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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Caros Munícipes
Vivemos, simultaneamente,
a conclusão de um quadro
comunitário, QREN, e o
início de um novo Quadro
Comunitário, Portugal 2020.
No passado dia 28 de fevereiro, aquando da visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos,
viveram-se esses dois momentos em simultâneo, inauguramos a ETAR da Granja, que serve as Freguesias
de Cujó e São Joaninho e a Povoação da Granja. Uma obra que estas populações revindicavam, com toda a
justiça, à cerca de uma década.
Ao mesmo tempo viveu-se o lançamento da primeira obra no concelho do novo quadro comunitário, a Nova
ETAR de Castro Daire, que vem substituir a obsoleta ETAR da Ponte Pedrinha, bem como todas as fossas
séticas de todas as povoações da freguesia de Castro Daire, contribuindo, grandemente, para a resolução
de alguns problemas ambientais do nosso concelho. No dia 27 de março foi publicado o aviso de abertura de
candidatura da Nova ETAR com o valor de 6.474.169,00€.
Podemos assim concluir que:
•Depois da organização dos serviços, espaços e dotação de meios tecnológicos;
•Depois do saneamento financeiro da autarquia;
•Depois das muitas obras que foram realizadas no QREN;
•Depois de muitas outras obras suportadas apenas pela autarquia;
estamos no bom caminho, preparados e atentos a este novo quadro comunitário, bem como à necessidade de
continuar a fazer pequenas “grandes” obras físicas e sociais.
Nesta Quadra Pascal desejo a todos uma vivência com alegria e muita saúde.
Feliz Páscoa.
Presidente da Câmara Municipal
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tema da capa
Municipio de Castro Daire Inaugura ETAR da Granja e Lança nova ETAR
de Castro Daire

O Exmo. Senhor
Secretário de Estado
do Ambiente, Dr. Paulo
Lemos, esteve em
Castro Daire, a Convite
do Senhor Presidente
da Câmara Municipal,
Fernando Carneiro, para
presidir à cerimónia de
Inauguração da nova
ETAR da Granja.
Esta nova ETAR da Granja, há
muito reclamada pelas populações
locais, vai servir as freguesias
de Cujó, S. Joaninho e ainda a
Aldeia da Granja, e teve um custo
superior a 1 milhão de Euros,
sendo uma obra comparticipada
por fundos comunitários em 85%.
Esta Inauguração contou com
diversos convidados e muitos
populares que quiseram associarse a este evento, mostrando
a importância da obra para
a população local. Apesar da
chuva e do mau tempo que se
fez sentir, o sentimento era
grande o contentamento por esta
inauguração há muito esperada.
À espera do Senhor Secretário

de Estado estava a Sociedade
Filarmónica de Mões e o Rancho
da Granja que quiseram mostrar
um pouco da Cultura Local e
abrilhantar esta cerimónia.
A Confraria do Bolo Podre e
Gastronomia preparou também
no local uma degustação de
produtos regionais, promovendo
e dando a conhecer as inúmeras
potencialidades do concelho
também no capítulo gastronómico.
O Senhor Secretário de Estado
do Ambiente assistiu, ainda, ao
lançamento da nova ETAR que
servirá a Freguesia de Castro
Daire e das estações elevatórias
a ela associadas, uma obra que
está orçamentada em mais de 6

milhões de euros.
Na apresentação da nova ETAR
de Castro Daire foi possível ver a
dimensão, o número previsto de
utentes que vão ser servidos por
esta infraestrutura, as estações
elevatórias a ela associadas,
de forma a cobrir uma maior
área e um acrescido número de
utentes, sendo ainda possível
analisar o seu enquadramento
de implantação da ETAR e
das diversas estruturas a ela
adjacentes.
Esta nova ETAR de Castro Daire
deverá iniciar as suas obras já
este ano, estando prevista a sua
conclusão para o ano de 2017.
A Nova ETAR de Castro Daire
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vem substituir a ETAR da
Ponte Pedrinha, que tem mais
de 30 anos e que se encontra,
naturalmente, obsoleta, trazendo
alguns problemas ambientais ao
Concelho e à região.
Esta obra constitui o maior
investimento numa só obra
realizado no Concelho de Castro
Daire e para isso o Municipio
de Castro Daire conta com a
candidatura ao novo quadro
comunitário de Apoio para a
realização da mesma.
O Senhor Secretário de Estado e
o Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire
realçaram a importância desta
obra, salientando que a sua
realização vai permitir cumprir a
diretiva comunitária em relação
ao ambiente, contribuindo
simultaneamente para uma
melhoria das condições de vida da
população local, ao mesmo tempo
que é um garante da defesa do
meio ambiente na Zona.
O Senhor Secretário de Estado na
sua passagem pelo Concelho fez
questão de visitar as instalações
da ETAR da Ponte Pedrinha,
que vai ser substituída pela
nova ETAR, verificando as suas
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ETAR da Granja

ETAR da Ponte Pedrinha
debilidades e as suas limitações,
indo por último ao local escolhido
para a implantação da nova ETAR
de Castro Daire, junto à aldeia de
Arinho, na Freguesia de Castro
Daire.
Está dado o arranque para esta

importante obra, que se espera
possa vir a suprimir algumas das
lacunas existentes no saneamento
básico do Concelho, indo de
encontro à preservação de uma
das maiores riquezas, o meio
ambiente.

autarquia
Castro Daire homenageia os seus autarcas
O Município de Castro Daire a
6ª edição do Dia do Autarca do
Concelho.
A cerimónia solene deste
Dia do Autarca decorreu no
passado sábado, dia 28 de
fevereiro, e este ano distinguiu
5 autarcas do Concelho, a
saber: Gabriel Costa Fernandes,
antigo Presidente da Junta
de Pinheiro, Joaquim Mendes
dos Santos, antigo Presidente
da Junta de S. Joaninho,
António Pereira Almeida
Bragues, Antigo Vogal da
Junta de Freguesia de Mões,
Abílio Carneiro Pereira, Ex.
Vereador da Câmara Municipal,
e Amândio Bizarro Monteiro,
Antigo Vogal da Junta de
Freguesia de Castro Daire, este
último a título Póstumo.

