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Contactos do Executivo

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

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

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

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

Contactos Juntas de Freguesia

Almofala
Manuel Loureiro Pereira
3600-011 Almofala

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Joaninho
Artur Luís Gomes Reis
3600-651 São Joaninho

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

União das freguesias de Picão e Ermida
Manuel Pereira Cardoso

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

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

União das freguesias de Reriz e Gafanhão
Pedro Alexandre Almeida Silva
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Com uma ETAR na Ponte Pedrinha em fim de vida e ser um problema para 
o Município e para o Estado em termos de incumprimento das normas 
comunitárias, lancei mãos e dei instruções para os serviços camarários fazerem 
um projeto abrangente e que resolve o problema de Castro Daire e povoações 
vizinhas (Mosteiro, Folgosa, Farejinhas, Baltar, Fareja, Vila Pouca, Custilhão, 
Lamelas, Santa Margarida, Mortólgos, Vale de Matos e Arinho).
Projeto feito, projeto aprovado para substituir a atual ETAR da Ponte Pedrinha.
Candidatura feita, candidatura aprovada, uma vez que a Nova ETAR vem permitir 
alcançar o cumprimento dos requisitos da Diretiva de Águas Residuais Urbanas 
(DARU).
A solução encontrada com o Estado prende-se em aumentar a eficiência e a 
eficácia do tratamento das águas residuais.
A candidatura feita pelo Município obteve uma pontuação de 4,3 pontos, ou 
seja, superior ao mínimo exigido no respetivo Aviso de Abertura, sendo por 
isso merecedora de Mérito, o que muito me orgulha e é digno de se registar a 
competência dos colaboradores do Município.
Por último, referir que o montante máximo elegível desta operação é de 
6.706.227,54€, sendo 15% da responsabilidade do Município.
Este problema não se encerra com esta obra, pelo contrário, esta é a primeira de 
outras que estamos a preparar.

Saudações a todos os munícipes e leitores assíduos da nossa Revista.

Presidente da Câmara Municipal 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros amigos,

Uma das maiores 
preocupações são as 
problemáticas do ambiente.
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As Termas do Carvalhal 
estão vocacionadas para 
tratamentos de doenças músculo-
esqueléticas e reumatológicas, 
das vias respiratórias, de 
pele e do aparelho digestivo. 
A diversificada oferta termal 
oferece tratamentos termais 
adequados a cada uma destas 
patologias bem como à prevenção 
das mesmas.
A aposta na prevenção e 
no benefício de todas as 
propriedades que a água 
minero-medicinal das Termas 
do Carvalhal têm para oferecer 
são ofertas que o público pode 
encontrar nas Termas do 
Carvalhal, conjugando sempre 

a saúde e o bem-estar de forma 
perfeita.
Os momentos de relaxamento 
da agitação diária, longe dos 
grandes centros e perto das 
paisagens bucólicas e encantadas 
da região são também uma 
realidade nas Termas do 
Carvalhal e que permitem ser 
uma das melhores forma de 
combater o stress diário ao que 
muitos estão sujeitos.
A juntar à ofer-ta variada e 
diversificada de tratamentos e 
programas de

bem-estar, as Termas do 
Carvalhal são também um destino 
onde é fácil chegar com óptimas 
acessibilidades proporcionadas 
pela A24 ou EN2.
Estamos a assinalar o 100º 
aniversário da Concessão deste 
Centro Termal, ao longo destas 
comemorações esperamos seja 
um ano muito especial para as 
Termas do Carvalhal.
Motivos não faltam e que 
convidam a uma visita às Termas 
do Carvalhal e ao Concelho de 
Castro Daire.

AUTARQUIA

TERMAS DO CARVALHAL PREPARAM NOVA ÉPOCA TERMAL

As termas do Carvalhal 
abriram ao público no dia 
1 de março para mais uma 
época Termal recheada de 
saúde e bem-estar.
Esta nova época promete 
trazer novidades e uma, 
ainda, maior diversidade 
de serviços e tratamento 
aos aquistas.
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TERMAS DO CARVALHAL PREPARAM NOVA ÉPOCA TERMAL

XVII ENCONTRO DE CANTARES DE JANEIRAS EM CASTRO DAIRE

A Igreja Matriz de Castro Daire 
foi o palco do XVII Encontro de 
Cantares de Janeiras do Concelho, 
realizado no passado sábado, dia 
23 de janeiro.
Neste XVII Encontro de Cantares 
de Janeiras atuaram 5 Grupos.
A representação do Concelho ficou 
a cargo do Grupo de Cantares 
da Casa do Povo de Cabril, Co-
organizador deste evento, e ainda 
da Tuna dos 80 da Casa do Povo 
de Castro Daire. 
De fora vieram os 
Grupos de Cantares 
da Associação 
Cultural “ Plátano 
de Alijó” – Alijó; do 
Rancho Folclórico 
de Mundão – Viseu  
e Grupo Folclórico 
e Etnográfico 
de Alfarelos  - 
Coimbra.
Esta é uma 
iniciativa de 
promoção da 
cultura e costumes 
castrenses, 
lembrando 

tradições e um passado de 
partilha que caracteriza, desde 
sempre, os cantares de Janeiras 
na Região.
Perante um cenário tão 
emblemático, com a beleza que 
caracteriza a Igreja Matriz de 
Castro Daire, e na presença de 
muito público, este encontro de 
Cantares de Janeiros proporcionou 
um espetáculo cultural onde a 
tradição e os costumes estiveram 

