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Caros Castrenses,

Esta Revista Municipal reporta-nos, essencialmente, a 
atividade dos meses de verão, que ficam marcados pelo maior 
fluxo de pessoas ao nosso território, especialmente os nossos 
emigrantes, para os quais deixo aqui uma saudação especial!

Inúmeras atividades, eventos, iniciativas de 
diversas áreas e setores, bem como a realização de diversos 
investimentos, dispersos por todo o Concelho, trouxeram uma 
vitalidade e um pulsar que pretendemos que sirva de motor para 
o desenvolvimento do Concelho.

O arranque de obras essenciais para Castro Daire, a 
captação de investimento, a promoção da educação, da cultura e 
do desporto, bem como a procura de soluções sustentáveis para 
os nossos problemas estruturais, são objetivos que norteiam 
cada dia do nosso trabalho e que servem de guião para o desafio 
que temos pela frente.

É com enorme satisfação que vimos muitos castrenses 
a aceitarem o desafio que lhes foi lançado, juntando-se a nós 
naquela que é a nobre missão de desenvolvimento da nossa 
terra. Juntos estamos a criar uma dinâmica social, económica e 
cultural que irá permitir um Concelho mais desenvolvido e com 
maior qualidade de vida para todos.

Estamos certos que o nosso trabalho diário é a base na 
qual apoiamos todos os nossos projetos de desenvolvimento, 
cujo resultado final será exponenciado com a participação de 
toda a comunidade. Juntos Seremos mais Fortes!

Um abraço a todos!

O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Martins de Almeida

“…a procura de soluções sustentáveis para os nossos 
problemas estruturais, são objetivos que norteiam cada dia 

do nosso trabalho….”

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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No passado dia 14 de julho, realizou-se o 
Dia Sénior 60+, sendo o destino desta 
iniciativa, organizada pelo Município de 
Castro Daire, a vila de Ponte de Lima.  

Este convívio, destinado a todos os seniores do 
Concelho, contou com a presença de cerca de 2.000 
participantes que encheram cerca de 40 autocarros.  
Os participantes assistiram à Eucaristia, na Igreja 
Matriz de Ponte de Lima, com a participação 
do Grupo Coral de Soutelo e ministrada pelo 
Reverendíssimo Padre Jorge Giroto. Seguidamente 

o almoço teve lugar na Avenida dos Plátanos, onde reinou o 
convívio, partilha e confraternização entre todos os participantes.  
A animação ficou a cargo do Grupo Musical “Os Cá da 
Terra”, onde houve muita dança e alegria durante toda a 
tarde, num dia dedicado aos seniores do nosso Concelho. 
 Esta iniciativa teve como objetivo proporcionar 
momentos de convívio, promover a partilha entre todos os 
participantes num verdadeiro ambiente de festa e também 
a oportunidade de conhecer outras localidades de Portugal.  
O Município de Castro Daire agradece ao Município de Ponte de Lima e, 
em especial, a todos os participantes desta iniciativa.

DIA SÉNIOR 60+
AMBIENTE DE FESTA COM 2000 PARTICIPANTES

AÇÃO SOCIAL
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AÇÃO SOCIAL
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O Auditório do Centro Municipal 
de Cultura de Castro Daire, 
recebeu a 7ª edição do 
Concurso Municipal de 

Ideias de Negócio, no âmbito do Projeto 
“Escolas Empreendedoras da CIM Viseu 
Dão Lafões”.
 Na edição deste ano, foram a 
concurso, 13 ideias de negócio, criadas 
pelos alunos da Escola Secundária de 
Castro Daire e da Escola Profissional 
Mariana Seixas, Pólo de Castro Daire.  
  Marcaram presença neste 
concurso o Presidente do Município de 
Castro Daire, Dr. Paulo Almeida, o Vice- 
Presidente, Dr. Luís Lemos, o Vereador 

da Educação, Dr. Armando Lemos, o 
Secretário Executivo da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Dr. 
Nuno Martinho e os responsáveis da 
Escola Profissional Mariana Seixas e do 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire. 
  O Júri foi constituído pelo Eng. 
Joaquim Morgado, da Empresa Ervital, 
a Presidente da Associação Empresarial 
Castro Daire e Beiras, Dra. Marisa Pinto e 
o Sr. Paulo Costa da Empresa Lar d’Arte, 
que teve como função escolher as 3 
melhores ideias empreendedoras. 
   No decorrer das apresentações, 
o público presente assistiu à atuação de 
alguns alunos participantes no Festival da 

canção 2018. 
  Conhecidos os resultados, no 3º 
lugar, ficou o projeto Portugal in a Store, 
das alunas,  Margarida Souto, Maryana 
Bardashevska e Nicole Lopes, da Escola 
Secundária de Castro Daire. O 2º lugar 
foi atribuído ao projeto Fire Detector, 
apresentado pelos alunos, Tatiana 
Marques, Lucas Gonçalves e Bernardo 
Falé, da Escola Profissional Marina Seixas. 
No 1º lugar ficou o projeto intitulado  
Eco Water, apresentado pelos alunos da 
Escola Secundária de Castro Daire, Tiago 
Almeida e João Oliveira.

CONCURSO MUNICIPAL DE IDEIAS DE NEGÓCIO
ESCOLAS EMPREENDEDORAS

EDUCAÇÃO
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DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA

MUITA DIVERSÃO NUM 
DIA ESPECIAL

O Município de Castro Daire 
comemorou, no dia 1 de 
junho, o Dia Mundial da 
Criança. A comemoração teve 

lugar no Jardim Municipal, com diversas 
atividades destinadas às crianças dos 
Jardins de Infância e Escolas do 1º CEB do 
Concelho. Durante a manhã, as crianças 
puderam usufruir de vários insufláveis, 
equipamentos radicais, pinturas faciais, 
ateliers de voleibol e futebol e de uma 
Feira da Ciência, pelo Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire.
 A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Castro Daire 
associou-se também a esta iniciativa 
através da realização da campanha 
“Estendal dos Direitos”. 
 A festa terminou com a 
distribuição dos vários grupos de crianças 
por diversos restaurantes, onde foi servido 
o almoço, oferecido pelo Município, antes 
do regresso às Escolas. 

EDUCAÇÃO
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No dia 20 de maio de 2018, o Auditório do Centro 
Municipal  de Cultura, recebeu a final do concurso 
“De Mãos dadas com a Matemática V”.
 Nesta final, participaram 61 finalistas, das 14 

escolas do Concelho (12 alunos do 1º ano, 16 alunos do 2º ano, 
17 alunos do 3º ano e 16 alunos do 4º ano), apurados de entre 
487 alunos participantes no projeto.
 Cada finalista representou uma turma respetivamente, 
do 1º, 2º, 3º e 4º ano, de todas as escolas do 1º CEB do 
Município de Castro Daire.
 No final da prova, todos os alunos receberam um 
prémio de participação, entregue pelo Vereador da Educação, 
Dr. Armando Lemos. O Município atribuiu ainda, um prémio 
aos três finalistas de cada ano, com melhor classificação. 
 Este projeto resultou de uma parceria entre o 
Município e o Agrupamento de Escolas de Castro Daire e 
pretende fomentar o gosto pela Matemática, desenvolver de 
forma lúdica o cálculo mental, bem como, envolver a família no 
processo de ensino-aprendizagem.

No dia 13 de maio, o Auditório do Centro Municipal de 
Cultura de Castro Daire recebeu a estreia da VIII Gala 
Infantil.
 A iniciativa, que envolveu crianças do 3º e 4º ano 

de escolaridade de todas as Escolas do 1º Ciclo,  visa contribuir para 
a formação das camadas mais jovens bem como, para a promoção 
e desenvolvimento cultural do Concelho.
 Estiveram presentes o Vereador da Educação, Dr. Armando 
Lemos, o Diretor do Agrupamento das Escolas de Castro Daire, Prof. 
António Luís Ferreira e o Coordenador da Escola Básica de Mões, 
Prof. José Manuel Ferreira. 
  Parabéns aos pequenos cantores assim como aos 
encarregados de educação pela participação neste projeto. 

VIII GALA INFANTIL

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
DO CONCELHO

EDUCAÇÃO

DE MÃOS DADAS COM A 
MATEMÁTICA V

FASE FINAL
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A sala polivalente da Escola 
Secundária de Castro Daire 
recebeu o Gaspar, a Maria 
e os alunos do 1º CEB do 

Agrupamento de Escolas de Castro Daire 
para o evento final do projeto Escolas 
Empreendedoras da CIM Viseu Dão 
Lafões. Participaram nesta edição, os 
alunos das Escolas do 1º CEB de Mezio, 
Carvalhas e Reriz. 
 Foi apresentado, um vídeo 
sobre a viagem do Gaspar e da Maria 
pelos vários concelhos da região Viseu 
Dão-Lafões, durante a qual, tiveram a 
oportunidade de fazer muitos amigos, 
conhecer os principais pontos de interesse 
e a gastronomia local.
 Os alunos apresentaram os 
projetos que criaram com os seus 
professores, intitulados “Vem percorrer 
o Montemuro”, “Receitas Tradicionais” 
e a “Lenda de Reriz”. Houve ainda, 
um pequeno momento de animação 
proporcionado pelo Grupo de Cantares, 
Danças e Arte de Bem Falar do Mezio. 
 Antes de regressarem à escola, 
alunos e professores receberam um 
certificado de participação e  assim 
terminou a aventura do Gaspar por terras 
de Castro Daire.