Esta homenagem foi presenciada
pelos convidados e muito público
que assistiu a esta cerimónia,
participando numa iniciativa
que pretendeu reconhecer
o trabalho meritório que os

autarcas castrenses têm tido no
desenvolvimento do concelho e
na melhoria das condições de
vida da população.
No uso da palavra o Senhor
Presidente da Câmara Municipal
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de Castro Daire, Fernando
Carneiro, destacou que esta
homenagem aos autarcas
distinguidos representava não
só um reconhecimento aos
homenageados mas também um
tributo aos autarcas do passado
e do presente, sendo para estes
últimos um forte incentivo
para continuar o trabalho
importantíssimo que estes têm
no desenvolvimento do concelho
de Castro Daire.
O Presidente da Autarquia
Castrense referiu também que
os autarcas dedicam muito
do seu tempo em prol do
trabalho para a comunidade,
privando-se muitas das vezes
de momentos com a família e
de algum recato pessoal, pondo

sempre em primeiro lugar o seu
compromisso com o povo.
Fernando Carneiro afirmou
ainda os autarcas distinguemse dos outros políticos pela
proximidade com aqueles que os
elegem, sendo esta o verdadeiro
escrutínio da sua ação a que
estão sempre sujeitos, mas
que também serve para que,
reconhecidamente, os autarcas
sejam, na sua esmagadora
maioria, muito reconhecidos
e estimados pelas populações
locais..
Os homenageados puderam
assistir ao relato da sua
história de Vida e do seu
trabalho enquanto autarcas,
por parte de alguém próximo,
num testemunho emocionado e

sentido, que sensibilizou não só
os distinguidos e seus familiares
mas também toda a plateia,
que assinalou o momento com
o calor humano transmitido
pelos muitos aplausos com
que brindaram todos os
homenageados.
Este dia do Autarca do Concelho
contou ainda com um sarau
cultural, com a autuação da
Sociedade Filarmónica de Mões,
e do Rancho Folclórico da Aldeia
da Granja.
No final a Confraria do Bolo
Podre e Gastronomia do
Montemuro preparou uma
degustação de produtos
regionais para todos
os participantes desta
cerimónia.
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Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa uma aposta positiva na
promoção turística

O Município de Castro Daire
esteve presente, mais uma
vez, na Bolsa de Turismo
de Lisboa, que se realizou
de 25 de Fevereiro a 01 de
Março na Fil em Lisboa.
Uma feira especializada
que contou com mais de 72
mil visitantes, desde profissionais do setor ao público
em geral.
Com a participação nesta feira o
Município conseguiu mais uma
vez promover as potencialidades
turísticas que o concelho tem para
oferecer a todos os que o visitam.
As Termas do Carvalhal dinamizaram
o stand com a demonstração gratuita
de uma massagem facial, com
intuito de divulgar e dar a conhecer
técnicas que podem ser encontradas

no estabelecimento termal.
No stand os visitantes encontraram
informação sobre percursos
pedestres, artesanato, património e
gastronomia.
A divulgação gastronómica ficou a
cargo da Confraria do Bolo Podre e
Gastronomia do Montemuro através
da prova do bolo podre que decorreu
no stand da CIM Viseu Dão Lafões.

O Município faz um balanço positivo
da sua participação, pois através
das várias dinâmicas consegue
mostrar que Castro Daire é um
concelho que alia o termalismo
ao mundo rural, ao campo, à
natureza, às tradições seculares e à
gastronomia castrense aliando um
equilíbrio perfeito entre o corpo e a
mente.

Homenagem ao Dr. Jorge

No dia 28 de Janeiro,
foi homenageado
um grande Senhor
Castrense, admirado
pelo povo, pela sua
simplicidade e vontade
de ajudar o próximo,
o médico Dr. Jorge
Ferreira Pinto, que
completou 80 anos de
vida.
Com boa disposição e
um grande sentido de
humor, ouviu todas as

intervenções, desde o Sr. Presidente
da Câmara a familiares, que
descreveram a forma como este
senhor deu alguma esperança de
vida a todos os Castrenses...e não só!
Médico nas Termas do Carvalhal
desde 1963 e Diretor Clínico das
mesmas a partir de 1988 até à
presente data...o mais antigo de
Portugal! Participou em congressos
Nacionais e Internacional, levando
sempre com ele, o nome das Termas
do Carvalhal e de Castro Daire
O mesmo foi presenteado com uma
biografia “Dias de Hipócrates (Breve
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aproximação a uma Biografia) do
Autor Dr. Mário Ferreira.
Este livro retrata algumas histórias
de vida do Sr. Dr. Jorge e da

realidade Castrense nestes 80 anos.
O Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Fernando
Carneiro, condecorou o Sr. Dr. Jorge

com a Medalha de Gratidão do
Município de Castro Daire.
Bem haja Sr. Dr. Jorge Ferreira
Pinto!

Município de Castro Daire promove novos protocolos de melhoria
habitacional de famílias carenciadas
O Município de Castro
Daire estabeleceu
quatro novos protocolos
de auxílio na melhoria
habitacional de famílias
carenciadas.
A assinatura destes protocolos
resulta na aplicação do Programa
Municipal de Ajuda à Melhoria
Habitacional de Famílias
Carenciadas, onde são analisadas
candidaturas dos agregados
familiares que não têm meios
e condições de habitabilidade
mínimas para o conforto e bemestar do seu lar.
Esta medida de apoio às famílias,
com graves carências na sua
habitação e sem meios para fazer
face a essas despesas, é uma forma
de ajudar aos que mais necessitam,

num Concelho onde ainda existem
algumas assimetrias sociais.
Estes protocolos prevêem o apoio
na cedência de material, e o
acompanhamento do desenrolar
dos trabalhos por parte dos
técnicos da autarquia, para que
as obras promovam efectivas

melhorias habitacionais.
A autarquia vai ter um
investimento substancial na ajuda
destas quatro famílias, o que
representa um esforço do executivo
para salvaguardar o apoio social
dos que mais dele necessitam.

Município colocou nova Sinalética e Totem’s na vila de Castro Daire
O município atento à
importância que a sinalética
representa na orientação/
encaminhamento de todos os
que visitam e ou passam na
vila de Castro Daire, colocou
diversas placas sinaléticas
em alguns locais onde as
mesmas se mostravam mais
necessárias.
Tal sinalética indica, para além
de diversos Serviços Públicos,
equipamentos desportivos,
culturais e outros, de utilização
coletiva.
As modernas placas sinaléticas,
agora colocadas, vêm completar as
já colocadas anteriormente e, em
alguns casos, substituir as antigas
e decrépitas placas que - na altura
da sua instalação - constituíram
uma inovação e um excelente
elemento informativo.

Porém, as mesmas tiveram e
marcaram a sua época, pelo que
se procedeu à sua substituição.
Igualmente, foram colocados nas
quatro principais entradas/saídas
da vila totem’s onde são realçadas
as referências naturais do nosso
município, com especial destaque
para a Serra do Montemuro, o Rio
Paiva e as Termas do Carvalhal,
para além de informação de
cariz turístico, gastronómico e
artesanal.
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OBRAS
antes e depois

Antes
Depois
Lamelas • Contrução de Acesso Entre Duas Ruas

Antes
Depois
Castro Daire • Calcetamento da Estrada Romana

Depois
Antes
Eiriz • Requalificação do Largo da Capela

Depois
Antes
Eiriz • Calcetamento de Rua

Depois
Antes
Souto de Alva • Calcetamento e requalificação de bermas

Depois
Antes
Gosende • Calcetamento e requalificação das Bermas na Estrada Municipal
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OBRAS
obras em curso

