profissional para pessoas com 
deficiência e incapacidade e apoio 
à integração escolar de alunos com 
necessidades educativas especiais, 
sendo neste âmbito Centro de 
Recursos para a inclusão. 

A ASSOL pauta a sua intervenção 
por ser uma instituição voltada 
para a comunidade isto é, presta 
os seus apoios com o auxílio 
das estruturas, serviços da 
comunidade, empresas etc.
Assim, a Câmara Municipal de 
Castro Daire afigura-se como uma 
parceria determinante no trabalho 
desenvolvido em Castro Daire, no 
apoio logístico a actividades, na 
cedência de espaços, na integração 
de formandos em contexto real de 
trabalho.
A Biblioteca Municipal tem tido 
um papel preponderante nas 
actividades da formação de 
base: mensalmente dois grupos 
de formandos deslocam-se às 
instalações da biblioteca e aqui 
são desenvolvidos dois projectos 

distintos.
- Higiene e alimentação;
- Países e continentes;
Estes são apenas dois exemplos, 
do trabalho desenvolvido 
em 2014, sendo que nos anos 

anteriores, outros projectos foram 
desenvolvidos.
O trabalho específico nestes temas 
envolve a pesquisa, elaboração de 
trabalhos, dinamização de acções 
alusivas aos temas, etc.

25 ANOS DA ASSOl

Numa parceria entre a Câmara 
Municipal e o Museu da Miniatura 
Automóvel de Gouveia, a 
biblioteca municipal de Castro 
Daire organizou uma exposição 
com cerca de 200 automóveis em 
miniatura, que esteve presente 
até ao final do mês de junho, na 
sala polivalente. 

EXPOSIçãO MINIATRA AuTOMóvEl
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EXPOSIçãO SER CRIANçA

A Biblioteca Municipal de 
Castro Daire organizou a 
exposição “Ser Criança” entre 
os dias 30 de Abril e 31 de 
Maio, numa parceria entre a 
Maternidade Bissaya Barreto, 
a  Fundação Bissaya Barreto 
e o Centro de Saúde de Castro 
Daire, que desde a primeira 
hora se disponibilizaram  
para ceder algumas peças e 
documentos que constituirão 
os núcleos expositivos da 
referida exposição.

“Ser Criança” é uma exposição 
evocativa do humanismo, da defesa 
da vida, da protecção da mulher  e 
da criança. Distribuída por vários 
núcleos pretende-se com esta exposição 
retratar a importância e o lugar da mãe 
e do bébé,  como sempre foi defendido 
pelo Professor Bissaya Barreto, homem 
singular que eternizou em muitas vidas 

a sua acção humanitária.
Os objectos expostos, assim como 
algumas fotos foram gentilmente 
cedidas pelo Centro de Documentação 
Bissaya Barreto e constituem um 
testemunho fiel dos cuidados prestados 
às mulheres e crianças.
Pretende-se que o visitante tenha a 

oportunidade de fazer uma viagem ao 
primeiro “berço” da vida, os Hospitais e 
Centros de Sáude, através das imagens, 
objectos e documentos.
Esta exposição integra-se na iniciativa 
da comemoração do mês dos maus 
tratos, organizada pela CPCJ.

FESTA DO lIvRO E DA lEITuRA 2014

A Câmara Municipal de 
Castro Daire,  através 
da Biblioteca Municipal 
organizou mais uma 
edição da festa do livro e 
da leitura que decorreu 
entre os dias 22 e 24 de 
Abril.
Este evento pretendeu 
ser um encontro com 
todos os alunos do 1º 
ciclo, e comunidade em 
geral.
A Festa do Livro e 
da Leitura englobou 
uma gama variada de 
actividades, encontros 
com escritores, 
apresentação de livros, 
oficinas de escrita 
criativa, workshops e 
exposições.

A Festa do Livro e da 
Leitura contou ainda com 
a III Feira do Livro.
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“PING, PONG; PAu”

        Segundo o próprio director artístico 
do Teatro do Montemuro, Eduardo 

Correia a parceria entre companhia 
que surgiu no início da década 

de 1990 no meio rural e por 
seu lado o TEP companhia 

claramente urbana e 
que ao longo de mais 

de seis décadas 
de existência 
desenvolve um 
teatro mais 
cosmopolita, 
sendo hoje 
uma marca 
no panorama 
teatral do 
nosso país, à 
partida, parecia 
inconciliável.