NO PALCO COM O GASPAR E A MARIA
EMPREENDEDORISMO EM CASTRO DAIRE

EDUCAÇÃO
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O atleta castrense Marco 
Meneses conquistou a 
medalha de bronze na final 
dos 100 metros costas dos 

Campeonatos Europeus Paralímpicos de 
Natação, realizados em Dublin, na Irlanda.

 Marco Meneses, atleta do Crasto, 
assegurou o bronze com o tempo de 1 
minuto, 14 segundos e 08 centésimos.

 Este feito inédito reafirma o 
excelente trabalho que este atleta e sua 
equipa técnica têm desenvolvido e que 
tem permitido promover o nome de Castro 
Daire no nosso País e além fronteiras. 
 Orgulho Castrense! 

ATLETA CASTRENSE CONQUISTA MEDALHA DE BRONZE
FEITO INÉDITO DE MARCO MENEZES NOS 

CAMPEONATOS EUROPEUS DE PARALÍMPICOS

MÉRITO
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O Município de Castro Daire assinou um Protocolo 
de Cooperação com a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), no sentido de 
promover a cooperação técnica, científica e 

humana entre as duas instituições. 
Este protocolo, assinado na Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida e 
pelo Reitor da UTAD, Professor Doutor António Fontainhas 
Fernandes, visa a definição da política agrícola e florestal 
do Concelho de Castro Daire, através de um trabalho de 
parceria que valorize as potencialidades agro-florestais do 
Concelho de Castro Daire, aproximando o meio rural, o 
meio empresarial e também o meio universitário.

Prevê o estabelecimento de Acordos de Projeto, 

em diversas áreas específicas, com medidas a implementar no 
território, potenciando as suas características e criando condições 
para um maior rendimento dos produtores locais.

Num território com uma enorme mancha florestal e com 
uma tradição muito forte do setor agrícola e pecuário é fundamental 
revigorar estes setores de atividade, criando condições à fixação de 
pessoas e aumentando as potencialidades de investimento também 
nessas áreas.

Outro dos grandes objetivos deste protocolo é a valorização 
e aposta no ordenamento da floresta, contribuindo também, desta 
forma, para a diminuição do risco de incêndios florestais.

Assente em estudos de investigação devidamente 
estruturados e fundamentados, esta parceria pode abrir novos 
horizontes de investimento com maior viabilidade e retorno 
financeiro.

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE 
ASSINA PROTOCOLO COM A 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO (UTAD)

PARCERIAS
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TURISMO

A ÚLTIMA ROTA DA TRANSUMÂNCIA
REVIVER EXPERIÊNCIAS ÚNICAS EM CASTRO DAIRE
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O Município de Castro Daire recriou nos dias 30 de 
junho e 1 de julho, em parceria com o Movimento 
Cívico Castrense, História, Etnografia e 
Regionalismos,  “A Última Rota da Transumância”.

 O evento teve início na aldeia de Ribolhos, contando 
com a participação de cerca de 2300 ovelhas e cabras, 
acompanhadas de pastores e muitos participantes, para 
assim, reviverem esta antiga tradição da transumância.
 Esta Rota da Transumância, com origens bem antigas, 
fazia a ligação dos rebanhos entre a Serra da Estrela e a Serra 
de Montemuro, tendo Castro Daire recebido aquela que foi a 
última das Rotas dos transumantes.
 Nas ruas da vila de Castro Daire, foram muitas as 
pessoas que aguardaram pela passagem do rebanho.
 O primeiro dia da iniciativa terminou com o jantar 
“Sabores da Transumância”, para os pastores e participantes 
do evento, onde tiveram a oportunidade de partilhar vivências, 
experiências e momentos culturais.
 O segundo dia ficou marcado com a partida do 
rebanho  do Parque das Carvalhas em Castro Daire, rumo à 
Feira do Nicho, em plena Serra do Montemuro, onde terminou 
com a tradicional Lutas de Bois.
  A promoção desta iniciativa pelo Município de Castro 
Daire, tem como objetivo a atração de turistas ao Concelho, 
proporcionando a participantes e visitantes o privilégio de viver 
experiências únicas, quer a nível gastronómico quer ao nível 
das tradições locais e ancestrais, como sejam, a degustação 
dos sabores da Transumância, cantadores e tocadores de 
concertinas, exibição da luta do pau, entre outros.

TURISMO
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No dia 5 de maio, arrancou mais 
uma edição do “Maio Pedestre”, 
atividade que promove o 
Turismo de Natureza e tem 

como objetivo dar a conhecer, a todos 
os participantes, experiências únicas e 
privilegiadas, conciliando o património 
natural, cultural, histórico, paisagístico, 
a gastronomia e a aventura. O primeiro 
trilho a ser percorrido foi o PR3 - Trilho 
dos Carvalhos, na Freguesia de Gosende, 

onde marcou presença o fotógrafo profissional de Natureza, João Cosme, inaugurando a 
sua exposição“ A Natureza tal como ela é”.
  No dia 12 de maio, realizou-se o PR6  - Trilho do Varosa, na Freguesia de Almofala,  
com cerca de duas centenas de participantes, onde tiveram a oportunidade observar 
paisagens magnificas e a degustação de produtos locais. 
 A terceira etapa do Maio Pedestre, decorreu no PR8 - Trilho da Pombeira, no 
âmbito também do (Per)Correr Castro Daire, evento com as vertentes de corrida e 
caminhada que contou com cerca de 2 centenas de participantes. Marco silva (Clube 
de Montanha Alto Trilho - Javalis) e Otília Pina (GDR Granja - Trutas do Mau) foram os 
grandes vencedores do percurso competitivo, percorrendo os cerca de 10km em 48m15s 
e 59m51s respetivamente.

MAIO PEDESTRE 2018
TURISMO DE NATUREZA

TURISMO
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 No dia 26 de maio, realizou-se uma caminhada dedicada 
à astronomia com a participação do astrónomo José Matos,  
evento que consistiu num percurso pedestre urbano, com início 
no Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva. 
Os participantes foram presenteados com uma palestra sobre o 
Universo, no Auditório do Palacete das Carrancas, realizada pelo 
astrónomo. 
 O último percurso realizou-se no dia 27 de maio, no PR5 
– Trilho do Paiva, em Reriz, percurso circular de pequena rota 
com elevado interesse paisagístico e ambiental. A realização 
deste percurso contou com a adesão do Município de Castro 
Daire à iniciativa  “O que nos LIGA”, realizada no âmbito das 
comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro(LPCC), congregando  cerca 
de 130 pessoas da comunidade castrense que se uniram em 
torno desta luta contra o cancro e promoção de estilos de vida 
saudáveis.

TURISMO
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A praia Fluvial de Folgosa, foi 
considerada pela Quercus 
– Associação Nacional de 
Conservação da Natureza, 

como uma praia de qualidade de ouro, 
pelas propriedades das águas do Rio 
Paiva, considerado um dos rios menos 
poluídos da Europa. 
 A praia localizada na margem 
direita do rio é uma das várias existentes 
em todo o Concelho, apresentando 
excelentes condições, nomeadamente, 
um bar em funcionamento até as 
02h00 na época balnear, um parque de 
merendas, casas de banho, balneários e  
também um campo de futebol de praia.
 Esta distinção é um 
reconhecimento da excelência das 
águas do Rio Paiva e das potencialidades 
turísticas da nossa região, sendo esta 
Praia Fluvial um cartão de visita do 

nosso território.

PRAIA FLUVIAL DE FOLGOSA COM QUALIDADE DE OURO 

RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PAIVA SUSTENTA O 
POTENCIAL TURÍSTICO DO NOSSO CONCELHO

TURISMO
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FIT – FEIRA IBÉRICA DE TURISMO
DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO DE 

CASTRO DAIRE

TURISMO

O Município de Castro Daire marcou 
presença na FIT (Feira Ibérica de 
Turismo), que decorreu entre os dias 
28 de abril e 1 de maio, no Parque 

Urbano do Rio Diz, na cidade da Guarda.  
 Castro Daire apresentou um stand 
dinâmico que permitiu a promoção e 
divulgação das potencialidades no Concelho, 
designadamente, as Termas do Carvalhal, a 
Gastronomia, o Património, o Artesanato, a Serra 
do Montemuro e o Rio Paiva.
  O Município de Castro Daire fez um 
balanço positivo da sua participação no certame, 
sendo, a presença neste evento ibérico, mais 
uma das ações englobadas na forte estratégia 
para a dinamização integrada dos vários produtos 
turísticos do Concelho.
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Castro Daire teve o privilégio de receber o grande evento Portugal de Lés-a-
Lés, no dia 1 de junho, com paragem obrigatória na Fonte dos Peixes, local 
emblemático que se transformou no espaço de acolhimento e receção, a 
cerca de 2.000 motos que atravessaram o país. 