Castro Daire • Calcetamento da Calçada Romana

Covelo de Paiva • Calcetamento dos passeios no cemitério

Covelo de Paiva • Requalificação da Antiga Escola Primária

Covelo de Paiva • Requalificação da Antiga Escola Primária

Custilhão • Alargamento e Construção de Muro de Sporte

Custilhão • Alargamento e Construção de Muro de Sporte

Custilhão • Alargamento e contrução de Muro de suporte

Eiriz • Alargamento e Construção de Muro de Suporte

Eiriz • Alargamento e Construção de Muro de Suporte
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OBRAS

Eiriz • Requalificação da Rua S. Silvestre

Eiriz • Requalificaçao do Largo da Capela

Eiriz • Requalificaçao do Largo da Capela

Ester de Baixo • Alargamento e Contrução de Muro de Suporte

Braços • Requalificação do adro da capela de S. Paulo

Gosende • Calcetamento e requalificação das Bermas na Estrada Municipal

Gosende • Calcetamento e requalificação das Bermas na Estrada Municipal

Gosende • Calcetamento e requalificação das Bermas na Estrada Municipal
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OBRAS

Lamelas • Abertura de estradões Florestais

Lamelas • Requalificação dos Acessos ao Lar

Lamas • Reparação e requalificação do caminho da ETAR

Mões • Construção de Muro de suporte da Rua do Pelourinho

Parada de Ester • Requalificação dos Acessos ao lar

Parada de Ester • Requalificação dos Acessos ao lar

Pepim • Construção de Muro de Suporte
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OBRAS

Sobrado • Calcetament e requalificação de Ruas

Sobrado • Calcetamento e requalificação de Ruas

Sobreda • Calcetament e requalificação de Ruas

Souto de Alva • Calcetamento dos passeios na estrada Municipal

Vale de Matos • Construção de Muro de Suporte

Conheces o teu Município?

Resposta: Ponte Campo Benfeito
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entrevista
posição.
Recentemente foi notícia como
sendo o mais velho guardaredes de futebol em exercício.
Como vê essas notícias?

Naturalmente com grande Orgulho.
Poder competir com esta idade
deixa-me muito satisfeito. Sinal
que tive uma vida regrada e com
métodos e que agora se reflete nesta
longevidade e também é sinal que
estou bem de saúde.
Fui notícia na RTP, na Sic, na CM TV
e em algumas rádios, o que me deixou
muito satisfeito com esta divulgação
porque também serviu para levar o
nome do Concelho mais longe. É muito
bom que Castro Daire seja conhecido
por boas razões e por notícias
positivas.

Dados Biográficos:
Nome Completo:
José António Pereira de
Almeida (Salazar)
Data de nascimento:
04/10/1963
Naturalidade:
Mosteiro, Castro Daire
Sumariamente fale-nos
um pouco da sua carreira
Futebolística
Comecei a minha carreira de
futebolista aos 16 anos no
Lamelas. Joguei directamente
nos Seniores porque na minha
altura ainda não havia clube de
formação aqui no Concelho.
Posteriormente joguei em muitos
clubes. Depois do Lamelas
representei o Paivense, o Cinfães,
que na altura militava na 3ª
divisão Nacional, o Castro Daire,
o Lamas, o Parada entre outros.
No concelho joguei em todos os
clubes com futebol sénior.
Antes de ter voltado este ano
joguei até aos 44 anos e terminei
a minha carreira no Sul, clube do
Concelho de S. Pedro do Sul.
O que o levou a abraçar esta
carreira?
Como a grande maioria dos
jovens sempre tive o sonho
de ser profissional de Futebol.
A paixão pelo futebol esteve
sempre presente na minha vida
e sempre foi um sonho que me
acompanhou.
Comecei na Escola Preparatória
a ir à baliza e daí fiz-me guardaredes e acabei por fazer a minha
carreira futebolística nessa

Quais os momentos mais
marcantes da sua carreira como
jogador?
Na minha carreira tive muitos
momentos positivos e alguns
também negativos.
Negativamente o episódio mais
triste da minha foi uma lesão
que sofri enquanto atleta do
Paivense, Fracturei 4 costelas,
que me afectaram um rim na
altura e que impossibilitaram que
tenha assinado contrato com o
Académico de Viseu, clube que
estava na altura na 2ª divisão
nacional, a actual II Liga.
Os momentos positivos foram
muitos. Destaco o facto de
ter jogado no Nacional, em
representação do Cinfães, que foi
o cumprir de um sonho de jogar
numa divisão nacional.
A subida de divisão pelo
Lamelas, na altura com 17 anos,
foi também ele um momento
marcante
O ter representado o Castro Daire,
clube da terra, com naturais
ligações afectivas foi também um
dos momentos mais gratificantes
da minha carreira.
Optou também pela carreira de
treinador. Como é a experiência?
Sim, comecei a minha carreira
de treinador no ano em que o
Castro Daire estava na 3ª divisão
nacional. Foi uma experiencia
muito exigente mas especial.
Este ano abracei o projecto de
treinar o Parada onde agora
acumulo com as funções de
jogador.
Paralelamente também sou
jogador e treinador nos
veteranos do Castro Daire.

Qual a faceta que mais o realiza.
Jogador ou treinador?
São duas coisas completamente
distintas. Ambas são muito
gratificantes e gosto das duas
porque essencialmente gosto de
futebol.
Na actualidade confesso que
a faceta de treinador e ao
mesmo tempo jogador é mais
exigente. Nesta dupla faceta
não tenho de estar concentrado
apenas como jogador, mas ao
mesmo tempo tenho de estar
atento ao rendimento de toda a
equipa, o que exige um grau de
concentração e esforço muito
maior.
Falando em termos gerais como
acha que está o futebol no
Concelho?
Considero que está num
patamar normal, de acordo com
as potencialidades do próprio
concelho e da região onde
estamos.
Penso que podia ter um rumo
ligeiramente diferente. Falo isto
numa critica aberta em relação
à aposta que se faz na formação
do Concelho. Penso que os
clubes deviam olhar mais para a
formação e apostar mais na prata
da casa.
Já fui colaborador no Crasto,
clube da formação, e sei da
importância e da potencialidade
dos nossos jovens, pelo que penso
que a aposta na formação deveria
ser muito maior, os resultados
embora não fossem imediatos,
estou convencido que viriam pró
acréscimo e com o tempo.
Considero também que o número
de clubes existentes é o normal e
que embora vivam com enormes
dificuldades financeiras, acabarão
por conseguir sobreviver
porque representam a tradição
desportiva do Concelho.
Neste campo gostava de destacar
o apoio que a Câmara Municipal
dá aos clubes, sem o qual seria
muito difícil de sobreviverem com
desporto federado.
Como está a ser a época do
Parada, Clube que treina e onde
joga?
A época do Parada está a ser
normal. Propusemo-nos à
manutenção e já conseguimos
esse objectivo para esta época.
Foi uma época difícil porque
arrancamos tarde. A maioria
dos atletas já estava inscrito e
já tinha clube. Acabámos pró
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formar uma equipa totalmente
nova, sem experiencia e com
algumas limitações, pelo que não
era normal esperarmos mais. Por
isso estou satisfeito com a época
que estamos a realizar.
Com uma carreira tão longa
que conselho deixaria aos mais
jovens que pretendam ser
profissionais de futebol?
O Conselho que gostaria de deixar