 Mas resultou e bem! A peça desenrola-
se numa velha carpintaria, onde 
quatro primos se reúnem para tentar 
recuperar a herança do avô. Quatro 
vontades, quatro sensibilidades, quatro 
verdades quase inconciliáveis, para o 
mesmo problema.
À medida que o mundo cresceu ficou 
mais pequeno, e a concorrência 
chega dos quatro cantos do mundo. 
Colheres de pau da China, madeiras 
do Madagáscar, móveis do Ikea ou 
candomblé do Brasil.

Com interpretação de Abel Duarte, 
Eduardo Correia ; Inês Pereira e Maria 
Teresa Barbosa e com encenação de 
Gonçalo Amorim, um espectáculo que 
não deixou, de certo, ninguém
indiferente.

A mais recente co- 
-produção do Teatro 
do Montemuro e da 
companhia poruense 
TEP “Ping, Pong, Pau“ 
foi apresentada no 
passado dia 22 de Março 
no Auditório do Centro 
Municipal de Cultura.
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De modo a comprovar o 
efeito do exercício físico como 
componente terapêutica 
adjuvante, e na continuidade 
das II Jornadas Municipais foi 
realizado no dia 24 de maio, 
associado ao Maio Pedestre 
(PR8 – Trilho da Pombeira), 
um rastreio com as seguintes 
avaliações: Índice Massa 
Corporal, Tensão Arterial, 
Pulso e Glicémia Capilar.

O rastreio foi dinamizado pela 
equipa multidisciplinar da 
unidade Móvel de Saúde contando 
com dois momentos de avaliação. 
O primeiro antes de iniciar a 
caminhada e o segundo na 
primeira pausa após terem sido 
percorridos 5,4km.
O exercício físico provoca uma 
série de respostas fisiológicas, 
em especial no sistema 
cardiovascular, demonstrando 
inúmeros efeitos benéficos sobre a 
qualidade de vida. Tem um papel 
importante como elemento não 
medicamentoso para o controlo de 
diversas doenças.
Relativamente aos parâmetros 
avaliados:
 •Índice de Massa Corporal, 
avaliado apenas antes de se 
iniciar a caminhada, 16,7% dos 
rastreados tinham baixo peso 
(IMC inferior a 18,5), 70,8% 
encontravam-se dentro do 

intervalo de normalidade (IMC de 
18,5 a 24,9) e 12,5% com excesso de 
peso (IMC de 25 a 29,9).
 •Glicémia capilar: Após a 
comparação das duas avaliações 
efetuadas verifica-se que em 
mais de metade dos rastreados 
(54,6%) o valor diminuiu, estando 
de acordo com a premissa de que 
a atividade física reduz os níveis 
da glicémia, ajudando assim no 
controlo da Diabetes Mellitus.
 •Tensão Arterial: Também 
neste parâmetro se constatou o 
impacto que a atividade física 
provoca, diminuindo os valores 
tensionais em mais de metade 
dos rastreados, da primeira a 
para a segunda avaliação (a 
Tensão Arterial Sistólica diminuiu 
em 59% e a Tensão Arterial 
Diastólica diminuiu em 72,7% dos 
rastreados).
 •Pulso: Neste parâmetro 
observou-se um aumento de 
90,9% da primeira para a segunda 
medição, concluindo assim que 
os efeitos fisiológicos agudos da 
atividade física de intensidade 
moderada aumenta a pulsação.

Sendo a prática do exercício físico 
contínua beneficiará de uma 
vida mais saudável e com melhor 
qualidade.

PRATIQuE SAÚDE!

SAúDE

PARA O SEu bEM ESTAR!