 Este evento anual mototurístico, que concilia a resistência e aventura à 
vertente turística, tem como objetivo de conhecer Portugal de extremo a extremo, 
contemplando paisagens e lugares de enorme esplendor. A travessia do evento 
“Portugal de Lés-a-Lés” cumpre duas décadas de existência sempre com enorme 
aderência. 
 Foram 3 etapas, que ligaram a capital Algarvia a Felgueiras, através de 
paisagens marcantes, visitando importantes monumentos, com recurso exclusivo a 

20º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS 
EVENTO DE MOTOTURISMO PASSOU EM CASTRO 

estradas nacionais, nomeadamente a 
Rota Turística Nacional N2, municipais e 
regionais.
 Na 2ª etapa, que ligou Portalegre 
a Lamego, os participantes tiveram ponto 
de passagem e paragem em Castro Daire, 
onde tiveram oportunidade de desfrutar 
da hospitalidade castrense e das várias 
potencialidades turísticas existentes 
neste território!

ROTA EN2
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O Município de Castro Daire, 
na pessoa do Vereador do 
Turismo, Dr. Pedro Pontes, 
marcou presença no centro 

Geodésico de Portugal, em Vila de Rei, 
no dia 5 junho, na apresentação oficial 
do projeto “Grande Prémio de Portugal 
Nacional 2”, numa cerimónia que contou 
com a presença da Secretária de Estado 
do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho.
  A prova de ciclismo arrancou 
no dia 18 de julho, preparada pela 
Global Sport e pela Direção Desportiva 
de Cândido Barbosa, um dos melhores 
ciclistas da história do ciclismo nacional, 
em articulação com a Associação de 
Municípios da Rota Nacional 2, que ligou 

Chaves a Faro ao longo de cinco etapas, 
de 18 a 22 de julho, apostando assim no 
turismo ativo. A Vila de Castro Daire fez 
parte da 1ª etapa com ponto de chegada 
no primeiro dia do evento, dia 18. No dia 
seguinte, a 2ª etapa arrancou do Parque 
Urbano que ligou Castro Daire a Pedrogão 
Grande.
 Este projeto envolveu os 35 
municípios atravessados pela EN2, 
abrangendo cerca de 730 mil habitantes, 
que numa estratégia bem delineada, 
pretendeu criar riqueza, valorizar 
desta forma o território, tornando-o  
num turismo diferenciador com uma 
diversidade de experiências únicas 
e inspiradoras ao longo de cerca de 

700km.  
 Este foi um acontecimento 
desportivo, na modalidade de ciclismo, em 
parceria com a Federação Portuguesa de 
Ciclismo e a União Ciclista Internacional, 
que percorreu a maior estrada da Europa 
e a terceira do Mundo, evento que contou 
com a cobertura da TVI e TVI24, levando 
a todo o planeta imagens indescritíveis 
existentes ao longo da mítica EN2.

GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL N2
CASTRO DAIRE RECEBEU A PROVA

ROTA EN2
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EXPRESSÕES DE VERÃO

O evento “Expressões de Verão” 
decorreu em vários palcos da 
vila de Castro Daire, Jardim 
Municipal, Parque Urbano, 

Escadaria das Carrancas e Coreto, entre os 
dias 27 de julho e 15 de agosto.

 Do programa constou, logo no 
1º dia, a presença de grupos de folclore 
europeus, no âmbito da “Europeade 
2018” e que se apresentaram em Castro 
Daire, enquanto forma de celebração 
da diversidade cultural das tradições 
europeias.

 Seguiram-se, várias iniciativas, 
desde música, teatro e dança, por grupos 
locais e nacionais. Destacamos aqui a 

Europeade em Castro Daire

Zumba Teatro

Música ao vivo

CULTURA
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Festa da Juventude, nos dias 10, 11 e 
12 de agosto com a presença de Dj’s, no 
“Neon Summer Party”, o “Fashion For 
All”, com a presença dos modelos Afonso 
Vilela, Ricardo Guedes e da atriz Sylvie 
Dias, numa dinâmica com o comércio 
local.  Decorreu ainda a Gala de Talentos 
com surpreendentes atuações dos jovens 
castrenses.

 Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, 
um arraial antigo, organizado pela Banda 
de Bombeiros Voluntários de Castro Daire, 
foi recriado e recordado, no coreto da vila, 
enquanto preservação das memórias e 
tradições locais.

 O Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Paulo Almeida, acredita que este evento 
“possa contribuir para a dinamização 
do comércio local, para a potenciação 
dos talentos locais, para a animação dos 
espaços públicos, promovendo uma maior 
atratividade ao território, assim como a 
valorização e promoção do património 
imaterial, presente nas recriações das 
tradições locais”.

Desfile de Moda

CULTURA

Gala de Talentos

Festa da Juventude

Arraial Antigo
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CULTURA

FEIRA MEDIEVAL DE MÕES
REVIVER A ÉPOCA MEDIEVAL

A 15ª edição da Feira Medieval de 
Mões, decorreu entre 6 e 8 de julho, 
na Vila de Mões, numa organização 
da Sociedade Filarmónica de Mões 

com o apoio do Município de Castro Daire. 
 Ao longo dos três dias do festival, não 
faltaram desfiles, música, dança, falcoaria, 
mercado medieval, gastronomia e artesanato. 
 A realização desta feira, pretendeu 
oferecer aos visitantes a experiência e o reviver da 
época medieval. 
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SESSÃO DE CINEMA AO AR 
LIVRE

“PETER RABBIT” FOI O FILME 
ESCOLHIDO

O Município de Castro Daire, no âmbito da 
Rede Cultural Viseu Dão Lafões, realizou, 
no dia 5 de julho, uma sessão de cinema 
ao ar livre, com o filme “Peter Rabbit”.

 O Jardim da Biblioteca Municipal foi palco 
desta iniciativa que, contou com a participação de 
muito público que se associou a esta iniciativa. 

CULTURA
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A Expo Materna, iniciativa organizada pelo Município 
de Castro Daire, realizou-se nos dias 2 e 3 de junho, 
no Jardim da Biblioteca Municipal. Um evento 
dedicado às grávidas, recém-nascidos e famílias, 

aos quais se juntaram, profissionais da área da saúde e da 
psicologia.

 Durante este fim-de-semana, foi dado relevo e 
importância ao mundo das mães e dos bebés. Para esse efeito, 
várias ações foram implementadas com o objetivo de divulgar 
informação concreta, pragmática e útil às futuras mães e ao 
seu agregado familiar, elucidando acerca das mais prementes 
questões deste contexto decorrentes e, ainda, em interação 
direta, expor e dilucidar dúvidas, em geral, e na singularidade 
de todas as participantes.

EXPO MATERNA 2018
O MUNDO DAS MÃES E DOS BEBÉS

CULTURA

O Dia Internacional dos Museus, criado pelo ICOM 
– Conselho Internacional de Museus, celebra-se 
anualmente a 18 de maio. 
 Neste âmbito, o Ministério Francês da Cultura e 

da Comunicação, criou a Noite Europeia dos Museus,  celebrada 
a 19 de maio.
 Dada a importância destas datas para reforçar o 
objetivo dos museus, com o intuito de aprofundar a sua ligação 
com os visitantes e de envolver novos públicos em torno do 
conhecimento das coleções e da salvaguarda e valorização do 
património cultural, o Município de Castro Daire aderiu a esta 
iniciativa, tendo desenvolvido nesse dia algumas atividades 
relevantes para realçar a importância do Museu bem como 
tornar este espaço mais próximo da comunidade castrense. 

COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS
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INFRAESTRUTURAS

POLIDESPORTIVO DE CASTRO DAIRE VOLTA A SER UMA REALIDADE

O Município de Castro Daire, requalificou o 
Polidesportivo junto à Escola do 1º CEB.
A infraestrutura apresentava um elevado 
estado de degradação hà cerca de 8 anos e 

que não permitia a sua utilização.
 A requalificação deste espaço era uma das 
prioridades do Executivo Municipal, pois, trata-se de uma 
infraestrutura importante que permite a sua utilização 
informal para a prática desportiva e que não tinha qualquer 
utilidade nas condições em que se encontrava.
 A melhoria deste espaço permite o apoio à 
atividade física das crianças da Escola do 1º CEB e Jardim 
de Infância, bem como de todos os munícipes.
 A requalificação da infraestrutura, consistiu na 
recuperação do muro de suporte, da reparação da vedação, 
construção do parque de estacionamento e a substituição 
do seu piso, passando a ser um relvado sintético.
 A infraestrutura voltou a ser uma realidade 8 anos 
depois.
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FESTAS DO CONCELHO

O Concelho de Castro Daire voltou a festejar 
o seu Padroeiro, S. Pedro, com um 
programa que decorreu nos dias 28, 29, 
30 de junho e 1 de julho. 