aos nossos jovens é acima de
tudo que acreditem nas suas
potencialidades. Hoje em dia o
Futebol distrital tem uma maior
visibilidade pelo que será mais
fácil serem vistos e reconhecidos.
Numa carreira de futebolista
é fundamental o trabalho. Os
atletas têm de treinar muito e
bem, apoiando esse trabalho
numa vida regrada, sem excessos
e com métodos onde possam
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potenciar as suas capacidades.
No concelho temos bons
exemplos. Conheço a formação e
tenho acompanhado os diversos
escalões, pelo que tenho a
certeza que há muito potencial
e muita qualidade para poderem
vir a singrar no futebol.
Desejo que continuem
a trabalhar bem e que
naturalmente a sorte os
acompanhe sempre.

DESPORTO
CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
No dia 8 de Fevereiro, as
Piscinas Municipais de
Castro Daire receberam
o CIRCUITO MUNICIPAL
DE ESCOLAS DE NATAÇÃO,
competição da qual A
ESCOLA MUNICIPAL DE
NATAÇÃO DE CASTRO
DAIRE é a detentora do
título de CAMPEÃ da
época 2012/2013.
Nesta prova participaram
250 atletas distribuídos pelas
19 Escolas de Natação que
integram este Circuito.
Referência para os atletas
da nossa Escola Municipal
de Natação que tiveram
um desempenho brilhante,
garantindo vários lugares no
pódio bem como alguns recordes

de escalão, fruto do trabalho e
empenho que colocam em cada
uma das aulas.
Também nesta vertente
competitiva, as Piscinas

TORNEIO PROFessor AFONSO SALDANHA
No dia 31 de Janeiro a Escola
Municipal de Natação de Castro
Daire participou na primeira
prova de competição do torneio
Prof. Afonso Saldanha, que
teve lugar em Armamar, com
17 atletas sendo dos quais 5
novos atletas. Todos os atletas
participaram em duas provas
individuais e numa estafeta.
Com intuito de mantermos os
alunos motivados nas aulas,
tentamos cativar novos atletas
para representar o Município de
Castro Daire.
O ser humano é um “animal” muito

Municipais de Castro Daire
deram provas de que são
uma mais-valia para o
desenvolvimento dos jovens do
nosso Concelho e não só.
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competitivo, precisa de ter alguns
objectivos para se aperfeiçoar e se
manter motivado.
Ao incentivarmos os alunos a
participarem na pré- competição
conseguimos que estes não
desistam da escola de Natação,

e cativem novos atletas,
aumentando assim o seu número
na Competição.
De uma maneira geral todos
os atletas portaram-se bem,
conseguindo melhorar os seus
tempos pessoais.

A modalidade de Natação
continua a crescer a olhos vistos
em Castro Daire; houve um
aumento significativo de atletas,
conseguindo assim manter
“VIVAS” as Piscinas.

TORNEIO PROFessor AFONSO SALDANHA
No dia 7 de Março a Escola
Municipal de Natação de
Castro Daire participou na
segunda prova de competição
do torneio Prof. Afonso
Saldanha, que teve lugar
em Penalva do Castelo, com
17 atletas sendo dos quais
2 novos atletas. Todos os
atletas participaram em duas
provas individuais e numa
estafeta.
Com intuito de mantermos os
alunos motivados nas aulas,
tentamos cativar novos atletas
para representar o Município de
Castro Daire.
Este ano já conseguimos
inscrever 7 novos atletas, mas
estamos confiantes que até
ao final da época desportiva
conseguiremos introduzir mais.
Ao aumentarmos o nosso “leque”

DIA DA MULHER
No dia 9 de Março de 2015
as Piscinas Municipais
de Castro Daire
celebraram mais um dia
internacional da Mulher,
com a participação de 28
mulheres.
Desde já gostaríamos de agradecer
a todas as mulheres que se
disponibilizaram a comemorar
connosco este dia tão especial para
nós mulheres, com toda a alegria
e vivacidade, como agradecimento
todas elas foram presenteadas com
uma rosa branca. Contamos com
a vossa presença para o próximo
ano pois todas vós são importantes
para manter as piscinas “Vivas”.

de seleção elevamos também
a competitividade na nossa
escola, levando assim a um maior
empenho dos nossos atletas.
Agradecemos a todos os pais
que se disponibilizaram para
acompanhar os nossos atletas

pois sem eles, os mesmos não
têm a mesma motivação e
incentivo para nadar com garra,
melhorando assim os seus
tempos pessoais.
Os pais são importantes para que
eles se sintam confiantes.

Revista Municipal • Município de Castro Daire

17

DIA DO PAI
No dia 19 de Março de 2015 as
Piscinas Municipais de Castro
Daire celebraram mais um dia
do Pai, com a participação de 34
pais e 43 filhos.
Pela primeira vez tivemos a
participação massiva de pais e
filhos.
Desde já gostaríamos de agradecer
a todos os que se disponibilizaram
a comemorar connosco este dia tão
especial para nós pais e filhos, com
toda a alegria e vivacidade.
Estão todos de PARABÉNS, devemos
de aproveitar ao máximo estes dias
para nos divertirmos com os nossos
filhos, uma vez que nos dias de hoje,

o tempo é cada vez mais escasso
para passarmos com eles, por isso
devemos aproveitar estes momentos
ao máximo. Os nossos filhos
agradecem um dia mais tarde.
Contamos com a vossa presença
para o próximo ano pois todos vós

são importantes para manter as
“ONDAS VIVAS” nas piscinas.
Queremos desde já cativar as Mães
a participar na nossa atividade no
dia 3 de Maio às 18h30, vamos ser
mais do que os pais ou pelo menos
34.

alho em fatias, um cálice de vinho
fino e assim fica cerca de 24 horas.
Nas horas seguintes dar umas voltas,
envolvendo os pedaços da “rainha”
com a marinada.
g) No dia seguinte, isto é, 4º dia após o
cobro, cozinha-se.

a perdiz e do presunto deve ser
suficiente.

Processo do Cozinhado

Enquanto se cozinha a perdiz,
preparam-se também, batatas grandes
cortadas às rodas com casca, dá-se
uma pré cozedura só com sal, depois
vai ao forno para terminar a cozedura
e alourar bem, sem mais tempero.
Aproveitamos o forno para torrar
umas fatias de broa.