“Para o seu bem estar!”, 
é o novo slogan da 
unidade Móvel de Saúde, 
que este ano, comemora 
em outubro 10 anos 
de existência.  Dando 
continuidade à aposta 
por parte do município 
castrense em melhorar 
o acompanhamento, 
promoção da saúde e 
prevenção da doença, 
através de um serviço de 
proximidade para com 
os seus munícipes,  foi 
realizada uma renovação 
no visual da uMS, com 
a criação de um novo 
logótipo e respetivo slogan.
Projeta-se ainda, a inclusão 
de novos programas 
direcionados à comunidade, 
com novas valências, que 
se encontram em fase de 
planeamento, com o intuito 
de aumentar o grau de 
satisfação e acessibilidade 
dos nossos munícipes aos 
cuidados de saúde.

uMS NO MAIO PEDESTRE – RASTREIO NO TRIlhO 
DA POMbEIRA

No passado dia 23 de maio, 
decorreram as II Jornadas 
Municipais , este ano com 
o tema “Ao encontro...da 
Diabetes Mellitus”. 
Esta iniciativa de promoção 
e educação para a saúde, foi 
promovida pelo Município, 
no âmbito do Conselho Local 
de Ação Social de Castro 
Daire (CLAS), em estreita 
colaboração com a uCC 
(unidade de Cuidados na 
Comunidade) de Castro Daire.

II JORNADAS MuNICIPAIS – “AO ENCONTRO... DA DIAbETES Mellitus”
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O Município de Castro Daire 
esteve presente na primeira 
edição da Feira Ibérica de 
Turismo (FIT), que decorreu 
de 1 a 4 de maio de 2014 no 
Parque do Rio Diz na Guarda.
A Câmara Municipal fez 
um balanço positivo da 
participação nesta feira, 
salientando a importância 
de eventos desta natureza 
na promoção do concelho, 

sendo mais uma oportunidade 
de demonstração das suas 
potencialidades turísticas.

As Termas do Carvalhal tiveram 
um grande destaque, através da 
divulgação de alguns serviços 
que podem ser encontrados na 
estância termal, nomeadamente 
as suas indicações terapêuticas, 
tratamentos e ofertas, os 
visitantes puderam ainda 

experimentar, de forma 
gratuita, uma demonstração de 
massagem facial.
Simultaneamente, foi ainda 
possível promover o património 
edificado e cultural, o 
artesanato, alojamentos e a 
riqueza paisagística do concelho, 
incidindo na divulgação dos 
diversos percursos pedestres 
que o Município tem para 
oferecer. Através da Confraria 

TURISMO

A escolha do tema incidiu sobre 
uma realidade cada vez mais 
frequente no nosso país e, 
também no concelho, verificada 
pelos dados da unidade Móvel 
de Saúde (prevalência de 
14,7% de utentes com Diabetes 
diagnosticada).
Estas Jornadas fundamentaram-
se na necessidade de inverter 
a tendência do crescimento da 
Diabetes e suas complicações, 
bem como aumentar os ganhos 
em saúde através de estratégias 
de prevenção. Para tal, 

estiveram presentes ilustres 
convidados, palestrantes 
e moderador aos quais, 
reconhecidamente se agradece.
Entre os cerca de 190 inscritos 
encontravam-se instituições 
locais públicas e privadas, 
profissionais de saúde, utentes 
diabéticos da unidade Móvel de 
Saúde, instituições académicas e 
demais interessados.
De realçar que cerca de 95% dos 
participantes classificaram a 
iniciativa como bom, muito bom 
ou excelente. Relativamente 

aos palestrantes, cerca de 75% 
dos participantes classificaram 
o seu domínio científico, 
capacidade dinamizadora e de 
envolvimento com muito bom 
e excelente, mostrando serem 
uma boa aposta por parte da 
organização. Ainda, 97% dos 
participantes considera que a 
atividade correspondeu às suas 
expectativas, gratificando e 
reforçando a importância de 
iniciativas com esta dinâmica e 
amplitude.

A unidade Móvel de Saúde 
está a realizar um rastreio 
novo e inédito. Este rastreio 
assenta numa parceria 
estabelecida entre o 
Município e a unidade de 
Cuidados na Comunidade de 
Castro Daire, com o objetivo 
de melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes 
castrenses, através de um 
serviço de maior proximidade 
e melhores cuidados de 
saúde.