de mãos dados com a música e a 
representação, proporcionando 
aos presentes uma tarde de 
grande entusiasmo.
O Encontro anual de Cantares de 
Janeiras em Castro Daire continua 
a ser uma das referências 
do cartaz cultural da Região, 
atraindo um público fiel a este 
tipo de iniciativas, servindo ainda 
como veículo de promoção da 
cultura e identidade locais.
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A cerimónia solene deste Dia do 
Autarca decorreu no passado 
sábado, dia 20 de fevereiro, e 
este ano distinguiu 5 autarcas do 
Concelho, a saber: Abel Pereira 
dos Santos, antigo Presidente da 
Junta de Moura Morta, Marcos 
de Almeida, antigo Presidente 
da Junta de Gafanhão, José 
Carneiro de Paiva, Antigo 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Ermida, Orlando Afonso 
Correia Cardoso, Ex. Vereador da 
Câmara Municipal, e José Morais 
Morgado, Antigo Presidente da 
Junta de Almofala, este último 
a título Póstumo, tendo falecido 

quando desempenha as funções 
de Presidente da Assembleia de 
Freguesia de Almofala.
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.
As cerimónias deste ano 
iniciaram-se na Aldeia de 
Almofala com a romagem ao 
cemitério onde foi homenageado 
o Sr. José Morais Morgado. 
O Sr. Presidente da Câmara 
depositou uma coroa de flores 
na campa onde está sepultado, 
pretendendo-se neste gesto 
prestar um tributo a todos os 
Autarcas do Concelho já falecidos.

Seguidamente foi celebrada a 
eucaristia na Igreja Paroquial 
de Almofala, presidida pelo 
Reverendo Padre Matias, pároco 
de Almofala, também esta em 
louvor dos Autarcas falecidos e 
do trabalho de todos os Autarcas 
do Concelho.
À tarde o Dia do Autarca 
continuou no Auditório do Centro 
Municipal de Cultura de Castro 
Daire com a Sessão Solene onde 
houve também lugar a alguns 
momentos culturais e lúdicos. 
Os autarcas foram recebidos 
pela Banda Filarmónica do Club 
Musical Rerizense, o Grupo de 
Cantares, Danças e Arte de Bem 
Falar do Montemuro. A Tuna 
dos 60, da Casa do Povo de 
Castro Daire, no palco aluiu as 
cerimónias.
O Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 

O Município de Castro 
Daire comemorou a 7ª 
edição do Dia do Autarca 
do Concelho.

CASTRO DAIRE CELEBRA O SEU DIA DO AUTARCA

Nos termos do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (ClMl), 
aprovado pelo Decreto - Lei n.° 
287/2003, de 12 de Novembro, 
na sua atual redação, foi 
concluída a proposta de revisão 
do zonamento pelo perito local 
da Autoridade Tributária e 
Aduaneira, com a colaboração 
do perito regional coordenador 
e do interlocutor indicado pela 
Câmara Municipal.

A proposta aprovada apresenta 
uma maior adequação à 
realidade existente, tanto no 
que respeita à definição dos 

limites geográficos, como no 
ajustamento dos coeficientes de 
localização das várias afetações 
e das percentagens, tanto à 
hierarquia urbana dos vários 
aglomerados, como à realidade 
imobiliária dos vários locais do 
Município tendo existido, em 
muitos deles, uma diminuição dos 
coeficientes de localização - nas 
várias afetações - em face da 
situação atual que é vivida.
Assim, haverá uma redução dos 
valores do IMI para habitação, 
comércio e serviços, o que 
consubstancia uma poupança 
para as Famílias.

Paralelamente a esta medida, o 
Município tem aprovado outras 
medidas em benefício dos 
munícipes, beneficiando mais 
uma vez as famílias.
Exemplo disso é a fixação da 
taxa mínima do IMI e a redução 
da mesma em função do número 
de dependentes a cargo do 
agregado familiar dos sujeitos 
passivos.

Somos uma autarquia com as 
contas consolidadas, por isso 
podemos reduzir o IMI. Imposto 
Municipal sobre Imóveis, ou a 
antiga décima.

REDUZIDOS COEFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO PARA EFEITOS DE IMI
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Daire, Fernando Carneiro 
presidiu à Sessão Solene e esteve 
também na mesma o Exmo. 
Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal de Castro Daire, Albino 
Reis Ramos.
No uso da palavra o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Fernando 
Carneiro, destacou que o papel 
dos autarcas foi e é de grande 
importância para todas as 
populações e que na sua génese 
está sempre o fazer o bem e 
ajudar o próximo. Esta é a grande 
referência de um Autarca e 
é isso que garante que sejam 
respeitados e bem acolhidos pela 
população, enfatizou.
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 distinguem-se dos 
outros políticos pela proximidade 
com aqueles que os elegem, sendo 
esta o verdadeiro escrutínio da 
sua ação a que estão sempre 
sujeitos.
O Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire referiu, 
ainda, que o Executivo Municipal 
tem vindo a desenvolver este 
mesmo trabalho de proximidade 
de ajuda da melhoria das 
condições de Vida das Pessoas, 
estando sempre ao lado da 
comunidade nas diversas áreas 
de intervenção.
Por sua vez o Presidente da 
Assembleia Municipal, Albino Reis 
Ramos, destacou a importância 
deste Dia do Autarca onde se 
agradece todo o contributo dos 

autarcas pelo próximo, felicitando 
o Executivo Municipal pela sua 
criação e celebração todos os 
anos.
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.
Cumprido mais um dia do 
Autarca, ficou um dia especial 
de homenagem e tributo aqueles 
que conduziram e conduzem 
os destinos do Concelho e 
que dedicam muito do seu 
esforço e dedicação em prol da 
comunidade.
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Mões • Requalificação da Rua das Fonteirinhas

ANTES E DEPOIS

Antes Depois

Antes Depois

Lamelas • Construção de Muro de Suporte
Antes Depois

Antes Depois

Mões • Requalificação de Largo e Rua
Antes Depois

Mões • Requalificação de Largo e Rua
Antes Depois

Mões • Requalificação da Rua das Fonteirinhas

Lamelas • Construção de Muro de Suporte
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Mões • Requalificação de Largo e Rua