CULINÁRIA

Perdiz à
Montemuro

Indredientes:
1 Perdiz
1.5 dl de azeite
50g Presunto
4 cebolas
4 dentes de alho
2 couves tronchudas
18 castanhas
1 cálice de vinho fino
1 cálice de vinho maduro
1 colher de chá de colorau
1 ponta de tomilho
1 folha de louro
Arranjo e conservação
a) Depois de caçada a perdiz deve ficar
exposta à temperatura da noite.
b) No dia seguinte deve ser depenada
e limpa
c) deixar escorrer durante algumas
horas, num recipiente com uma base
perfurada ou em alternativa, um pano
para absorver a humidade, para que
a “rainha” fique enxuta. Conservar em
lugar fresco
d) Corta-se em quartos, tempera-se
com o sal preciso, salpicando bem, por
dentro e por fora.
e) Permanece assim durante mais 1
dia
f) No dia seguinte, juntar 4 dentes de

h) Preparar um tacho médio, adicionar
1.5 dl de azeite e juntar a perdiz, deixar
alourar em lume brando, (bico médio
no mínimo), cerca de 20 minutos.
i) Preparar e juntar cerca de 50
gramas de presunto e 4 cebolas
médias cortadas em quatro, deixar
cozinhar durante uns 20 minutos e ir
mexendo.
j) Adicionar a marinada e um cálice
de vinho tinto (maduro de 13 ou 14ºc),
uma pitada de colorau, 1 folha de louro
e 1 ponta de tomilho.
k) Deixar cozinhar durante 20 minutos
(o tacho sempre tapado, lume brando)
l) Preparar 3 ou 4 toros de couve
tronchuda, (de Natal), cortar todos em
rodelas com cerca de 1cm (guardar as
folhas vamos precisar delas).
m) Seguidamente adicionar os pedaços
dos toros das couves, deixar cozer,
durante 15 minutos e ir mexendo
n) Ir vigiando, se necessário juntar
água.
o) Retirar toda a casca a dúzia e meia
de castanhas e juntar.
p) Seguidamente com as folhas de
couve cobre-se todo o conteúdo,
deixando apurar durante 20 minutos
(verificar o molho e corrigir o sal).
Nota: Quanto ao sal, o de temperar

q) Desligar o lume e servir 10 minutos
depois, numa caçarola tapada.
Acompanhamento

Empratamento
Colocar uma fatia de broa e duas
batatas, retirar da caçarola com uma
concha, molho, castanhas, rodelas dos
tronchos e uma das folhas da couve.
Colocar os quartos de perdiz em cima
da batata e da broa.
Para complementar, sugerimos que a
perdiz seja comida a três – ela, quem a
como e a garrafa do vinho.
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EDUCAÇÃO
Desfile de Carnaval com as crianças das escolas do município de Castro Daire
O Habitual desfile de
Carnaval com as crianças do
Agrupamento de Escolas de
Castro Daire, dos Jardins de
Infância e das escolas do 1º
Ciclo, realizou-se no dia 19 de
fevereiro.
O desfile estava previsto para o
dia 13 de fevereiro, na passada
sexta-feira, mas por questões
climatéricas não se pode realizar
no dia marcado, ficando adiado
para o regresso letivo, trazendo a
cor e alegria carnavalesca á vila
de Castro Daire já em plena época
quaresmal.
O município de Castro Daire
e o Agrupamento de Escolas,
organizadores do evento, não
quiseram deixar de proporcionar
ás crianças e a toda a comunidade
Castrense um dia Diferente, onde
se celebra o Carnaval, a alegria, a
boa disposição e o convívio entre
todos.
O desfile contou com centenas
de participantes, sendo alunos,
professores, educadores e
auxiliares das respectivas escolas.
Para auxiliar as crianças a fazer

a festa pelas ruas da Vila, o desfile
contou ainda com a Associação
de Bombos de Teivas, Viseu, que
ofereceu um compasso e uma
musicalidade ainda mais vincada a
este desfile.
Foram muitos os populares
que se juntaram para ver
desfilar as crianças nos seus
trajes carnavalescos e que não
esconderam o sorriso de satisfação
pela iniciativa.
Percorrido o trajeto pelas ruas da
Vila de Castro Daire e da exibição
orgulhosa dos fatos e das fantasias
carnavalescas preciosamente

preparados pelos professores,
educadores e auxiliares, as
crianças demonstravam grande
alegria e satisfação por terem
participado nesta iniciativa.

animação dedicado especialmente
às crianças na época natalícia,
onde foi possível brincar, saltar,
sonhar, experimentar e até
saborear, enquanto os pais fizeram
as suas compras no comércio local.
O Município de Castro Daire,

pretendeu, com esta iniciativa,
promover e dinamizar o comércio
tradicional local, envolvendo
também, os estabelecimentos
comerciais, através da construção
de árvores de Natal que
decoraram o jardim municipal.
O programa englobou diversas
atividades: contos de natal, ateliês
de expressão plástica, magia,
yoga, zumba, insufláveis que
deliciaram os vários grupos de
crianças que passaram pela
oficina monitorizada pelas
personagens desta quadra
natalícia: o Pai Natal, a Mãe Natal,
a duende e a rena.
Fizeram ainda as delícias dos
mais pequenos a barraquinha das
pipocas e algodão doce que fez
parte da animação programada
pelo Município para este projeto.

Esta iniciativa demonstrou,
que embora o Carnaval já
tivesse oficialmente terminado, a alegria e a graça
das crianças não tem tempo nem espaço, trazendo
sempre e em cada ocasião
um brilho especial a cada
evento.

OFICINA DO PAI NATAL
Teve lugar de 10 a 30 de
dezembro a II Edição da
Oficina do Pai Natal, projeto
desenvolvido pelo Município
de Castro Daire.
Tratou-se de um espaço de
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AÇÃO SOCIAL
Município de Castro Daire Ajuda Idosos no preenchimento do IRS
A Câmara Municipal de Castro
Daire está, novamente este
ano, a ajudar os munícipes, no
sentido de prestar auxílio no
preenchimento da declaração
anual do IRS.
Esta medida, que já decorreu
nos dois anos anteriores,
pretende auxiliar os muitos
idosos reformados do concelho
que na sua maioria vêm neste
preenchimento do IRS um
problema, podendo neste serviço
da autarquia encontrar o apoio e
a ajuda necessária para cumprir
este requisito legal.
A procura desta ajuda tem
sido muito grande por parte
dos Munícipes, dando sentido
á criação deste serviço
disponibilizado pela autarquia

castrense.
Os idosos do Concelho encontram
neste serviço uma preciosa
ajuda, de forma gratuita, podendo
durante todo o mês de março
cumprir este formalismo legal que
agora é obrigatório mesmo para
os reformados com reformas de
baixo valor.
Este ano o Municipio de Castro
Daire formaliza ainda os pedidos
de acesso dos munícipes por
senha ao Portal das Finanças,
para que aqueles que assim
desejam possam submeter a sua
declaração anual via eletrónica,
durante o decorrer do mês de
Abril.
Este Gabinete de Apoio ao Idoso,
criado pelo executivo municipal,
tem vindo cada vez mais a
possibilitar novos serviços,

nomeadamente a inscrição de novos
utentes para o cartão do idoso, para
moradores com mais de 60 anos,
onde os portadores obtêm diversas
vantagens com a titularidade desse
cartão.
Os transportes Públicos Gratuitos no
Concelho, a redução substancial no
pagamento nas Termas do Carvalhal
e nas Piscinas Municipais, ou vários
descontos em estabelecimentos
comerciais do Concelho são algumas
das regalias dos idosos portadores
do Cartão do Idoso do Concelho,
sendo este gratuito.
Esta medida tem vindo a ganhar
cada vez mais inscritos, sendo ainda
uma forma de promover serviços
e comércio local, favorecendo uma
faixa etária na sua grande maioria
com problemas de poucos recursos
financeiros.