 As festividades, organizadas pelo Município 
de Castro Daire, iniciaram com uma arruada de um 
Grupo de Bombos, seguida das tradicionais Marchas 
Populares, participando neste desfile 11 marchas. Esta 
iniciativa juntou milhares de pessoas que assistiram 
ao desfile pelas várias ruas da vila. 

FESTAS DO CONCELHO
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FESTAS DO CONCELHO
 A atuação da “Banda Time” terminou a 
primeira noite do programa.
  No dia 29, pela manhã, decorreu a visita 
às aldeias da Paróquia de Castro Daire. Durante a 
tarde celebrou-se a missa e a procissão em honra 
de S.Pedro. A animação noturna ficou a cargo da 
“Banda Império Douro”. 
 A noite do dia 30 contou com as atuações 
da “Banda Lua Cheia” e de “Rui Fontelas”. 
  Os festejos terminaram no dia 1 de julho 
com a Gala Infantil e com o espetáculo de música 
sertaneja com os brasileiros “Leo & Leandro”.   
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OBRAS

 PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CALVÁRIO - EM CURSO

CASTRO DAIRE - JARDIM DO MILÉNIO

AGUADALTE - REPARAÇÃO DE PONTÃO
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REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL -  

PINTURA EXTERIOR

ANTES DEPOIS

OBRAS

CASTRO DAIRE - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FIEIS DE 
DEUS

ETAR DE CASTRO DAIRE  - EM CURSO
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OBRAS

CASTRO DAIRE - CONCLUSÃO DE MURO NA AV. 25 DE ABRIL 

CASTRO DAIRE - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO JUNTO AO POLIDESPORTIVO

CASTRO DAIRE - ESCADARIA DA VIA SACRA E 

REQUALIFICAÇÃO DO CALVÁRIO
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OBRAS

ANTES DEPOIS

JARDIM MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE - REQUALIFICAÇÃO DA 

MÁQUINA A VAPOR

CÊTOS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO 

CRUZEIRO DA N. SRª DOS MILAGRES

COURINHA - CALCETAMENTO DA ZONA ENVOLVENTE DA 
ASSOCIAÇÃO
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FAREJINHAS - COLOCAÇÃO DE TAPETE 

COVELO DE PAIVA - ALARGAMENTO E CALCETAMENTO DA 
RUA DO LOUREIRO

OBRAS

ESTER DE CIMA - CONSTRUÇÃO DE MURO E CALCETAMENTO 

NA RUA CENTRAL
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OBRAS

GAVIÃO / PARADA DE ESTER/ ESTER E RIBEIRA DE ESTER - MELHORAMENTO 
DE CAMINHOS FLORESTAIS

GOSENDE - CALCETAMENTO DA RUA DO CANASTRO  
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OBRAS

MEÃ - CALCETAMENTO DO LARGO DA CAPELA

PARADA DE ESTER - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DE 

ESTACIONAMENTO JUNTO À EN225

PEPIM - CALCETAMENTO EM VOLTA DA CAPELA DE SANTA 
BÁRBARA
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OBRAS

PARQUE INDUSTRIAL DA OUVIDA - AMPLIAÇÃO

PEREIRA - ARRANJO DO LARGO DAS FESTAS
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OBRAS

PICÃO - CALCETAMENTO DA RUA DA LAGOA DE CIMA 

PICÃO - REQUALIFICAÇÃO JUNTO À EN321 

RIBAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE
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OBRAS

ROSSÃO - REPARAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DA EN 321 À 
CRUZ DO ROSSÃO

SOUTO DE ALVA - ALCATROAMENTO DA ESTRADA 
MUNICIPAL 1152

TERMAS DO CARVALHAL - PINTURA DAS INSTALAÇÕES

ANTES DEPOIS
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VALE DE MATOS - ARRANJO DE CALÇADA NO LARGO 
DA CAPELA

OBRAS

S. JOANINHO  - CALCETAMENTO DAS RUAS: 

OUTEIRO  DO ASNO, 

DOS CHÃOS E

 DA TRAPA
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VILA POUCA - CALCETAMENTO NA RUA DA ESCOLA

OBRAS

LIMPEZA DAS BERMAS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
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IMPLEMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE 
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

O Município de Castro Daire, através do 
Gabinete Técnico Florestal, em conjunto 
com a Associação de Produtores 
Florestais, GNR e Juntas de Freguesia, 

realizou várias ações de sensibilização sobre a 
implementação das faixas de gestão de combustível 
junto a edifícios e aglomerados populacionais, com o 
objetivo de sensibilizar e aconselhar os proprietários 
para os comportamentos preventivos a ter na defesa 
da floresta contra incêndios, nomeadamente o 
cumprimento voluntário da limpeza das faixas de 
gestão de combustível, cuidados a ter na realização 
de queimas de sobrantes e condicionantes para a 
realização das queimadas.

OMunicípio de Castro Daire 
aposta na colocação de 
Armadilhas para captura de 
Fundadoras  de Vespa Velutina.

 O Serviço Municipal de Proteção 
Civil da Câmara de Castro Daire já 
exterminou no Concelho, durante este ano, 
mais de uma centena de ninhos de Vespa 
Velutina, mais conhecida por Vespa asiática.

 A Vespa asiática é responsável 
pela destruição de muitas colmeias, já que impede as abelhas 
de fazerem o seu trabalho de polinização. Além de um problema 
económico são também um problema ambiental grave, o que leva 
o Município a apelar para que caso os habitantes do concelho 
detetem ou suspeitem da existência deste tipo de ninhos, o 
comuniquem de imediato ao Serviço Municipal de Proteção Civil.

 Preocupado com esta situação, o  
Município colocou, nos primeiros meses 
deste ano, 215 armadilhas pelas freguesias 
mais afetadas, para captura das vespas 
fundadoras responsáveis pela formação 
de novos ninhos, tendo até ao momento 
capturado cerca de 1.000 fundadoras, o 
que, no futuro, se traduzirá na existência de 
menos ninhos.

VESPA VELUTINA 
COLOCAÇÃO DE ARMADILHAS

PROTEÇÃO CIVIL
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O Município de Castro Daire 
realizou largadas do parasita, 
Torymus sinensis, para 
combate à vespa das galhas 

do castanheiro

 Já foram realizadas 17 largadas 
do parasitóide, Torymus sinensis, com o 
intuito de controlar a vespa das galhas 
do castanheiro. As largadas foram 
distribuídas pelas Freguesias mais 
afetadas. Esta luta biológica consiste na 
largada dos parasitas Torymus sinensis 
- insetos que se alimentam das larvas 
que estão nas árvores e são capazes de 

exterminar a vespa.  A vespa das galhas 
do castanheiro ataca as folhas da árvore, 
provocando a redução do crescimento 
dos ramos e o desenvolvimento de frutos 
- o que faz diminuir drasticamente a 
produção e a qualidade da castanha. Em 
alguns casos pode mesmo matar a árvore.

 O Município de Castro Daire 
tem como objetivo minimizar as 
consequências negativas da presença 
dos insetos nocivos no Concelho, quer 
na produção da castanha quer a nível 

económico.

COMBATE À VESPA 
DAS GALHAS DO 
CASTANHEIRO 

PROTEGER A PRODUÇÃO DA 
CASTANHA

PROTEÇÃO CIVIL



42REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

O Município de Castro Daire 
realizou a Rota da Floresta, 
uma iniciativa proposta aos 
Municípios ECOXXI. Tratou-

se de uma ação no âmbito do Projeto 
“Do CO2 ao O2” que visa sensibilizar 
para a temática da floresta, promovendo 
rotas, privilegiando as zonas florestais do 
Concelho, complementando com ações de 
limpeza e plantação de árvores, de forma 
a regenerar o tecido verde existente. 

 O ponto de partida para a Rota 
da Floresta foi a Escola do 1º CEB de 
Castro Daire, local onde as crianças 

receberam do “Tobias”, mascote da 
Proteção Civil Municipal, testemunho 
da iniciativa constituído por uma pá, um 
pergaminho de registo de mensagens e 
compromissos e a bandeira idealizada 
pela ABAE (Associação Bandeira Azul da 
Europa), entidade que lançou o desafio 
aos Municípios, para que seja assinada 
por todos. 

 Depois de escreverem os seus 
testemunhos e de plantarem, no recinto 
da Escola, duas árvores de fruto com o 
objetivo de incentivar também o consumo 
regular de fruta, passaram o testemunho 

ao Jardim de Infância de Castro Daire 
que, depois de uma caminhada, passou 
o testemunho ao Jardim de Infância da 
Santa Casa da Misericórdia e de seguida, 
caminharam até à Câmara Municipal 
e entregaram o testemunho ao Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís 
Lemos e ao Vereador, Dr. Pedro Pontes.