ANTES E DEPOIS

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

S. Joaninho -Cujó • Estrada Municipal - Requalificação de Bermas e Passeios

S. Joaninho -Cujó • Estrada Municipal - Requalificação de Bermas e Passeios

S. Joaninho -Cujó • Estrada Municipal - Requalificação de Bermas e Passeios

S. Joaninho -Cujó • Estrada Municipal - Requalificação de Bermas e Passeios
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal

OBRAS EM CURSO

Coura • Requalificação da Rua do Fundo do Povo

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal

Carvalhal • Requalificação e Calcetamento da Rua do Pinheiro

Carvalhal • Requalificação e Calcetamento da Rua do Pinheiro

Folgosa • Requalificação da Antiga EB1 em Espaço Pastoral
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Lamelas • Construção de Muro de Suporte

OBRAS EM CURSO

Lamelas • Requalificação de Ruas

Lamelas • Requalificação da Rua dos Pesos

Lamelas • Requalificação de Ruas da Sobreira e da Poça

Lamelas • Requalificação da Rua dos Pesos

Lamelas • Requalificação de Ruas da Sobreira e da Poça

Lamelas • Requalificação de Ruas da Sobreira e da Poça

Mezio • Alargamento e Requalificação da Rua Padre Adelino Silva
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Lamelas • Lamelas - Construção de Muro de Suporte

Mões • Requalificação da Rua

Lamelas • Alargamento e Requalificação de Rua do Cruzeiro

Lamelas • Alargamento e Requalificação de Rua do Cruzeiro

Mões • Requalificação da Rua

Mões • Requalificação da Rua
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Mões • Requalificação de Largo

Mezio • Alargamento e Requalificação da Rua Padre Adelino Silva

Vale de Matos • Requalificação da Rua da Quinta dos Sete Pães

Moita • Requalificação de Bermas e Passeios na Estrada Municipal

Mões • Requalificação da Rua

Moita • Requalificação de Bermas e Passeios na Estrada Municipal

Ribolhos • Requalificação de Bermas e Passeiso na Rua da Igreja
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

S. Joaninho • Abertura e limpeza de estradões Florestais

Ribolhos • Requalificação de Bermas, e passeios

S. Joaninho • Abertura e limpeza de estradões Florestais

S. Joaninho • Abertura e limpeza de estradões Florestais S. Joaninho • Requalificação de Bermas e Passeios 

S. Joaninho • Requalificação de Bermas e Passeios 

Vila Meã • Requalificação da Estrada Municipal
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O Dia Mundial da Poesia foi 
criado na 30ª Conferência Geral 
da UNESCO a 16 de novembro 
de 1999, e pretende celebrar a 
diversidade do diálogo, a livre 
criação de ideias através das 
palavras, da criatividade e da 
inovação
Associando-se a esta iniciativa 
o Município de Castro Daire, 
através da Biblioteca Municipal 
comemorou no passado dia 21 de 
Março, o Dia Mundia da Poesia.

Sob o mote “sentir a poesia” 
foram  distribuídos pelos espaços 
públicos do concelho alguns 
dos escritos mais íntimos de 
Fernando Pessoa.
As cartas de amor de Fernando 
Pessoa a Ofélia Queiroz foram 
dadas a público 23 anos após a 
morte do poeta.
“Gosto muito, mesmo muito, 
da Ofelinha. Aprecio muito, 
muitíssimo, a sua índole e o seu 
carácter. Se casar não casarei 
senão consigo.” Respondeu ela: 
“Agradeço muito os teus beijos e 
envio-te também muitíssimos e 
muitos chi-corações apertados. 
Da tua, sempre mesmo muito tua, 
Ofélia.”

Ao que se sabe Ofélia foi o único 
amor de Fernando Pessoa e as 
cartas mostram que o poeta e 

expoente máximo da literatura 
portuguesa, amou e amou 
profundamente.
Este foi, aliás o seu único amor 
conhecido.
Por estas cartas sabíamos que 
Ofélia era jovem engraçada 
e, para a época, muito 
independente.
Estas cartas descrevem-nos 
também o dia-a-dia da sua 
vida simples de empregada de 
escritório, o ambiente da sua 
casa, os hábitos de uma família 

de Lisboa.
Apesar de ter casado após a 
morte do poeta, os seus restos 
repousam hoje ao lado do amor 
que nunca teve.
Deu-se a conhecer estas cartas, 
enquanto escritos intímos do 
maior poeta português, é de 
certo que ficou a conhecer 
melhor e mais profundamente a 
vida de Fernando Pessoa, não só 
o episódio amoroso com Ofélia, 
mas toda a sua personalidade e o 
relacionamento com os outros.

CULTURA

DIA MUNDIAL DA POESIA

A data foi instituída em 1961, 
pelo Instituto Internacional 
do Teatro com o objectivo 
de promover a arte de 
representação em palco, junto 
das pessoas.
O Município de Castro Daire, 

E POR AQUI O TEATRO PASSOU.....

Gil Vicente é o pai do 
teatro português e Março 
é o mês, por excelência 
do teatro, já que se 
comemora a 27 de Março, 
o Dia Mundial do Teatro.
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HORA DO CONTO E OFICINA DE EXPRESSÕES

Durante os meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março a Biblioteca 
Municipal continuou a 
dinamizar o seu projecto de 
“hora do conto e Oficina de 
expressões” para todos ao 
alunos do 1º ciclo e Jardins de 
Infância do Concelho de Castro 
Daire.

porque não indiferente às 
comemorações do Dia Mundial do 
Teatro teve patente, no espaço 
da sala polivalente da Biblioteca 
Municipal, uma exposição, 
enquanto tributo ao teatro do 
montemuro, companhia de teatro 
profissional nascida e residente, 
na aldeia de Campo Benfeito, 
concelho de Castro Daire.
A exposição sob o título “E por 
aqui o teatro passou...” apresenta 
os cenários da produção “O 
Gigante” que pretende ser uma 
celebração do teatro, da magia, 
das histórias, do universo que 
o Teatro do Montemuro procura 
em cada um dos seus projetos.
Um espetáculo que ficou na 
memória.
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O fotógrafo Eduardo da Costa 
Teixeira Pinto nasceu em 
Amarante em 1933.