CPCJ
Ação de formação “Orientações Técnicas para a Intervenção com Vítimas de
Violência Doméstica”
A CPCJ no dia 17 de
março promoveu uma
ação de formação sobre
“Orientações Técnicas para
a Intervenção com Vítimas
de Violência Doméstica”,
dirigida a 22 técnicos
que trabalham direto ou
indiretamente com esta
problemática, no nosso
concelho.
A ação foi dinamizada pela
técnica Fátima Vasconcelos
do NAVVD.
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Ação de Sensibilização “Maus Tratos Na Infância e Juventude”
A CPCJ, em parceria com
o Destacamento da GNR
de Viseu realizou 3 ações
de sensibilização sobre o
tema “ MAUS TRATOS NA
INFÂNCIA E JUVENTUDE”
nos dias, 5,6 e 7 de fevereiro
de 2015.
Estas ações foram dirigidas
a 170 auxiliares de ação
educativa pertencentes ao
Agrupamento de Escolas de

Castro Daire e à Autarquia
Castrense. Estes encontros
tiveram momentos de partilha,

esclarecimento de dúvidas e
outras questões relevantes
acerca desta problemática.

Ação de sensibilização “Violência no Namoro” - EPMS
A CPCJ de Castro Daire, no dia
9 de Março levou a cabo mais
uma ação de sensibilização
acerca da Violência no Namoro
dirigida aos alunos da Escola
Profissional Mariana Seixas Pólo de Castro Daire. Esta ação
foi dinamizada pela Dra. Ana
Carvalho, Técnica do Núcleo
de Atendimento às Vítimas de
Violência Doméstica. Foram
elaborados e distribuídos
panfletos informativos acerca
deste tema bastante emergente.

Ações de Sensibilização Bullying e Cyberbullying nas Escolas
Durante este mês de
janeiro e fevereiro a CPCJ
promoveu um conjunto de
ações de sensibilização,
subordinadas ao
tema “BULLYING E
CYBERBULLYING NAS
ESCOLAS”. Estas ações
destinaram-se a todos
os alunos do 3º e 5º
ano de escolaridade do
agrupamento de escolas
de Castro Daire.

Esta iniciativa pretendeu ir ao
encontro da responsabilização,
aconselhamento e sensibilização
dos alunos face a uma
problemática mundial que pode
ocorrer em vários contextos
sociais, sendo nossa preocupação
o contexto escolar.
O objetivo primordial desta
iniciativa foi dar a conhecer
as categorias do bullying e
cyberbullying; relacionar os
comportamentos com a violência
nas escolas e situações de
conflito; identificar e denunciar

as diversas formas de bullying
e coação na escola, bem como
as formas de defesa; conhecer
os efeitos do bullying sobre
a vítima, família e ambiente
escolar e reconhecer as
características dos agressores e
das vítimas.
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Ação de sensibilização “Bullying nas Escolas” - EPMS
A CPCJ de Castro Daire
convidou a Secção de
Programas Especiais de
Viseu (Guarda Principal
Rebelo e Guarda Principal
Martins) para dinamizar
uma ação de sensibilização
acerca da problemática do
Bullying, dirigida a 50 alunos
e professores da Escola
Profissional Mariana Seixas –
Pólo de Castro Daire. Esta ação
teve lugar no dia 27 de janeiro
no auditório da Assembleia
Municipal de Castro Daire.

Dia Europeu da Internet Segura
Para assinalar este dia,
11 de fevereiro de 2015,
a CPCJ convidou a Secção
de Programas Especiais
do Destacamento da
GNR de Viseu para
dinamizar uma ação de
sensibilização acerca dos
“Perigos da Internet”,
dirigida à comunidade
em geral especialmente
a pais e encarregados
de educação do nosso
concelho.

No Auditório estiveram cerca
de 200 pessoas a assistir à ação
e para assinalar este dia. O
Dr. Rui Braguês, presidente da
CPCJ de Castro Daire agradeceu
a todos os participantes, à

Secção de Programas Especiais
do Destacamento da GNR de
Viseu e às associações de pais
do agrupamento de escolas
de Castro Daire pela preciosa
colaboração.

CULTURA
“O Jogo da Política Moderna! - Desenho Humorístico e Cariactura na 1ª
Républica”
A Biblioteca Municipal
de Castro Daire acolheu
no passado mês de
Janeiro, numa parceria
com o Museu Bordalo
Pinheiro, sediado em
Lisboa, a exposição “O
Jogo da Política Moderna!
- Desenho Humorístico
e Cariactura na 1ª
Républica.
Desde garrafas
em mi ni at u r a , ao s
c alend á r io s , ao s
brinquedos, passando por

a rma s , b oné s , me d al ha s ,
a u m a r o d a a nt iga , c om
r aio s de madei r a , de t udo
u m p ouco , fez - s e hi st ór i a .
E , ai nd a em j eito de
memória de um homem,
de um passado, de
um artista, de um
f il a nt r op o , ac or de õ e s
e grafonolas. Por isso,
o no s s o ag r ade c i mento
a Lino Menezes, Miguel
Fernandes, Evaristo
P i na R o d r ig ue s , Aug u sto
S o a re s , Luí s e à fa míli a
A nt ónio A r gent i no .
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Actividades culturais
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Viva o Teatro
Comemora-se este ano,
os 25 anos da Companhia
de Teatro da Serra do
Montemuro, e porque a
27 de Março se celebra
o Dia Mundial do Teatro
a Biblioteca Muncipal
desafiou a comapnhia e
acolheu uma exposição
evocativa com alguns
adereços, cenários,
cartazes e fotos, das
peças produzidas ao
longo deste quarto de
século.

APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Parceria Câmara Municipal – ASSOL
Começou em fevereiro de 2014
uma parceria entre a câmara
municipal e a ASSOL, tendo
em vista o desenvolvimento
de algumas atividades que
contemplassem o arquivo
municipal.
O primeiro grupo que visitou
o arquivo municipal fê-lo em
fevereiro do ano passado,
acompanhado pelo senhor
formador da ASSOL, Dr.
Manuel Andrade. Seguiram-se
outros grupos de formandos
que visitaram o arquivo
nos meses seguintes. O dia
da visita ao arquivo incluía
a visita guiada às suas
instalações, sendo essa visita
acompanhada de uma pequena
sessão de esclarecimento
sobre o que é um arquivo,
para que serve, quais as suas
principais missões e qual
o seu papel nas sociedades
atuais. Fundamentalmente,
pretendeu-se incutir nos
formandos a verdadeira
importância dos “papéis” que
todos nós guardamos em casa
e que a câmara municipal, no
decurso das suas competências
e funções, produz, guarda,
conserva e divulga.