 No final realizou-se uma visita 
guiada, com todos os participantes, ao 
Centro de Interpretação e Informação 
Montemuro e Paiva, tendo a passagem 
dos testemunhos sido simbolizada com 
a plantação de carvalhos, resultantes do 
projeto “A Rota da Bolota”, que consistiu 
na sementeiras das bolotas nas Escolas do 
Concelho. 

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE NA ROTA DA FLORESTA
SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA FLORESTAL

PROTEÇÃO CIVIL
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O Município de Castro Daire, através do 
Serviço Municipal de Proteção Civil, 
realizou simulacros em algumas aldeias 
do Concelho, no âmbito do projeto 

“Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, com o objetivo 
de incentivar à participação da população e reforçar 
a consciência da responsabilidade partilhada, 
contribuindo para a salvaguarda de pessoas e bens, 
bem como para a implementação de estratégias de 
proteção de aglomerados populacionais.
  As ações realizadas contaram com a presença 
do Município de Castro Daire, dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Daire e Farejinhas, Juntas 
de Freguesia, CDOS de Viseu e da Associação de 
Produtores Florestais de Montemuro e Paiva.
  O Presidente da Câmara Municipal de Castro 
Daire, Dr. Paulo Almeida, realçou a importância de 
garantir a segurança de pessoas e dos seus bens, 
não só através deste projeto, mas também de outras 
medidas e ações de acompanhamento e sensibilização 
que estão a ser implementadas no Concelho.    

ALDEIAS SEGURAS 
PESSOAS SEGURAS

PROTEÇÃO CIVIL
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O Município de Castro Daire em 
conjunto com as Juntas de 
Freguesia criou várias equipas  
de vigilância dos espaços 

florestais. Ao longo do próximo ano vários 
homens vão andar por todo o terreno 
do Concelho de Castro Daire, onde têm 
vários postos de vigia para realizar as 
ações de prevenção contra incêndios.  As 
brigadas vão circular nas carrinhas das 
Juntas de Freguesia que estão equipadas 
com os kits de primeira intervenção, o 
que lhes permite uma rápida intervenção 
caso ocorra algum foco de incêndio. 
  Os vigilantes vão estar envolvidos 
em ações de prevenção de incêndios 
florestais no período crítico. Nos períodos 
em que as temperaturas forem amenas, 
os operacionais irão proceder à limpeza 
dos arredores nas várias aldeias das 
freguesias. 
 O objetivo principal deste projeto, 
será a vigilância e a deteção rápida de 
incêndios, permitindo assim, proteger as 
áreas florestais e urbanas.

BRIGADAS PARA PROTEGER AS 
FLORESTAS DO CONCELHO

AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
FLORESTAIS EM DIVERSAS FREGUESIAS 

PROTEÇÃO CIVIL
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No dia 22 de julho, a Aldeia da Granja recebeu mais uma edição do 
Cross de S. Brás. O evento que vai já na sua XII edição contou com a 
presença de cerca de 400 participantes, distribuídos por várias equipas 
de competição. 

 A prova integrou o Circuito Municipal de Atletismo (Per)Correr Castro 
Daire, o Circuito Nacional de Corridas de Montanha e o Campeonato Regional de 
Trail. 

 Rui Teixeira, uma das principais figuras desta prova, atleta do Sporting 
CP, triunfou no escalão masculino, tendo sido no escalão feminino, a atleta do FC 
Penafiel, Rosa Madureira, a grande vencedora.

 O Cross de S. Brás provou uma vez mais o peso que tem na promoção 
e dinamização do atletismo, reforçando a sua imagem como uma das provas de 
referência da modalidade.

DESPORTO

CROSS DE S. BRÁS
PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ATLETISMO
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A edição dos Jogos sem Fronteiras 2018, realizou-se entre os dias 16 e 20 de 
julho. Nos dois primeiros dias da iniciativa, organizada pelo Município de Castro 
Daire, decorreram as eliminatórias dos mini jogos sem fronteiras, contando 
com a participação de 13 equipas, sendo elas: Santa Margarida, O Crasto, 

Finalistas 18/19, Escola de Música dos BVCD, Associação da Moita e a Associação Serra 
Amiga - Amigos de Bustelo, Associação de Lamelas, Abraço Poético, Banda de Música dos 
BVCD, Lobos da Serra de Eiriz, Marxa, Desfialegria e ACRED.
  As eliminatórias dos Jogos sem Fronteiras, decorreram nos dias 18 e 19, 

JOGOS SEM FRONTEIRAS
ALEGRIA E ANIMAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES 

E O PÚBLICO

DESPORTO
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RIDE ACROSS PORTUGAL 
PARTICIPANTES DE 

CICLOTURISMO PASSARAM 
POR CASTRO DAIRE

Castro Daire acolheu o evento de 
cicloturismo, “Ride Across Portugal 
2018”, no dia 4 de junho, que atravessou 
Portugal de norte a sul, proporcionando 

aos  participantes, na maioria estrangeiros  
de nacionalidade australiana, um posto de 
reabastecimento no largo da Fonte dos Peixes para 
um reforço alimentar. 
 O Município associou-se a esta iniciativa 
numa lógica de envolvimento territorial e ação 
de promoção turística permitindo aos ciclistas 
conhecer e degustar o Bolo Podre acompanhado 
pelo chá biológico, sabores inconfundíveis e únicos 
do Montemuro.

participando nesta prova 13 equipas, sendo elas, Banda de Música 
dos BVCD, Savariz, Mosteiro, Termas do Carvalhal, O Crasto, Granja, 
ACRED, Finalistas 18/19, Farejinhas, Desfialegria, Malhada, Santa 
Margarida e Lamelas.  
 Na grande Final, realizada no dia 20 de julho, participaram 
6 equipas de cada escalão. 
 Esta atividade contou com uma enorme adesão por parte 
dos participantes e também do público que ao longo dos vários 
dias das provas, encheu as bancadas das Piscinas Municipais, num 
verdadeiro ambiente de alegria e muita brincadeira.
 
Classificação dos 3 primeiros:
Mini Jogos Sem Fronteiras : 
1º Lamelas, 2º O Crasto, 3º Marxa

Jogos Sem Fronteiras: 
1º ACRED, 2º Mosteiro, 3º Santa Margarida

Parabéns a todos os participantes!

DESPORTO
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Sempre imbuídos num espirito de promoção da 
prática do desporto, os Jogos Desportivos, na XV 
edição, levaram a todo o Concelho a animação 

inerente a esta atividade.
 Ao longo dos meses de verão, o desporto 
percorreu todo o nosso território e mobilizou as gentes 
com várias atividades, designadamente, o btt, gala de 
dança, futsal, orientação, pesca desportiva, carrinhos de 
rolamentos e jogos tradicionais .
 A primeira temporada desta atividade terminou 

XV JOGOS DESPORTIVOS 
ALEGRIA, ANIMAÇÃO E CONVÍVIO ENTRE AS 

ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO

DESPORTO
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no dia 26 de agosto, na Praia Fluvial de 
Folgosa, com a realização dos jogos 
tradicionais, onde predominou a alegria, 
animação e convívio entre as várias 
associações.
 Nos meses de inverno irá decorrer 
a segunda temporada dos XV Jogos 
Desportivos arrancando com a prova de 
natação.
  O envolvimento e participação 
das associações locais tem sido crescente 
e por isso uma garantia do êxito dos Jogos 
Desportivos 2018.
  O Município de Castro Daire, 
agradece a todos os participantes e 
associações envolvidas. 

DESPORTO
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A IX edição do Torneio Coelho Verde, decorreu nos dias 
21, 22, 23 de junho, no Complexo Desportivo de Castro 
Daire. O evento organizado pela Associação O Crasto, 
com o apoio do Município de Castro Daire, contou 

com a participação de 20 equipas em representação de 13 clubes, 
designadamente, SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, Sporting de 
Braga, Vitória de Guimarães, Penafiel, Amarante, Nogueirense, 
Colégio Marista, O Crasto e equipas além fronteiras, tais como, 
Juventus, Celta de Vigo e NF Academy,  dos escalões de sub-11 e 
sub-12.
  Ao longo dos três dias, para além da competição, houve 
muita animação, diversão e convívio entre jogadores, staffs, pais 
e muitos adeptos que se deslocaram à vila de Castro Daire para 
assistir a esta iniciativa, considerada como a “Champions” do 
futebol de formação.
  A edição deste ano, foi pintada de tons azuis e verdes, 
depois de FC Porto e Sporting CP conquistarem as competições, 
respetivamente, no escalão de sub-11 e sub-12.