A pertinência deste rastreio 
prende-se com o facto de em 
Portugal, o cancro do cólon 
e reto (CCR) representar a 
primeira causa de morte por 
cancro. A mortalidade tem vindo 
a aumentar consistentemente 
nas últimas décadas. Na Região 
Centro, a incidência do CCR 
tem vindo a aumentar de 

forma acentuada e persistente, 
constituindo um grave problema 
de saúde pública. O CCR é das 
neoplasias mais suscetíveis de 
ser prevenida. A grande maioria 
destes tumores têm origem em 
pólipos inicialmente benignos, 
após uma evolução neoplásica 
de 10 a 20 anos, o que dá uma 
boa margem para permitir a 
sua deteção precoce, em fase 
curável. O CCR dispõe de um 
tratamento curativo eficaz, sendo 
os resultados deste tratamento 
notoriamente melhores quando 
precocemente efetuado, contudo, 
é dos rastreios oncológicos, o 
mais difícil de implementar.

Este rastreio é baseado no teste 
de Pesquisa de Sangue Oculto 
nas Fezes (PSOF), bienal, seguido 
de colonoscopia total nos casos 
positivos. A especificidade 
na deteção de cancro é alta, 

situando-se entre 90% e 98%.

Os destinatários alvo são os 
utentes da unidade Móvel de 
Saúde, assintomáticos, com 
idade igual a 50 anos e igual ou 
inferior a 70 anos, inscritos no 
Centro de Saúde de Castro Daire. 
Assim, sendo, em 2014 estão 
abrangidos os nascidos entre 
1944 e 1964, de forma bienal 
(1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 
1956, 1958, 1960, 1962 e 1964).

Desde o inicio do rastreio, dos 
mais de mil e trezentos utentes 
atendidos na uMS, cerca de 
250 realizaram o mesmo, por 
reunirem os critérios necessários 
para o efeito. Representam 
assim, 71,5% dos utentes da 
uMS com a idade abrangida pelo 
rastreio.

RASTREIO DO CANCRO DO CólON E RETO

MuNICíPIO DE CASTRO DAIRE FAz bAlANçO POSITIvO DA PARTICIPAçãO NA FIT
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do Bolo Podre e Gastronomia do 
Montemuro, foi ainda destacado 
o Bolo Podre de Castro Daire®.
O Município fez-se representar 
pelo Srº Vereador Leonel 
Ferreira, que acompanhou de 
perto a dinâmica do stand. No 
dia da inauguração da Feira 
Ibérica, esteve presente o Srº 
Ministro da Economia, Dr Pires 
de Lima, que “fatiou” o “Bolo 
Podre de Castro Daire®”.

É ainda de salientar que 
segundo a autarquia da Guarda, 
“Para além do balanço altamente 
positivo do certame em termos 
de público, sublinha-se que a 
FIT foi igualmente bem sucedida 
no que diz respeito a contatos 
profissionais.”
Tendo em conta o sucesso desta 

primeira edição, com cerca de  
20 000 visitantes, o Município 
organizador inicia desde já 
a preparação da FIT para os 

próximos anos, tendo em vista 
quer a sua consolidação, quer o 
seu crescimento.

O Município de Castro Daire 
organizou, pelo quinto ano 
consecutivo, o evento do 
Maio Pedestre com o objetivo 
de divulgar o património 
natural, cultural, arquitetónico, 
paisagístico, geológico e 
gastronómico do concelho 
que contou com cerca de 
700 pessoas nos diversos 
percursos, atingindo este 
ano um número recorde de 
participantes.

Este evento consiste na 
dinamização de um percurso 
pedestre por fim de semana de 
forma a permitir aos participantes 

aproximarem-se da natureza 
e consciencializarem-se da sua 
envolvência imediata, contribuindo 
para a manutenção e estabilidade 
do património natural e rural, 
como para a sua valorização, 
numa ótica de usufruto 
sustentável do território. Pretende-
se, ainda, encorajar a prática de 
atividades ao ar livre, promovendo 
a saúde e o bem-estar, bem como 
potenciar o convívio entre todos.

A programação deste ano contou 
com a dinamização de 5 percursos, 
3 deles inaugurados: PR7 Trilho 
das Levadas, na Granja – Mões 
(inauguração); PR3 Trilho dos 

Carvalhos, em Gosende; PR6 Trilho 
do Varosa, em Almofala, este 
com a particularidade de ser um 
percurso noturno onde se incluiu 
a atividade “Caminhando com as 
estrelas” – observação astronómica 
com a presença do astrónomo José 
Matos, professor da universidade 
de Aveiro; PR8 Trilho da 
Pombeira, em Lamelas e Codeçais 
(inauguração) e o PR9 Trilho da 
Azenha, em Moledo (inauguração).
Fazendo um balanço, o Maio 
Pedestre 2014, foi sem dúvida 
o melhor de todas as edições O 
Município de Castro Daire passa,  
assim, a ter 9 percursos pedestres, 
dotados de sinalética para todos 
desfrutarem da natureza!