Este ano a ASSOL estabeleceu
com a Câmara Municipal um
novo protocolo de colaboração
com o objetivo de desenvolver
uma nova atividade designada
por “Álbum de Memórias”.
O principal objetivo passa
por ensinar os formandos
a valorizar o seu próprio
património documental e a
projetar essa importância
para outro tipo de património
documental, pertença de
instituições, como é o caso
das câmaras municipais.

Desta forma, desde que
haja produção documental,
há sempre arquivo! Com a
consciência de que só tratando
e preservando os documentos
podemos viver um presente
mais atuante e um futuro mais
sólido, é imperativo cultivar
nos formandos essa convicção.
O projeto “Álbum de Memórias”
começou no mês de fevereiro
e vai terminar no próximo
mês de novembro com a
apresentação dos trabalhos
realizados pelos formandos.
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X Desfile de Carros Antigos, Clássicos e Vespas animam Carnaval em
Castro Daire.
Realizou-se no Concelho de Castro
Daire o X Convívio de Desfile de
Carros Antigos, Clássicos e Vespas
de Castro Daire
Com o apoio da Câmara Municipal
e das Juntas de Freguesia
de Moledo, Mões e União de
Freguesia de Mamouros, Alva
e Ribolhos, este desfile teve a
organização de um grupo de
amigos amantes do desporto
automóvel, e mais propriamente
dos carros clássicos e antigos,
e ainda da Brigada Vespista de
Castro Daire, que em conjunto
desenvolveram esforços para
que esta iniciativa tivesse uma
grande adesão e uma visibilidade
cada vez maior no Concelho e de
promoção do mesmo.
Este Desfile, como é já habitual,
decorreu no dia de Carnaval, 17
de fevereiro. A caravana deste
ano teve uma adesão muito
significativa, contanto com a
participação de cerca de 50
viaturas automóveis e uma dúzia
de vespas.
O desfile iniciou-se na Vila de
Mões, onde o Exmo. Padre Sobral,
pároco de Mões, fez a bênção das

viaturas participantes, dando um
significado ainda mais solene a
esta iniciativa.
A caravana, extensa e animada,
percorreu diversas localidades
e freguesias do Concelho
espalhando a boa disposição e a
alegria, que era bem visível nos
participantes desta iniciativa.
O Desfile deste ano teve ainda
uma componente de promoção
do património local, com elevado
interesse turístico, com a
visita a dois dos monumentos
mais importantes do Concelho,
respetivamente a Ermida do
Paiva e o Penedo de Lamas, tendo
sido ainda visitada uma antiga
azenha tradicional também na
Aldeia de Lamas
Nestes locais foi possível obter
uma explicação histórica da
importância destes monumentos,
sabiamente transmitida pelo
Exmo. Senhor Padre Joaquim
Carvalho Alves, licenciado em
história e muito conhecedor da
importância deste património
histórico local.
Este X Desfile terminou na
Aldeia da Moita, Freguesia de
Moledo, onde foi servido um

jantar convívio para todos
os participantes e populares
que se quiseram juntar a esta
iniciativa e que tornaram a
adesão ainda maior, sendo
algumas centenas de pessoas
encheram o largo da aldeia,
continuando com a boa
disposição e a alegria que
marcaram esta iniciativa.
Os organizadores mostraramse muito satisfeitos, quer com
o número de participantes que
aderiram, quer com a forma
como decorreu todo o evento,
deixando o agradecimento para
todos aqueles que contribuíram
para o sucesso desta iniciativa.
Fica o convite a todos os
amantes destes eventos para
que se juntem em próximas
iniciativas, tornando este
evento cada vez com maior
visibilidade e impacto,
dando a conhecer as muitas
potencialidades do Concelho.

Teatro do Montemuro: 25 anos de actividade
Neste ano de 2015, a
companhia celebra 25 anos
de existência. Verdade, 25
anos. Ao longo deste tempo,
aparentemente longínquo e
quase quimérico, o Teatro do
Montemuro concretizou um
vasto conjunto de acções de
que muito se orgulha. Estou
certo que temos contribuído
para que o património cultural

do interior seja promovida no
território e o exportemos de
forma regular, séria e honesta.
Já muito fizemos, mas ainda há
muito para fazer. Embrenhados
no que existe para fazer, nem
nos apercebemos do tempo
passar. Por vezes são efemérides
como esta, que alertam a
memória e nos empurram para
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os muitos registos que estão
adormecidos nos arquivos do
tempo, onde podemos constatar
que afinal esta história
vem acontecendo há muito,
muito tempo. Há até alguns
registos onde quase não nos
reconhecemos tal é a distância.
O passado é sem dúvida uma
referência que sustenta o
presente e alicerça o futuro,
mas nunca um “enclave” a novos
projetos. Apesar de existirmos
e resistirmos há um quarteirão
de anos, nada nos garante nada,
apenas a obsessiva vontade
de continuar. A intermitência
cultural, aliada à sistemática
desertificação do território onde
incidimos maioritariamente o
nosso trabalho, provoca-nos a
sensação de estarmos sempre a
começar de novo, algo a que nos
habituamos.
Aliás, o começar é uma palavra
comum no nosso trabalho, cada
projecto é efémero, o problema

é quando começamos achar
que nos repetimos. Ao longo
da nossa existência, uma das
preocupações que tem pautado
as nossas actividades tem sido
a capacidade de experimentar,
a procura de novas linguagens
artísticas, novas formas de
comunicar.
Tem sido essa “política” que
objectivamente temos seguido
nos diferentes projectos que
vamos criando e que no fundo
é essa a matriz do Teatro
do Montemuro. Podemos
constatar este facto pela
diversidade de colaboradores
que têm contribuído com a sua
criatividade e entusiasmo, para
que esta história se conte desta
forma. Sendo o teatro uma
arte viva não podíamos nunca
deixar de realçar o que a nossa
memória melhor preserva e
que são as relações humanas.
É claramente nesta relação de
proximidade entre colaboradores,

25

espectadores e a comunidade
em geral que se estabelecem
vínculos afectivos que apesar
do tempo se afastar nunca serão
esquecidos.
Este percurso escreve-se com
algumas angústias, desilusões,
incertezas, mas acima de tudo
com muita alegria e esperança,
porque tem sido na mistura
destes dois últimos sentimentos
que o nosso trabalho avança
e que rapidamente emergem
aniquilando sensações menos
boas.
Cabe-nos agradecer a todos que
contribuíram decisivamente na
construção desta história que
começou em 1990 como uma
utopia e depois foi-se estendendo
como uma bola de neve que
desliza serra abaixo sempre bem
agarrada à terra. Bem-hajam a
todos.
Eduardo Correia, Teatro do
Montemuro