DESPORTO

TORNEIO COELHO VERDE
COMPETIÇÃO, ANIMAÇÃO E CONVÍVIO
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DESPORTO

(PER) CORRER CASTRO DAIRE

TRILHO DE MÕES A CASTRO DAIRE

O Município de Castro Daire organizou a 16 de junho de 
2018, em colaboração com as Juntas de Freguesia de 
Mões, Castro Daire e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Castro Daire, a 2ª Etapa do 

TROFÉU CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO – CASTRO 
DAIRE (etapa de Verão - Trilho de Mões a Castro Daire), evento 
de corrida pedestre em natureza, BTT e caminhada, destinado a 
participantes de ambos os sexos sem limite de idade.

 Do programa desta iniciativa constou ainda, o “KM JOVEM 
CASTRO DAIRE 2018”, conjunto de corridas pedestres, em pista, para 
os mais jovens escalões, de benjamins a juvenis, na distância única 
de 1.000 metros, que se realizou no Estádio Municipal de Castro 
Daire, local onde estava instalada a meta da competição principal, 
caminhada e percurso de BTT.
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TAÇA MUNICIPAL DE JOGO DE MALHA
106 EQUIPAS EM COMPETIÇÃO  

DESPORTO

Ao longo dos meses de verão, 
o Município de Castro Daire, 
organizou várias jornadas da 
Taça Municipal do Jogo da 

Malha. A iniciativa decorreu em várias 
associações do Concelho, contando com 
a participação de 96 equipas masculinas 
e 10 femininas. A final da prova, realizou-
se na Sede da Brigada Vespista de Castro 
Daire, no dia 8 de julho, onde participaram 
20 equipas masculinas e 8 femininas, 
das cinco fases das jornadas anteriores 
realizadas. 

 Os vencedores do setor feminino 
foram as associações: 1º Abraço Poético, 
2º Pereira e 3º UDR Codeçais. Os 
vencedores do torneio masculino foram as 
associações: 1º UDR Codeçais, 2º Relva e 
3º Sete Casais de Meã. 

 Os prémios foram entregues 
pelo Presidente do Município, Dr. Paulo 
Almeida, pelo Vice-Presidente, Dr. Luís 
Lemos e o representante da Associação 
da Brigada Vespista, Sr. Vasco Alves. A 
final foi organizada numa parceria entre o 
Município de Castro Daire e a Associação 
da Brigada Vespista de Castro Daire. 
Parabéns a todos os participantes desta 
iniciativa!    



53REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DESPORTO

 

A Taça Municipal de Futebol de 7, realizada no Complexo 
Desportivo de Castro Daire, contou com a participação 
de 20 equipas de várias Associações do Concelho. A 
final da prova realizou-se no dia  5 de agosto,  com as 

equipas da ADCR Santa Margarida e a ASDCR Savariz, conquistando 
o troféu a ACDR Santa Margarida. 
 No final do jogo, houve a entrega de prémios onde esteve 
presente o Vice Presidente do Município, Dr. Luís Lemos
  A realização deste torneio teve como objetivo, para 
além da competitividade, promover  o encontro de equipas não 
profissionais e dinamizar o desporto do Concelho. 
 Muitos Parabéns a todas as equipas participantes nesta 
iniciativa. 

TAÇA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 7
GRANDE COMPETITIVIDADE ENTRE 

ASSOCIAÇÕES
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No dia 14 de junho, na Escola EB 2/3 de Castro Daire, foi 
hasteada a bandeira verde, no âmbito do programa Eco-
Escolas, que contou com a presença do Presidente do 
Município, Dr. Paulo Almeida, Vice-Presidente, Dr. Luís 

Lemos, do Diretor do Agrupamento de Escolas, Prof. António Luís 
Ferreira, da Coordenadora deste projeto, Prof.ª Carla Silvana e toda 
a comunidade escolar. 
 A iniciativa teve como objetivo encorajar e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido pelo Agrupamento, no âmbito 
da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

BANDEIRA VERDE DO ECO-ESCOLAS 
RECONHECIDO TRABALHO DE QUALIDADE 

DESENVOLVIDO PELO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE CASTRO DAIRE

DESPORTO

No dia 5 de maio, celebrou-se o Dia da Mãe nas 
Piscinas Municipais de Castro Daire. 

 Os participantes tiveram oportunidade 
de experimentar várias atividades lúdicas, 

incluindo “um batismo de mergulho”.  

 A celebração do dia da mãe teve como objetivo 
a promoção e interação no meio aquático entre mãe e 
filho, bem como a dinamização e promoção  das Piscinas 
Municipais, dando inclusive a conhecer o serviço a 
pessoas que não sejam utentes.

  Um agradecimento a todos os participantes!

CELEBRAÇÃO DO DIA DA MÃE
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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

A Câmara Municipal de Castro Daire 
comemorou no dia 5 de junho, o Dia 
Mundial do Ambiente. Realizaram-se 
diversos workshops temáticos, com as 

crianças do Jardins de Infância de Castro Daire e da 
Santa Casa da Misericórdia.

Um dos workshops, contou com a presença do 
autor da história “As Aventuras da Cuscas”, Paulo 
Santos, que abordou a importância da “abelha” na 
manutenção do equilíbrio do ecossistema.

Esta comemoração teve a finalidade de 
sensibilizar os participantes para a importância 
do meio ambiente e para a sua responsabilidade 
em protegê-lo e valorizá-lo de forma a que a nossa 
continuidade e a das gerações futuras não seja 
colocada em causa.  

AMBIENTE
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10/MAIO/2018

ORDEM DO DIA  | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número oito, de 26 de abril de dois mil e dezoito. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 84 de 04 de maio de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Pedido de autorização, nos termos da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, conjugada com a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua atual redação, para abertura de procedimento concursal para contratação até 15 trabalhadores da carreira e categoria de assistentes 
operacionais em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, para exercer funções no Estabelecimento Termal. A Câmara toma 
conhecimento e por unanimidade delibera aprovar o pedido de autorização de abertura de procedimento concursal.
Ponto 04 – DAF – Informação n.º 5/2018 – Aquisição de serviços na área dos seguros. A Câmara após análise e discussão do assunto, por 
unanimidade delibera aprovar o concurso público e a: - fixação do preço base em 183000,00€; - opção pelo critério de adjudicação do mais baixo 
preço.
Ponto 05 – DAF – Procedimento realizado ao abrigo de um Acordo Quadro – Ajuste direto n.º1/2018. Tomado conhecimento e ratificado por 
unanimidade.
Ponto 06 – DSMI – Ação Social Escolar – Pedido de revisão de escalão – Informação n.º 3127 de 2 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 – DSMI – Informação n.º 3220 de 4 de maio de 2018 – Dia Mundial da Criança 2018 - almoços. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – DSMI – Informação n.º 3224 de 4 de maio de 2018 – Ação Social Escolar 2017/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 – DOMA – Requalificação do Caminho da Via Sacra e do Largo da Feira das Vacas – Pedido de Prorrogação do prazo – Informação n.º 
34/2018 de 27 de abril de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – DOMA – Informação n.º 35/SHT de 3 de maio de 2018 – Construção da nova ETAR, incluindo emissários e estações elevatórias. 
Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – DOMA – Auto de receção definitiva da obra “Vedação no perímetro de protecção aos furos das Termas do Carvalhal – Concurso 
DOMA.03.2013”. A Câmara, por unanimidade, delibera: a) Aprovar os autos de receção definitiva da obra “Vedação no perímetro de proteção aos 
furos das Termas do Carvalhal – Concurso DOMA.03.2013” e b) Libertar todas as garantias que constituem cauções.
Ponto 12 – DOMA – Auto de receção definitiva/obra: “Construção de muro na E.M. 565 – Mões – Construção e Reconstrução de muros –  
3.331.2003/192 – Concurso DOMA.05.2013”. A Câmara, por unanimidade, delibera: a) aprovar os autos de receçao definitiva da obra “Construção 
de muro na E.M. 565-Mões – Construção e reconstrução de muros – 03.331.2003/192 – Concurso DOMA.05.2013” e; b) Libertar todas as garantias 
que constituem cauções.
Ponto 13 – Estabelecimento Termal – Informação n.º 3137 de 3 de maio de 2018 - Reprogramação do Modelo de cofinanciamento do PROVERE 
“Valorização das Estâncias Termais da Região Centro”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Minuta do Contrato n.º8/2018 a celebrar com A2O – Água, Ambiente e Organização, Lda. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Minuta do Contrato n.º9/2018 a celebrar com PMT – Coordenação e Gestão de Projetos, Unipessoal, Lda. Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Protocolo para formação em contexto de trabalho a celebrar com a Escola Profissional de Lamego – Escopal, na área da automação, 
eletrónica e computadores. Aprovado por unanimidade.
Ponto 17 – Auditiv – Pedido de cedência de espaço público. Aprovado por unanimidade.