MAIO PEDESTRE
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A iniciativa «Dos 4 cantos 
da Europa para Santiago de 
Compostela» realizou-se entre 
os dias1 e 7 de junho e foi 
organizada pela Federação 
Europeia dos Caminhos de 
Santiago. O projeto consistiu 
na realização de uma 
peregrinação por etapas, 
incentivando à difusão dos 
caminhos jacobinos e à 
reunião de peregrinos de 
várias nacionalidades em 
Santiago de Compostela.

As etapas disponíveis tinham 
cerca de 2.600 km de itinerário, 
entre Namur (Bélgica), Vazelay 
e Puy-en-Velay (França), Leon e 
Ponferrada (Espanha), acabando 
em Santiago de Compostela. 
A novidade da edição 2014 foi 

a inclusão de 4 etapas ao longo 
do Caminho Português Interior. 
O trajeto iniciou-se em Viseu, 
passando por Castro Daire e 
seguiu pelo Caminho Interior 
até Verin, onde desembocou na 
Via da Prata, até Santiago de 
Compostela. Participou nesta 
etapa uma comitiva belga, 
nomeadamente o Deputado 
Provincial e Presidente da 
Federação de Turismo de Namur 
– Bélgica, desde sempre um 
caminheiro e peregrino convicto,  
o Diretor da Federação de 
Turismo de Namur, o Responsável 
Administrativo da Federação de 
Turismo de Namur, o Diretor da 
Casa do Turismo de Namur e um 
Jornalista do «Le Confluent».
Através desta iniciativa, a 
Federação Europeia pretendeu 

contribuir para a concretização 
do objetivo da Comissão Europeia: 
«tornar a Europa no primeiro 
destino turístico mundial».

DOS 4 CANTOS DA EuROPA PARA SANTIAGO DE COMPOSTElA

No dia 18 de Abril comemorou-
se o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, este ano 
dedicado ao tema Lugares de 
Memória, que foi instituído em 
1982 pelo ICOMOS e aprovado 
pela uNESCO no ano seguinte. 
A partir de então, esta data 
comemorativa tem vindo 
a oferecer a oportunidade 
de aumentar a consciência 
pública relativamente à 
diversidade do património e 
aos esforços necessários para 
a sua proteção, conservação, 
chamando a atenção para a 
sua vulnerabilidade.

De 12 a 20 de Abril, por todo o 
Território Continental e Regiões 
Autónomas, tiveram lugar 640 
atividades distribuídas por 170 
concelhos e promovidas por 345 
entidades públicas e privadas. O 
Município de Castro Daire aderiu 
a estas comemorações realizando 
as suas atividades no dia 14 de 
abril. Para tal, organizou-se um 
Peddypaper e uma visita ao 
forno comunitário de Cujó, com 
a participação de cerca de 50 
meninos do pré-escolar e 1º ciclo. 

O Peddypaper teve início no 

museu, contemplando uma visita 
guiada à exposição permanente. 
Depois realizou-se um percurso 
ao longo de alguns monumentos 
da Vila: Capela das Carrancas, 
Calvário, Capela de S. Sebastião, 
Fonte dos Peixes, Pelourinho e 
Igreja Matriz onde iam sendo 
feitas perguntas às crianças de 
forma a transmitirem os seus 
conhecimentos.
Em Cujó foi organizada uma 
visita ao Forno Comunitário para 
assistirem à confeção e prova 
da Fogaça, folar tradicional 

da Páscoa. Esta iniciativa teve 
a colaboração da Junta de 
Freguesia de Cujó.