A partir dos seus 20 anos, expôs 
regularmente o seu trabalho em 
salões de fotografia dos cinco 
continentes, obtendo numerosos 
prémios em Portugal e no 
estrangeiro.
Autor de fotografias poéticas que 
inserem a figura humana no seu 
ambiente, foi ao longo da sua 
vida membro ativo de diversas 
comunidades de fotógrafos, 
nomeadamente a Associação 
Fotográfica do Porto, Grupo 

Câmara (Coimbra) e Associação 
Fotográfica do Sul (Évora).
Com uma vasta obra, que 
fez dele um dos melhores e 
mais galardoados fotógrafos 
portugueses do século XX, 
Eduardo Teixeira Pinto morreu 
em 2009, deixando um espólio 
fotográfico de valor incalculável.
Desde então, a família tem-se 
empenhado em promover a sua 
divulgação através de exposições 
e publicações.

EXPOSIÇÃO “SENSIBILIDADES” DE EDUARDO TEIXEIRA PINTO

A Biblioteca Municipal 
de Castro Daire acolheu 
no passado mês de 
janeiro a exposição  
“Sensibilidades”, que 
reuniu fotografias de 
Eduardo Teixeira Pinto.

Esta exposição teve como 
objetivo homenagear a Mulher, 
destacando a sua importância 
na sociedade, e, em particular, 
na comunidade castrense que 
muito tem contribuindo para a 
preservação e desenvolvimento 
da Agricultura e Artes 
Tradicionais.
Pessoas de diversas 
nacionalidades; faixa etária; 
escolaridade e profissões, 
puderam observar a coleção 
permanente do museu, constituída 
por peças que revelam um pouco 
da história local, assim como 
fotografias relacionadas com a 
agricultura e artigos elaborados, 
geralmente, pelas mulheres nos 

serões, depois dos afazeres já 
estarem terminados. È o caso das 
rendas e bordados; as tradicionais 
meias de lã (que eram feitas e 
refeitas, quando se rompiam); as 
mantas de trapos e mantas de 
retalhos, elaboradas com os restos 
de tecidos e roupas velhas.
Tivemos o gosto de receber a 
visita de um grupo de senhoras, 
participantes das Atividades 
Seniores da Casa do Povo de 
Castro Daire, que puderam 
reviver momentos das suas 
vidas através das memórias que 
os objetos lhes relembraram. 
As crianças que participaram 
no Programa de Atividades 
Sócio-Educativas, das Férias 

da Páscoa, também marcaram 
presença e puderam compreender 
e experimentar a técnica da 
tecelagem, arte tão tradicional 
da nossa região. Este atelier 
de tecelagem despertou uma 
grande curiosidade, que se pode 
constatar nos bonitos trabalhos 
que elas realizaram.
Em nome da Câmara Municipal 
de Castro Daire gostaríamos de 
agradecer a todas as pessoas que 
nos visitaram e que ajudaram 
na realização desta iniciativa, 
nomeadamente: a Cooperativa 
dos Artesãos do Montemuro; 
Capuchinhas; Casa do Povo de 
Castro Daire; Srª. Ana Gralheira e 
Anabela Ferreira.

A EXPOSIÇÃO “A MULHER NA AGRICULTURA E ARTES TRADICIONAIS” NO MUSEU 
MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE.

O Museu Municipal de 
Castro Daire, no âmbito 
das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, 
inaugurou no passado dia 
08 de Março, a exposição 
“A mulher na Agricultura 
e Artes tradicionais”, que 
foi visitável até dia 09 de 
Abril.
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A ETAR de Castro Daire, 
construída há mais de 30 anos, 
já não satisfaz cabalmente as 
necessidades de tratamento 
previstas e exigidas pela DARU 
- Directiva de Águas Residuais 
Urbanas, transposta para a 
ordem jurídica portuguesa 
pelos DL 152/97, de 19 de 
Junho, DL 149/2004, de 22 de 
Junho e DL 198/2008, de 08 de 
Outubro. Tal situação leva a que 
frequentemente haja períodos 
de incumprimento levando a que 
Portugal possa estar em risco de 
pagamento de multas diárias à 
União Europeia.

O efluente conduzido à actual 
ETAR é hoje muito mais 
elevado do que o caudal de 

dimensionamento para o 
horizonte de projecto, pelo 
que urge a construção de uma 
infraestrutura que responda 
às actuais necessidades quer 
em volume tratado, quer em 
tecnologia, que responda pelos 
próximos 30/40 anos. De igual 
forma, a obrigação de tornar este 
investimento o mais sustentável 
possível, há necessidade de 
conduzir a tratamento o maior 
volume de caudal possível, pelo 
que constituem um objectivo 
ambicioso conduzir à nova 
ETAR todo o efluente produzido 
nas povoações da freguesia 
de Castro Daire, uma vez que 
nesta data a ETAR só trata o 
efluente de Castro Daire, Braços 
de Cá e de Lá, Vila Pouca, Baltar, 