CAMPEONATO INTERDISTRITAL DE INFANTIS
O CRASTO marcou presença
no Campeonato Interdistrital
de Infantis, competição
realizada na Mealhada nos
dias 7 e 8 de Março e contou
com a presença de 328
atletas em representação de
43 clubes das Associações
de Natação de Aveiro (ANA),
Coimbra e Leiria.
Da parte d’ O CRASTO,
competiram quatro atletas: Ana
Sofia Pina, Gustavo Figueiredo,
Miguel Ramos e o Fábio
Ferreira. Os atletas d’ O CRASTO
estiveram em grande plano

ao conquistarem um total de 8
medalhas (5 de primeiro, 1 de
segundo, 2 de terceiro), ao nível
regional da ANA.
A nível individual, a destacar a
atleta Ana Sofia Pina (Infantil
A), que se tornou Campeã
Regional nas 5 provas que
nadou (200 e 400 metros Livres,
200 e 400 metros Estilos, 100
metros Mariposa), e ainda
estabeleceu um novo Recorde
Regional nos 400 metros
Estilos com o tempo de 5’10’’49.
Destaque ainda para o atleta
Gustavo Figueiredo (Infantil B),
que conquistou uma medalha de

prata nos 400 metros Estilos e
duas de Bronze nos 400 e 1500
metros Livres. De destacar,
igualmente, os restantes atletas
que obtiveram novos recordes
pessoais.
Esta foi uma prestação de
bom nível dos nossos Jovens
Nadadores, colocando o clube
como uma das equipas em
destaque na competição.
De referir que a atleta Ana Sofia
Pina irá representar o Clube no
Torneio Zonal Norte de Infantis,
que será disputado em Vila
Praia de Âncora, entre os dias
27 a 29 de Março.
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PROTEÇÃO CIVIL / FLORESTA
X SEMANA FLORESTAL DE CASTRO DAIRE
A Câmara Municipal de
Castro Daire promoveu,
de 16 a 20 de março de
2015, a X Semana Florestal
de Castro Daire, onde se
realizaram varias ações, com
o objetivo de sensibilizar
a comunidade escolar e a
população Castrense para a
importância da conservação
da floresta e destacar o seu
interesse económico para a
região.
Na Abertura da Semana
Florestal realizou-se o
espetáculo músico-teatral
“Missão Terra: Salvem a Floresta
dirigido aos alunos do primeiro
ciclo do agrupamento de escolas
de Castro Daire, onde se fez

uma abordagem à floresta
enquanto ecossistema natural e
habitat de inúmeros seres vivos,
demonstrando a importância da
sua preservação para manter a
biodiversidade e o equilíbrio do
nosso Planeta.
Dirigido aos alunos do préescolar do agrupamento de
escolas de Castro Daire, teve
lugar no dia 17 de março, o
mesmo espetáculo músicoteatral “Missão Terra: Salvem a
Floresta”.
De forma a demonstrar a
importância da preservação
e manutenção das galerias
ripicolas, realizou-se no dia 18
de março, em parceria com a
Quercus, a plantação de espécies
ripicolas nas margens do Rio

Paiva. Esta acção foi efectivada
com a participação dos alunos
do agrupamento de escolas de
Castro Daire.
No dia 19 de Março, teve lugar
uma reunião da Comissão
Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios com a
aprovação do Plano Operacional
Municiapl para 2015.
O encerramento da Semana
Florestal de Castro Daire,
ocorreu no dia 20 de Março,
com o X Seminário “Floresta
Sem Fronteiras no Montemuro e
Paiva”. Neste Seminário foram
abordados temas relacionados
com o novo PDR 2014 – 2020,
com uma abordagem aos
apoios definidos no Programa
Desenvolvimento Rural para a
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floresta, agricultura, apicultura
e turismo.
A realização de todas estas
ações teve como objetivo obter
por um lado a sensibilização
de todos os participantes para
a importância dos espaços
florestais na multiplicidade
dos seus usos e funções e

para a responsabilidade
coletiva na sua proteção e
valorização, através de um
melhor conhecimento do que
é a floresta. Por outro obter
também a sensibilização
dos jovens para as mais
correctas práticas ambientais,
apontando para a importância
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da floresta e sua preservação.
Apostando desta forma numa
faixa etária que está em
formação e por isso mais
“vulnerável” à aprendizagem,
esta iniciativa remeteu um
conjunto de práticas que, com
certeza, foram interiorizadas
por todos.

CUIDADOS A TER NA REALIZAÇÃO DE QUEIMAS E QUEIMADAS
Aproximando-se uma época
do ano em aumentam as
temperaturas e que leva ao
aumento do risco de incêndio
florestal a atenção deve
centrar-se sobre quais as
precauções a ter na queima
de sobrantes resultantes
da limpeza dos terrenos
agrícolas e das florestas e nas
queimadas para renovação de
pastagens.
Antes de proceder á uma queima
ou queimada informe-se sempre
junto no Gabinete Técnico Florestal
do Serviço Municipal de Protecção
Civil da Câmara Municipal.
De acordo com o n.º 2 do artigo
28.º do Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de Junho, na sua actual
redacção dada pelo Decreto -Lei
n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, só
poderá efectuar a queima de
sobrantes fora do período critico
e desde que o índice de risco de
incêndio seja inferior ao nível
elevado.
Terá que cumprir também o
disposto no ponto 1 do artigo 39º
do capítulo IX do Decreto-Lei nº
310/2002, de 18 de Dezembro, que
diz: “É proibido acender fogueiras
nas ruas, praças e mais lugares
públicos das povoações, bem como

a menos de 30 metros de quaisquer
construções e a menos de 300
metros de bosques, matas, lenhas,
palhas, depósitos de substâncias
susceptíveis de arder e,
independentemente da distância,
sempre que deva prever-se risco
de incêndio”.
As Queimadas, tal como as
queimas, só podem ser realizadas
fora do período crítico e desde que
o risco de incêndio seja inferior
ao nível elevado. As Queimadas
carecem de licenciamento
camarário e só podem ser
realizadas na presença de técnico
credenciado em fogo controlado
ou, na sua ausência, de equipa
de bombeiros ou de equipa de
sapadores florestais.
Tenha sempre presente que as

infracções às regras estabelecidas
para a realização de queimas de
sobrantes de exploração e/ou
queimadas constituem contraordenações puníveis com coima,
de 140 euros a 5.000 euros, no caso
de pessoa singular, e de 800 euros
a 60.000 euros no caso de pessoas
colectivas.

Colabore, a Protecção
Civil somos todos Nós.

AGENDA CULTURAL
Abril, Maio, Junho
Maio Pedestre
Todos Fins de Semana mês de Maio

Enxoval do Bebé
31 de Maio

Jogos Desportivos
10 de maio a 19 de Julho

Festas do Concelho
26 a 29 de Junho
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