Receita da Fogaça
40 ovos 
1 kg de açúcar
1 kg de farinha (deixa-se no saco 
cerca de 30 a  50g)

Preparação:

Partem-se os ovos um a um para 
um alguidar grande e adiciona-
se o açúcar. Bate-se com a 
batedeira sempre para o mesmo 
lado cerca de 20 minutos, até ficar 
uma mistura homogénea e fofa. 
Adiciona-se a farinha aos poucos, 
misturando delicadamente com 
uma colher de pau.

untam-se 10 formas com 
manteiga e farinha, divide-
se o preparado pelas formas 
e polvilham-se por cima com 
um pouco de farinha. Leva-
se a cozer ao forno de lenha 
(aquecido com giesta e carqueja) 
cerca de 15 minutos (para ver se 
o forno está com a temperatura 
adequada, mete-se uma folha 
de jornal no forno e esta tem de 
ficar dourada).

DIA INTERNACIONAl DOS MONuMENTOS E SíTIOS
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No âmbito do projeto 
Montanhas Mágicas, o 
Município de Castro Daire, 
acolheu a exposição “Era uma 
vez a Terra...”, entre 30 de 
maio até 13 de junho.

Disponibilizada pelo Comité 
Português IGCP (Comité 
Português para o Programa 
Internacional de Geociências 
da unesco)  é uma iniciativa da 
Comissão Nacional da uNESCO 
que se insere no âmbito da 
Década das Nações unidas da 
Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (2005-2014), a Década 
da Biodiversidade (2011-2020) e a 
Década da Água (2005-2015).
Aborda diversas temáticas atuais, 
nomeadamente “alterações 
climáticas”, “recursos naturais”, 
“terra e vida”, “megacidades”, 

“o interior da terra”, “oceanos”, 
“desastres naturais”, “os solos”, 
entre outros.
A itinerância da exposição foi 
coordenada pelo Município de 
Castro Daire em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire, tendo estado 
presenta na Escola Secundária, 
sede do Agrupamento, de 30 de 
maio a 2 de junho, na EB 2,3 de 

Castro Daire de 3 e 4 de junho e 
na EBI Mões de 5 a 6de junho.
A exposição, cujo principal 
objetivo consiste em conhecer o 
passado, compreender o presente 
e imaginar o futuro do Planeta 
Terra, esteve também patente 
nas Piscinas Municipais de 
Castro Daire, na semana entre 9 e 
13 de junho bem como no Museu 
municipal.

EXPOSIçãO ITINERANTE DA uNESCO “ERA uMA vEz A TERRA…”

AMBIENTE

5 DE JuNhO - DIA MuNDIAl DO AMbIENTE

eb1 de castro daire

Divulgação do desenho estampado no veículo de recolha de RSu, realizado pela Mariana, aluna do 4.º ano 
de escolaridade e vencedora em Castro Daire do concurso “Arte em Movimento”.
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PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA

A Câmara de Castro Daire, 
através do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, alerta os 
munícipes para a fixação, no 
âmbito do Sistema de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, 
do Período Crítico, que está 

em vigor de 1 de Julho até 30 
de Setembro de 2014. 
Durante este período, 
vigoram medidas especiais 
de prevenção contra 
incêndios florestais (Portaria 
n.º 110/2014 de 21 de maio).

Assim, nos espaços rurais e 
florestais é proibido:
- Fumar ou fazer lume de 
qualquer tipo no interior das 
áreas florestais ou nas vias que 
as delimitam ou atravessem;

PERíODO CRíTICO DE INCêNDIOS FlORESTAIS – 2014

Mata do bugalhão - Fórum: “serra 
de Montemuro – pensar e agir”:

Dr. Rui Braguês, Vereador do 
Turismo
Ernesto Rodrigues, Divisão de 
Obras Municipais e Ambiente
João Carlos Pinho, ADRIMAG
Henriqueta Ribeiro, Capuchinhas
Eduardo Correira, Teatro 
Regional de Montemuro
Joaquim Morgado, ERVITAL
Adérito Ferreira, Autor: 
Montemuro-Gente-Fauna-Flora
Tiago Henriques, (CIBIO)
Marília Almeida (APFMP)
Presidentes das Juntas de 
Freguesia (Cabril, Mezio, Parada 
de Ester e Ester, Picão)

jardim-de-infância de picão 

Oferta do livro “a ovelha que fazia múu”, da autora Isabel Fernandes Pinto. um livro inspirado na pastorí-
cia praticada na Serra de Montemuro.
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Com a entrada em vigor em 17 
de outubro do regime jurídico 
aplicável às ações de arborização 
e rearborização (RJAAR), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
96/2013, de 19 de julho, compete 
ao Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas - ICNF, 
I.P, assegurar os procedimentos 
de autorização e comunicação 
prévias das ações, instituindo 
um sistema de controlo, 
avaliação e informação.