Fareja, Farejinhas e Mosteiro. 
Para além destes, a nova ETAR 
tratará também o efluente 
proveniente das povoações de 
Folgosa, Custilhão, Lamelas, 
Santa Margarida, Vale de Matos, 
Arinho, Mortolgos, e Ponte 
de Ermida, num total de 8390 
habitantes equivalentes no ano 
horizonte do projecto.
A ETAR ficará localizada ao km 
65 da ER225, junto à povoação do 
Arinho, num terreno integrado 
na REN - Reserva Ecológica 
Nacional, mas não integrado em 
RAN-Reserva Agrícola Nacional e 
Rede Natura. Possui tratamento 
terceário com aproveitamento 
das águas tratadas para os 
fins possíveis, nomeadamente 
o combate a incêndios, e a 

TEMA DA CAPA

CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAR DE CASTRO DAIRE
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aplicação na agricultura e 
florestas.
A localização, entre as 
possíveis, procurou um local 
que maximizasse a possibilidade 
de recepção de efluente por 
gravidade, minimizando os 
custos de energia, tendo a 
escolha recaído em terrenos 
localizados entre os km 65 e 
os km 62 da ER225, de forma a 
poder receber por gravidade 
o efluente das povoações de 
Lamelas, Santa Margarida e 
Mortolgos, isto porque parte da 
povoação de Lamelas não tinha 
tratamento adequado dado que 
o efluente estava a ser tratado 
desde 1994 por trincheiras 
filtrantes inadequados para 
o volume tratado. Em igual 
circunstância está o efluente 
proveniente da povoação de 
Folgosa.
De modo a integrar todo o 
efluente no local de tratamento 

escolhido, este investimento 
constará, para além da ETAR 
propriamente dita, de seis 
elevatórias e vários colectores 
gravíticos.
Os colectores elevatórios e 
gravíticos que se pretendem 
constuir interligarão a rede 
existente, ou seja, há um 
aproveitamento da rede 
existente para a condução das 
águas residuais ao seu local 
de tratamento – nova ETAR de 
Castro Daire.
O efluente tratado será lançado 
na linha de água adjacente à 
ETAR e será conduzida por esta 
até ao Rio Paiva numa distância 
aproximada de 150 metros. De 
referir que o projecto contempla 
o aproveitamento de parte das 
águas residuais tratadas, como 
se disse, para rega, combate a 
incêndios e outras actividades 
agrícolas e florestais que 
estejam dentro dos parâmetros 

admissíveis pelo tratamento. 
No que respeita à fase sólida 
(lamas) a ETAR contempla 
um sistema de desidratação 
de lamas, sendo as mesmas 
armazenadas num silo e depois 
vendidas para a aplicação na 
agricultura ou transportadas 
para locais de valorização de 
forma a aproveitar ao máximo 
as suas potencialidades. A nova 
ETAR incorpora tecnologia 
e equipamento capaz de 
tratamento terceário com 
sistema de desinfecção por 
radiação ultravioleta.
O investimento mereceu 
aprovação do Programa 
Portugal 2020 através do 
POSEUR por deliberação 
de 19/01/2016 com a 
comparticipação de 85% 
sobre o total do investimento 
6.706.227,54€. Prevê-se que os 
trabalhos estejam concluídos em 
31/12/2017.
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CPCJ

AÇÃO DE FORMAÇÃO “ DETEÇÃO E INTERVENÇÃO NOS MAUS TRATOS/ABUSO INFANTIL”

No dia 9 de março decorreu a 
Ação de Formação “Deteção e 
Intervenção nos Maus Tratos/
Abuso Infantil” ministrada pela 
Dra Fátima Duarte (CNPCJR). 
Esta ação teve a necessidade de 
sensibilização e alerta para os 

Maus Tratos contra crianças/
jovens e para a importância 
crucial na sua deteção precoce. 
Necessidade de dotar os técnicos 
de saberes e competências para: 
avaliarem/diagnosticarem 
diferentes formas de maus tratos 

e de agirem de forma assertiva e 
atempadamente na promoção dos 
direitos das crianças/jovens.
O público foi oriundo de todo 
o distrito de Viseu, Vila Real, 
Guarda, Aveiro, Porto, Coimbra, 
Bragança.

AÇÃO DE FORMAÇÃO “ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL CONTEXTO ESCOLAR - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA”

No dia 12 de março 
decorreu a Ação de 
Formação “Ética e 
Deontologia Profissional 
na Administração Pública 
Local - Contexto Escolar - 
Atividades de Animação e 
Apoio à Família”.

Esta mesma ação teve como 
objetivo de sensibilizar para 
os princípios e valores éticos, 
diretamente relacionados 
com as responsabilidades 
profissionais das assistentes 
operacionais e conhecer 
o enquadramento ético e 
deontológico inerente ao 
exercício de funções públicas.
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “DIA MUNDIAL CONTRA O CANCRO”

No dia 4 de fevereiro 
decorreu a Ação de 
Sensibilização “Porque 
o Cancro Toca a Todos”. 
O evento organizado 
pela ACADO – Associação 
Castrense de Apoio ao 
Doente Oncológico e 
a Câmara Municipal 
de Castro Daire 
conjuntamente com a 
CPCJ teve como objetivo 
assinalar o Dia Mundial 
do Cancro.