DELIBERAÇÕES
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 14/MAIO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – DOMA – POSEUR – Operações aprovadas no âmbito do Ciclo Urbano da Água da Responsabilidade do Município de Castro Daire – 
POSEUR-03-2012-FC-000071 e POSEUR-03-2012-FC- 000562. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24/MAIO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número nove de 10 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 - Apreciação e votação da ata número dez de 14 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 94 de 18/05/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração número três. Tomado conhecimento.
Ponto 05 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021– alteração número três. Tomado conhecimento.
Ponto 06 – Pagamento de quota anual à Associação Nacional de Assembleias Municipais. Tomado conhecimento.
Ponto 07 – Pedido de autorização, nos termos da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho , na 
sua atual redação, conjugada com a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, apara abertura de procedimento concursal para 
contratação até 67 trabalhadores da carreira e categoria de assistentes operacionais em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a 
tempo parcial para exercer funções na área da Educação para o ano letivo 2018/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal de Investimento Municipal, de acordo com o artigo 51.º n.º 2 da Lei 73/2013, de 3 
de setembro. A Câmara por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 09 – Autorização para abertura de procedimento tendente à contratação de empréstimo, ao abrigo do artigo 51.º, do n.º 1, da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, para aplicação em investimentos, até ao montante de 1.446.554,51€, correspondente ao financiamento da 
contrapartida nacional do investimento municipal e ao elegível não comparticipado – Sistema de Recolha Tratamento e Coletores de Recolha de 
Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia Ribeira de Courinha. A Câmara, por maioria, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 10 – Autorização para abertura de procedimento tendente à contratação de empréstimo, ao abrigo do artigo 101.º – operação de substituição 
de dívida – da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, para exclusiva aplicação na liquidação antecipada dos empréstimos: BEI 09-0250-Feder-013028 
e BEI 08-0231-Feder-020019 e até ao montante de 109.323,67€. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 11 – DAF – Informação n.º1/2018 de 17 de maio de 2018 – Apreciação e aprovação da estratégia de operacionalização do regime legal 
previsto no n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Aprovado por unanimidade.

DELIBERAÇÕES
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Ponto 12 – DPUOT – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 3/2018. Ratificado por unanimidade.
Ponto 13 – Minuta do Contrato n.º 10/2018 a celebrar com a EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. Aprovado por unanimidade. 
Ponto 14 – Minuta do Protocolo n.º1/2018 a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire com vista à 
aquisição de uma cisterna. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Acordo de Colaboração a celebrar com a Freguesia de Monteiras, Freguesia de Almofala, Freguesia de Cujó e Freguesia de São Joaninho.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Acordo de Colaboração a celebrar com a União de Freguesias de Picão e Ermida, União de Freguesias de Mezio e Moura Morta, Freguesia 
de Gosende e Freguesia de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 17 – Acordo de Colaboração a celebrar Freguesia de Cabril, Freguesia de Parada de Ester e Ester e Freguesia de Pinheiro.Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 18 – Acordo de Colaboração a celebrar com a União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos, Freguesia de Pepim e União de Freguesias 
de Reriz e Gafanhão. Aprovado por unanimidade.
Ponto 19 – Acordo de Colaboração a celebrar com a Freguesia de Moledo e Freguesia de Mões. Aprovado por unanimidade.
Ponto 20 – Comissão de Proteção de Crianças de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 21 – Pedido de autorização para corte do trânsito na Vila de Mões – Feira Medieval de Mões. Aprovado por unanimidade.
Ponto 22 – Pedido de autorização para corte de trânsito em Alva – procissão do Corpo de Deus. Aprovado por unanimidade.
Ponto 23 – Pedido de autorização para corte de trânsito em Mões – procissão do Corpo de Deus. Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 – XXVII Castro Daire Abraça Lisboa – Pedido de Transporte. Aprovado por unanimidade.

 
 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 14/JUNHO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número onze de 24 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 108 de 8 de junho de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento Municipal do ano de 2018 e às GOP 2018/2021 – Revisão n.º1. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprová-las;
b) Enviá-las, para efeitos previstos na alínea a) do número 1 do artigo
25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 04 – Relatório de Avaliação das propostas – Contratação de empréstimo, ao abrigo do artigo 51.º, do n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, para aplicação em investimentos, até ao montante de 1.446.554,51€ . A Câmara, por maioria, delibera:
a) Aprová-las;
b) Enviá-las, para efeitos previstos na alínea c) do número 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 49.º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e com a alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia
Municipal.
Ponto 05 – Relatório de Avaliação das propostas – Contratação de empréstimo de médio/longo prazo, ao abrigo do artigo 101.º – operação 
de substituição de dívida – da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, para exclusiva aplicação na liquidação antecipada de empréstimos: BEI: 

DELIBERAÇÕES



59REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

09-0250-Feder-013028 e BEI 08-0231-Feder-020019, até ao montante de 109.323,67€. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprová-las;
b) Enviá-las, para efeitos previstos na alínea c) do número 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 49.º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e com a alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia
Municipal.
Ponto 06 – Alteração ao Mapa de Pessoal – 2018. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea o), do n.º 1 do artigo 25.º. do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia 
Municipal.
Ponto 07 – “Moção pela Requalificação Urgente da Estrada Nacional 225”. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 08 – “Moção pela Requalificação da Escola Secundária de Castro Daire” A Câmara toma conhecimento.
Ponto 09 – Realização, por parte da Câmara Municipal, das obras de urbanização e infraestruturas em substituição do titular de Alvará de 
Loteamento n.º 5/87 – Acionamento de Caução – Cassação de Alvará caduco. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – Informação n.º 3940 de 15 de maio de 2018 – Concessão de Imóvel do domínio público – Infraestruturas de Apoio à Prática de Desporto 
e Aventura do Rio Paiva – Lodeiro – Cabril. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea p), do n.º 1 do artigo 25.º. do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia 
Municipal.
Ponto 11 – DSMI – Ação Social Escolar 2017/2018 – Informação n.º 3906 de 8 de junho de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – DSMI – Programa de Melhoria Habitacional – Informação n.º 3913 de 8 de junho de 2018. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento do disposto na alínea g), do n.º 1 do artigo 25.º. do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia 
Municipal.
Ponto 13 – DOMA – Informação n.º 37/2018 de 11 de junho de 2018 – Requalificação da Praceta Eça de Queiroz – Alteração ao fluxo de trânsito.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Protocolo de Colaboração no âmbito do Programa Valorizar, Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 15 – Minuta de Protocolo n.º 14/2018 a celebrar com O Crasto – Academia Cultural e Recreativa do Concelho de Castro Daire. Aprovado por 
unanimidade.
Ponto 16 – Minuta do Acordo de Cooperação a celebrar com a Unidade de Cuidados à Comunidade de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 17 – Atribuição de subsídio à Casa de Povo de Cabril referente à organização do Festival de Folclore 2017, Cantares de Janeiras 2018 e 
participação na Europeade 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 18 – Atribuição de subsídio às Associações, para apoio de candidaturas à organização de atividades – 2017. Aprovado por unanimidade.
Ponto 19 – Atribuição de subsídios às Associações, para apoio de candidatura a equipamentos e infraestruturas – 2017. Aprovado por unanimidade.
Ponto 20 – Protocolo de celebração de estágio profissional com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Aprovado por unanimidade.

 

DELIBERAÇÕES
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 28/JUNHO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número doze de 14 de junho de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 118 de 22 de junho de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Informação apoio desporto financeiro – Informação n.º 4075 de 22 de junho de 2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 04 – Piscinas Municipais – Proposta de preços para a natação livre em agosto – Informação n.º 4032 de 19 de junho de 2018. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 05 – Criação do Regulamento da Incubadora de Empresas do Município de Castro Daire. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 06 – DPUOT – Informação n.º 3486 – Alteração ao loteamento n.º 1/99 – Parque Industrial da Ouvida. A Câmara, por unanimidade, delibera 
aprovar.
Ponto 07 – Festas de São Pedro 2018 de 28 de junho a 1 de julho. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 08 – Última Rota da Transumância 2018 – 30 de junho a 1 de julho. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – Procissão da Festa de São Pedro/Marchas populares/Última Rota da Transumância – Pedido de interrupção de trânsito. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.