AOs pedidos de autorização e 
as comunicação prévias serão 
efetuados, por escrito, podendo ser:
  Submetidos presencialmente nos 
serviços do ICNF, I.P. em Viseu;
  Remetidos por via postal para: 
ICNF, I.P, Rua Cónego António 
Barreiros, Qt.ª do Soqueiro, 3500-039 
VISEu;
  Submissão electrónica de processos 
do RJAAR.

É necessário efectuar os pedidos 
de autorização e as comunicações 
prévias para a mobilização de solo 
e plantação de todas as espécies 

florestais. 
Não são consideradas 
espécies florestais as árvores 
tradicionalmente utilizadas nas 
atividades agrícolas, não sendo 
necessário qualquer autorização ou 
comunicação para:

- arborizações com oliveira - Olea 
europaea var. europaea, para 
produção de azeitona;
- arborizações com variedades e 
cultivares de espécies domesticadas, 
como macieiras, pereiras, 
pessegueiros, etc., para produção 

de fruto. Inclui-se aqui os pomares 
de castanheiro, cerejeira e nogueira 
conduzidos exclusivamente para 
produção de fruto; e
- arborizações em terrenos agrícolas 
com o fim principal de produção de 
flores, ramagens, árvores de natal e 
outros produtos ornamentais.
O ICNF não cobra taxas para a 
análise e decisão dos processos 
no âmbito do Regime jurídico 
aplicável às ações de arborização e 
rearborização (RJAAR).

REGIME JuRíDICO APlICávEl àS AçõES DE ARbORIzAçãO E REARbORIzAçãO - RJAAR

- Realizar fogueiras para 
recreio ou lazer e para 
confecção de alimentos, excepto 
quando realizadas em locais 
expressamente previstos para o 
efeito e identificados como tal;

- Lançar foguetes ou balões de 
mecha acesa (extensível a todo 
o território nacional), sendo 
que a utilização de fogo-de-
artifício ou outros artefactos 
pirotécnicos está sujeita a 
autorização prévia da Câmara 
Municipal;
- Queimar matos cortados e 

amontoados e qualquer tipo 
de sobrantes de exploração 
agrícola/florestal (queimas);

- Fazer queimadas para 
renovação de pastagens e 
eliminação de restolho e ainda, 
para eliminar sobrantes de 
exploração cortados, mas não 
amontoados;

- utilizar máquinas de 
combustão interna e externa, 
onde se incluem todo o tipo 
de tractores, máquinas e 
veículos de transporte pesados, 

quando não estejam equipados 
de dispositivos de retenção 
de faíscas ou faúlhas e de 
dispositivos tapa-chamas nos 
tubos de escape ou chaminés. 
Para se proteger as pessoas 
deverão, de entre outros 
aspectos, limpar o mato num 
raio mínimo de 50 metros à 
volta de habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas ou outras 
edificações.

A câmara municipal 
recomenda a todos os 
munícipes que tenham 
especial cuidado na 
utilização do fogo, de forma 
a diminuir o número de 
incêndios rurais/florestais 
e área ardida no concelho.

Lembre-se que:
PORTUGAL SEM FOGOS 
DEPENDE DE TODOS!
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AGENDA CULTURAL - Agosto, Setembro, Outubro

Feira da Ouvida
Parque da Sra. da Ouvida – Monteiras 
2 e 3 de Agosto

Festival Altitutes – Teatro Montemuro
Campo Benfeito
9 a 15 de Agosto

XI Mostra Castro Daire
Parque Urbano de Castro Daire
13 a 16 de Agosto

Festa da Senhora da Soledade
Parque do Calvário
15 de Agosto

Santa Eufémia
Soutelo
16 de Setembro

IV Festa das Colheitas de Castro Daire
Parque Urbano de Castro Daire
18 a 21 de Setembro

Setembro Cultural - Encontro de Bandas
Jardim Municipal de Castro Daire
28 de Setembro