Perante uma plateia bem 
recheada de participantes foi 
efetuada uma profunda reflexão 
em torno da doença oncológica.
Sobre a mesa estiveram temas 
como a prevenção do cancro, 
serviços e instituições de apoio, 
cuidados de enfermagem e a 
intervenção psicoterapêutica.
A primeira intervenção foi 
efetuada pela Enfermeira 
Umbelina Ferreira, Presidente 
da Direção da ACADO, que deu 
as boas vindas aos presentes 
e, em breves palavras, explicou 

a atividade desenvolvida pela 
Instituição, o número de sócios e 
os apoios concedidos.
Imediatamente a seguir teve 
lugar o momento alto da 
Ação, com três testemunhos 
apresentados por quem de forma 
direta ou indireta já sentiu na 
pele o que é viver e conviver 
com o Cancro.
Seguidamente, pela voz dos 
Clínicos, Rita Santos, Cláudia 
Silva e Luís Infante e Luís 
Infante, foram apresentados 
vários tipos de cancro, formas 

de deteção, fatores de risco e 
prevenção.
O segundo tema, Cuidados 
de Enfermagem ao Domicílio, 
apresentado por Filipa Calçada, 
Enfermeira na Unidade de 
Cuidados Continuados de Vila 
Nova de Paiva e voluntária da 
ACADO, marcou pelo pormenor 
na descrição do trabalho de 
tratamento e cuidado ao doente 
oncológico. Findou o painel 
das comunicações, Ana Amaro, 
Psicóloga Clínica e voluntária 
da ACADO, a qual dissertou 
sobre a “A importância da 
Intervenção Psicoterapêutica 
na Doença Oncológica”, tendo 
focado o estado psicológico 
vivido por quem é confrontado 
com um diagnóstico clínico de 
cancro, bem como a reação de 
familiares e amigos e, o apoio 
de retaguarda tão importante e 
necessário.
A preleção de encerramento 
da sessão foi proferida pelo 

CONCERTO SOLIDÁRIO NO AUDITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

A CPCJ de Castro Daire agradece 
a colaboração da Banda do 
Club Musical Rerizense que se 
disponibilizou a fazer um concerto 
solidário no dia 2 de Janeiro no 
Auditório Municipal de Castro 
Daire.
Sem esquecer, agradecemos 
também a colaboração de todas 
as pessoas que compareceram e 
colaboraram neste evento.
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “SAÚDE E SEGURANÇA NAS ESCOLAS”

A CPCJ e o Município de Castro 
Daire voltaram a dinamizar 
uma Ação de Formação, dirigida 
às trabalhadoras que estão ao 
serviço da Educação no Concelho 
de Castro Daire. Esta Ação 
ministrada pelos Bombeiros 
Voluntários de Castro Daire 
contou com a participação de 65 
trabalhadoras que diretamente 
estão em contato com Crianças/
Jovens deste Concelho.
O tema abordado “Saúde e 
Segurança nas Escolas”, teve uma 
vertente teórica-prática.

TODOS JUNTOS CONSEGUIMOS 
FAZER O MELHOR!

Obrigado aos participantes.
Obrigado aos Bombeiros 
Voluntários de Castro Daire.

MANUAL “DÚVIDAS E RESPOSTAS” – INTERNET MAIS SEGURA

Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro que encerrou 
os trabalhos, parabenizando a 

ACADO pelo excelente trabalho 
que desenvolve e dirigindo uma 
palavra de especial apreço pelos 
testemunhos ouvidos, os quais 

“demonstram sofrimento mas 
aos mesmo tempo coragem e 
determinação na luta contra a 
doença”.

A Guarda Nacional 
Repulicana de Viseu, 
Secção de Programas 
Especiais dinamizou 
nos dias 2, 3 e 5 de 
fevereiro uma Ação de 
Sensibilização sobre 
Internet mais Segura nas 
Escolas EB1,2,3 de Mões, 
na EB2,3 de Castro Daire 
e na Escola Secundária. 
A CPCJ associou-se a esta 
iniciativa distribuindo 
a todos os alunos do 6º 
e 7ºanos um manual de 
“Dúvidas e Respostas”.
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DESPORTO

PROJETO PRÉ – ESCOLAR : “AS PRIMEIRAS BRAÇADAS…”

Teve início no dia 12 de 
janeiro de 2016, o projeto 
“As primeiras Braçadas…”, 
iniciativa levada a cabo 
pelo nosso Município 
em parceria com o 
Agrupamento de Escolas.

Eram cerca de 09:40h quando 
chegaram os 24 meninos da Sala 
1 de Castro Daire acompanhados 
da sua educadora e respetivas 
auxiliares. Após um primeiro 
contacto com as Piscinas chegava 
a hora de se equiparem, não 
sem antes receberem uma touca 
alusiva ao projeto, gentilmente 

oferecida pela Câmara Municipal 
de Castro Daire.
Equipados a rigor, chegava a 
hora tão esperada da entrada 
na água e da diversão pura e 
natural destas tenras idades que 
perdurou durante os 45 minutos 
de atividades aquáticas lúdicas.
O Projeto decorrerá até final do 

presente ano letivo às terças e 
sextas feiras.

“...as lembranças das infâncias 
são incomparáveis…são…
estímulos de amor para o resto 
da vida…”
Djalma Cmf 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

DANÇA “CORPO EM MOVIMENTO”

A CPCJ nos dias 23, 
26, 29 de fevereiro e 
nos dias 2, 3, 14 e 15 
de março desenvolveu 
uma atividade de 
dança “Corpo em 
Movimento” nos 
jardins de Infância 
de todo o concelho de 
Castro Daire.

As Piscinas Municipais de 
Castro Daire assinalam 
o DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER no dia 8 de 
Março de 2016 na qual 50 
senhoras responderam 
à ??????? desfrutaram 
de uma mega aula de 
hidroginástica e de 
atividades aquáticas 
lúdicas.
No final da atividade 
foram brindadas com 
uma flor entregue pelo Sr. 
Presidente da Câmara.
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TORNEIO INTER – TURMAS DE ANDEBOL

Decorreu no passado dia 
18 de Março, no Pavilhão 
da Escola Secundária o 
Torneio Inter-Turmas de 
Andebol dos alunos do 1º 
Ciclo do Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire.