 
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 12/JULHO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número treze de 28 de junho de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 127 de 06 de julho de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 4. Tomado conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às GOP para 2017/2021 – alteração n.º 4. Tomado conhecimento.
Ponto 05 – Pagamento sobre consumo excessivo de água – Informação n.º 4777 de 5 de julho de 2018. A Câmara, por unanimidade, delibera 
aprovar.
Ponto 06 – Auto de Receção definitiva/Obra: “Conceção de Estratégia Museográfica, Produção de Conteúdos e Montagem de Exposição no Solar dos 
Mendonças – Contrato n.º 47/2013”. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o auto;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 07 – DPUOT – Processo de Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 2/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar.
Ponto 08 – DOMA – Substituição da Conduta Adutora do Sistema Central de Abastecimento de Água a Castro Daire – 02.244.2015/1 – Informação 
n.º 43/2018 de 02/7/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o concurso público e optar pelo critério de adjudicação do mais baixo 
preço.
Ponto 09 – Utilização de vias públicas – Evento “Grande Prémio de Portugal Nacional 2” - Informação n.º 4076 de 22/06/2018. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – Evento “Grande Prémio de Portugal Nacional 2” - Informação n.º 4450 de 05/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 - Festividades locais – Granja (Mões) – Pedido de interrupção de trânsito. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 26/JULHO/2018
 
ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número catorze de 12 de julho de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 137 de 20 de julho de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Relatório de Avaliação de Imóveis relativos às Antigas Casas dos Magistrados – Informação n.º 4651 de 18/07/2018. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 04 – Expressões de Verão – Informação n.º 4682 de 20/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 05 – Concessão de dois lugares para bares – Bar A e Bar B (Festa da Juventude – Expressões de Verão) dia 10 de agosto de 2018. A Câmara, 
por unanimidade, delibera aprovar e afixar os respetivos editais.
Ponto 06 – DOMA – Relatório Preliminar – Concurso DOMA.06.2018 – Substituição da Conduta Adutora do Sistema Central de Abastecimento de 
Água a Castro Daire – Fornecimento e montagem de tubagem – 02.244.2015/1. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 07 – DOMA – Relatório Final – Concurso DOMA.14.2017 – Requalificação da E.M. de ligação da EN225 a Mós – Parada de Ester – Reparação de 
estradas e caminhos municipais – 2003/194. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 08 – DOMA – Relatório Final – Concurso DOMA.22.2017 – Pavimentação da EN 225, Mosteiro, Moimenta - FregCabril – 03.331.2013/5 – 
acesso a Moimenta de Cabril e Sobreda. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – DOMA – Relatório Final – Concurso DOMA.28.2017 – Reposição da Pavimentação da Estrada da Ponte de Cabaços à EN225. A Câmara, 
por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – DOMA – Relatório Final – Concurso DOMA.29.2017 – Pavimentação da ligação de Parada a Nodar - UF Parada e Ester. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 - Requalificação do Campo de Futebol de Lamelas – Informação n.º 46/2018 de 20/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 12 - DSMI – Aprovação da rede de transportes escolares para o ano letivo 2018/2019 – Informação n.º 4677 de 20/07/2018. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 13 - DSMI – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” - Informação n.º 4629 de 17/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 14 - DSMI – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” - Informação n.º 4650 de 18/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 15 - DPUOT – Pedido de Prorrogação de horário do bar Kbs – Termas do Carvalhal – Informação n.º 21/2018/15. A Câmara, por unanimidade, 
delibera aprovar.
Ponto 16 - Estabelecimento Termal – Protocolos de Colaboração – Informação n.º 4648 de 17/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera 
aprovar.
Ponto 17 - Estabelecimento Termal – Animação Termal 2018 – Informação n.º 4659 de 19/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 18 - Estabelecimento Termal – Máscara de Argila Branca – Informação n.º 4660 de 19/07/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 19 - Pedido de edição da obra referente à biografia do Sr. Dr. João Duarte de Oliveira da autoria da A Câmara, por unanimidade, delibera 
adquirir cem exemplares. Sr.ª Prof.ª Maria de Lurdes Silva Maravilha.
Ponto 20 - Minuta do Contrato de Gestão a celebrar com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lamelas. A Câmara, por unanimidade, 
delibera aprovar a Minuta do Contrato de Gestão.
Ponto 21 - Procissão em honra da Nossa Senhora da Soledade – Pedido de interrupção de trânsito. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 22 - Festa Anual de 27 a 29 de julho de 2018 na Pereira – Pedido de interrupção de trânsito. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 09/AGOSTO/2018

ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número quinze de 26 de julho de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 147 de 03 de agosto de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Modificação ao orçamento do ano de 2018 – Alteração n.º 5. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2017/2021 – Alteração n.º 5. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Minuta do Contrato a celebrar com a CGD, referente à contratação do empréstimo no montante de 109.323,67€. A Câmara, após análise 
e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com a CGD, referente à contratação do empréstimo no 
montante de 109.323,67€.
Ponto 06 – Minuta do Contrato a celebrar com a CGD, referente à contratação do empréstimo no montante de 1.446.554,51€ correspondente ao 
financiamento da contrapartida nacional do investimento municipal e ao elegível não comparticipado – Sistema de Tratamento e Coletores de 
Recolha de Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia da Ribeira de Courinha. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria, com os
votos contra dos Senhores Vereadores José Fernando Carneiro Pereira, Eurico Manuel Almeida Moita e Rui Manuel Pereira Braguês, delibera aprovar 
a Minuta do Contrato a celebrar com a CGD, referente à contratação do empréstimo no montante de 1.446.554,51€.
Ponto 07 – Associação Nacional de Assembleias Municipais – Aprovação da adesão do Município à Associação Nacional de Assembleias Municipais, 
dos Estatutos e da quotização. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 08 – Projeto: + Sénior + Atividade + Vida – Informação n.º 5036 de 02/08/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – Mérito Desportivo – Informação n.º 5039 de 02/08/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – Participação em Atividade do Município – Informação n.º 5034 de 02/08/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 - Revisão do Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior. A Câmara, por unanimidade, 
delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Célia Maria Antunes Ferreira.
Ponto 12 - Revisão do Regulamento de Apoio à Melhoria Habitacional.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Maria Natalina Duarte Pereira de Almeida Vale.
Ponto 13 - Proposta para Transportes Escolares. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 14 - Proposta – Auxílios Económicos – Apoio complementar às famílias. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 15 - DSMI – Auxílios Económicos 2018/2019 – Material Escolar – Informação n.º 5041 de 03/08/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera 
aprovar.
Ponto 16 - DSMI – Definição do n.º de vagas para prolongamento de horário nos Jardins de Infância e respetivas comparticipações familiares por 
escalão da Ação Social Escolar – Informação n.º 5042 de A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar. 03/08/2018.
Ponto 17 - Minuta do Contrato n.º 13/2018 – Contrato de empreitada. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Contrato n.º
13/2018 com a Embeiral – Engenharia e Construção.
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Ponto 18 - Minuta do Contrato n.º 14/2018 - Contrato de empreitada. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Contrato n.º
14/2018 com a Embeiral – Engenharia e Construção. 
Ponto 19 - DPUOT – Alteração ao Parque Industrial da Ouvida para efeitos de registo. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 20 - Festa em honra da Nossa Senhora da Soledade. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a 
proposta de atribuição do montante a atribuir à Banda dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire para a procissão em honra de Nossa Senhora da 
Soledade.
Ponto 21 - Pedido de um lugar de banca no Mercado Municipal de Castro Daire. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 22 - Pedido de parecer para interrupção de trânsito “O caminho mais longo”. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 23 - Pedido de parecer para ocupação de via pública – Festas em honra de São Francisco – Moita. A Câmara, por unanimidade, delibera 
aprovar. 
 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23/AGOSTO/2018
 
ORDEM DO DIA | DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número dezasseis de 09 de agosto de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 156 de 17 de agosto de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Minuta do Contrato entre Norscut – Concessionária de Auto-estradas, S. A. e o Município de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 04 – Minuta do Contrato 16/2018 entre Floponor e o Município de Castro Daire – Substituição da Conduta Adutora do Sistema Central de 
Abastecimento de água a Castro Daire – Fornecimento e montagem de tubagem. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 05 – Minuta do Contrato 17/2018 entre Irmãos Almeida Cabral Lda. e o Município de Castro Daire – Pavimentação da Ligação de Parada a 
Nodar – UF de Parada de Ester. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 06 – Minuta do Contrato 18/2018 entre Irmãos Almeida Cabral Lda. E o Município de Castro Daire – Requalificação da EM de Ligação da EN 
225 a Mós – Reparação de Estradas e Caminhos Municipais – UF de Parada e Ester. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 07 – Autorização para abertura de procedimento para constituição de garantia bancária sobre as responsabilidades dos trabalhos relativos 
ao Sistema Elevatório e Emissários de Custilhão, o qual prevê a travessia aérea da A24 através da passagem superior PS8, integrado na obra 
“Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE”, no montante de duzentos mil euros. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 08 – Contratos de prestação de serviços 2018. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 09 – Pedido de lugar na Feira Bimensal de Castro Daire. A Câmara, por unanimidade, delibera ceder o referido lugar requerido.
Ponto 10 – DSMI – Pedido de Cartão Municipal “Viver Mais” - Informação n.º 5144 de 08/08/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 - DSMI – Refeições Escolares – Jardim de Infância das Termas do Carvalhal – Informação n.º 5231 de 17/08/2018. A Câmara, por 
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 12 - Feira Anual do Fojo – Pedido de ocupação pública. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 13 - Voto de Louvor ao atleta castrense Marco Meneses. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar o voto de louvor.
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PEDIMOS COMPREENSÃO POR EVENTUAIS TRANSTORNOS.
PROMETEMOS SER BREVES!!

A CÂMARA MUNICIPAL A PENSAR NO SEU FUTURO


	_GoBack
	__DdeLink__18_1780322191
	_GoBack