Numa organização conjunta e 
partilhada entre o Município e 
o Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire e com a chancela 
da Associação de Andebol de 
Viseu, foram 14 as equipas 
que demonstraram os dotes 
adquiridos nas AECs, ao longo 
deste último período, nesta 
modalidade que começa a dar 
os primeiros passos no nosso 
Concelho. Com a presença de 
cerca de 200 alunos, há que 
destacar o clima de festa e 
desportivismo que reinou durante 
todo o torneio, não só por aqueles 
que brilhantemente vibravam 

no terreno de jogo, mas também 
pelos que colegas que mesmo 
não participando no jogo em 
si, tiveram um papel crucial no 
apoio constante aos seus colegas. 
Após uma primeira fase de 
grupos, onde a competitividade 
e o equilíbrio entre as equipas 
foi uma constante, destaque 
para 4 das 10 equipas da EB 1 de 
Castro Daire que conseguiram 
o apuramento para as finais, 
ainda mais valorizado pela forte 
oposição que tiveram das equipas 
de Mões, Mezio e Farejinhas. 
Com o apuramento para o Inter 
Concelhio (que se realizará em 

Castro Daire no dia 28 de Maio 
de 2916) em mente, a equipa de 
Castro Daire 7 superiorizou-
se aos seus opositores e levou 
de vencidas as equipas 4, 1 
e 2 de Castro Daire que se 
classificaram por esta ordem. 
Os nossos parabéns a todos 
os participantes, bem como 
aos professores que com eles 
trabalham por esta magnífica 
demonstração de desportivismo 
e fair play, com destaque natural 
para as equipas 7 e 4 que tão bem 
irão representar o nosso Concelho 
no Inter Concelhio de Castro 
Daire.

CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
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No dia 19 de Março, 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 
desde a época 2012/2013, ou seja 
é a TRICAMPEÃO do referido 
Circuito.

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 
Municipais de Castro Daire 
deram provas de que são 
uma mais-valia para o 
desenvolvimento dos jovens do 
nosso Concelho e não só.

DIA DO PAI

Enquadrado numa 
perspetiva de 
dinamização do espaço 
Piscinas Municipais de 
Castro Daire e de uma 
maior ligação desta 
infraestrutura com a 
comunidade castrense, 
o Setor de Desporto do 
Município de Castro Daire 
levou a efeito no dia 21 de 
Março a comemoração do 
DIA DO PAI.

Esta atividade foi direcionada 
para todos os pais utentes das 
Piscinas Municipais ou pais de 
utentes da mesma e revelou-se 
um êxito, não só pelo número 
de participantes mas também 
pelo ambiente de alegria e de 
confraternização que se viveu 
durante este período.

De realçar que aderiram 50 pais 
(acompanhados dos respetivos 
filhos) à iniciativa, sendo que 
18 dos quais frequentaram 
pela primeira vez as Piscinas 
Municipais de Castro Daire, 
apresentando-se como 
potenciais utentes num futuro 
próximo.

A todos os participantes 
e intervenientes nesta 
atividade, fica desde já o nosso 
agradecimento e um convite 
para frequentarem mais 
assiduamente esta magnífica 
infraestrutura que a Câmara 
Municipal de Castro Daire coloca 
ao serviço dos seus munícipes.

PROGRAMA DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS

O setor de Desporto do 
Município associou-se ao 
Programa de Atividades 
Sócio Educativas 
promovendo atividades 
físicas para as várias 
crianças participantes.
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VISEU - CASTRO DAIRE
22 E 23 DE MARÇO DE 2016
Após o Prólogo da 1ª etapa na 
zona histórica de Viseu, deu-se 
início à competição em linha, 
numa etapa que ligava Viseu a 
Castro Daire.

À espera destes corajosos 
atletas estavam cerca de 80 
Km com caraterísticas muito 
específicas (desde alcatrão, 
estradão, calçadas, single tracks, 
travessias de rios, etc), às quais 
acrescia os 2300m de desnível 
acumulado. Um verdadeiro teste 
à capacidade dos Betetistas 
que o encararam com enorme 
coragem e profissionalismo. Os 
atletas portugueses José Silva 
e Mário Costa estiveram em 

destaque e foram os mais fortes 
no setor masculino, terminando 
a viagem em 3h41m20s, menos 
2 segundos do que a equipa 
franco-germânica formada por 
Remi Laffont e Steffen Thum e 
menos 21 segundos do que o 
hondurenho Milton Ramos e o 
húngaro Marton Blazsó.
Celina Carpinteiro e Isabel 
Caetano, que já ontem triunfaram 
no prólogo, foram as mais fortes 
também na primeira etapa em 
linha. Seguiram-se, a 3m55s, 
Joana Monteiro e Mónica Magro, 
e, a 6m37s, as ucranianas Hanna 
Verheles e Krystyna Konvisarova.
Motivos de interesse não 
faltavam, no entanto, nesta 
etapa, as objetivas estavam 
focadas na equipa da casa (Casa 

do Benfica de Castro Daire), 
bem como no fantástico atleta 
castrense Michel Machado em 
representação do Vasconha 
BTT – Vouzela. Motivado por 
pedalar na sua terra e muito 
bem acompanhado pelo seu 
colega Tiago Lopes, o Michel 
obteve um brilhante 9º lugar no 
escalão ELITE UCI MEN a apenas 
14m09s dos vencedores da etapa, 
colocando assim a sua equipa 
na 10ª posição após esta 2ª 
etapa. Também a Casa do Benfica 
de Castro Daire, muito bem 
representada pela dupla Cláudio 
Figueiredo e Diogo Brito, esteve 
em bom plano, classificando –se 
na 18ª posição a 42m32s dos 
primeiros classificados, ocupando 
assim a 20ª posição no final desta 

PORTUGAL TOUR MTB

O dia 29 de março, 3ª feira, 
foi dedicado ao “Meeting 
de Atletismo da Granja” e 
aos Jogos Tradicionais que 
se realizaram no Pavilhão 
Desportivo da Granja. No dia 

31, 5ª feira foi a vez de estas 
fantásticas crianças visitarem 
as Piscinas Municipais onde 
puderam desfrutar de várias 
atividades aquáticas lúdicas. 
Com muita alegria e diversão 

as crianças participantes 
puderam divertir-se, brincar 
e competir de forma saudável, 
num ambiente de enorme 
satisfação e com muita 
atividade física à mistura.
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2ª etapa.
Terminava assim, no Jardim 
Municipal de Castro Daire, 
perante uma volumosa e 
empolgante plateia, a 2ª etapa 
do PORTUGAL TOUR MTB. Foi 
neste ambiente fantástico, e 
com grande satisfação que 
o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Castro Daire e 
Srs Vereadores, bem como o 
selecionador nacional de BTT e 
o representante oficial da UCI 
premiaram os vencedores das 
diversas categorias.
O Portugal Tour MTB é uma 
prova de BTT por etapas, que se 
disputa até ao próximo sábado, 

pontuando para o ranking de 
qualificação olímpica. A segunda 
etapa corre-se nesta quarta-
feira, levando os betetistas das 
Termas do Carvalhal até S. Pedro 
do Sul, através de um trajeto de 
66,2 quilómetros com 1906 metros 
de desnível acumulado.
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O Município de Castro Daire 
esteve presente na maior Feira 
Internacional de Turismo de 
Portugal, uma referência na 
Europa. Esta presença assídua 
tem como objetivo promover o 
Concelho de Castro Daire num 
contexto turístico.

TURISMO

BTL 2016

A BTL decorre na FIL (Parque das 
Nações) entre o dia 2 a 6 de março, 
o stand do município encontra-se 
no Pavilhão 2, os visitantes podem 
experimentar gratuitamente 
uma massagem facial, através 
das colaboradoras das Termas 
do Carvalhal. Este ano, haverá 
degustação de produtos regionais 
Castrenses para os visitantes (bolo 
podre, salpicão, licor de carqueja e 
chá da região).
 O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, marcou 
presença no dia da inauguração 
da BTL e afirmou que a promoção 
turística do concelho tem que 
ser uma aposta do município 
para que os turistas possam 
posteriormente desfrutar da Serra 
de Montemuro, do Rio Paiva e das 
Termas do Carvalhal, que este ano 
comemoram o seu centenário.
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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 5 
de fevereiro.
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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 
“Abelhões” de Oliveira de Barreiros, 
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. 
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS – PÁSCOA 2016

Na sexta-feira, 1 de Abril, 
terminou o programa ‘Atividades 
Socioeducativas’ que durante as 
férias escolares no período da 
Páscoa, proporcionou momentos 
diferentes a 46 crianças 
Castrenses. 
A iniciativa, que se iniciou 
a 21 de Março, passou por 
alguns locais do concelho, com 
diversas atividades desportivas 
e culturais, assim como oficinas 
que abrangeram diferentes áreas 
temáticas e um workshop de 
culinária onde aprenderam a 
fazer fogaça, um bolo tradicional 
da Páscoa do nosso concelho.
Esta foi uma forma de 
proporcionar tempos livres 
de qualidade às crianças do 

concelho ao longo das férias 
escolares neste período da 
Páscoa e de lhes dar a conhecer 
as várias atividades desportivas 
e culturais que a vila de Castro 
Daire oferece.
O número de participantes foi 
muito significativo, facto que 
revela que as famílias Castrenses 
estão recetivas a iniciativas 
desta natureza. Desde ateliês de 
expressão plástica, oficina do 
génio, workshop de culinária, 
jogos tradicionais, visitas 

a instalações desportivas e 
culturais, passando por sessões 
de cinema ou atividades físicas, 
este programa revelou-se um 
sucesso e terá continuidade já 
nas próximas férias de Verão.
Desenvolvido pelo Município 
de Castro Daire, o programa 
‘Atividades socioeducativas – 
Páscoa’ destinou-se a crianças 
com idades compreendidas 
entre os 3 anos e os 10 anos, 
residentes nas várias freguesias 
do Concelho de Castro Daire.

No período de férias da 
Páscoa, o Município de 
Castro Daire, preparou 
um conjunto de atividades 
dirigido às crianças do 
concelho, como tem vindo 
a ser habitual durante 
as pausas letivas. De 21 
de março a 1 de abril, 
estas crianças e as suas 
famílias puderam contar 
com esta resposta que 
dá apoio educativo e 
promove experiências de 
aprendizagem a partir de 
uma perspetiva lúdica. 
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AMBIENTE

CONSELHOS ÚTEIS DA UTILIZAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO

O Ciclo Urbano da Água 
engloba o abastecimento 
de água e saneamento de 
águas residuais. Integra 
as atividades de captação, 
tratamento e distribuição 
da água do abastecimento 
até à recolha, tratamento 
e devolução das águas 
residuais devidamente 
tratadas ao meio ambiente. 
Em casa o simples ato de 
lavar as mãos - abertura 
de uma torneira, produz de 
imediato água residual (AR)

XI DESFILE DE CARROS ANTIGOS, CLÁSSICOS E VESPAS ANIMAM CARNAVAL 
EM CASTRO DAIRE

Realizou-se no Concelho de Castro 
Daire o XI 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. A 
caravana deste ano teve uma 
adesão muito significativa, 
contanto com a participação de 
cerca de 50 viaturas automóveis.
Nem o mau tempo que se fez 
sentir afastou os amantes deste 
evento, lamentando-se apenas que 

na edição deste ano as Vespas não 
possam ter todas acompanhado 
a caravana em virtude da muita 
chuva que marcou o dia.
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. 
Partindo das Termas do Carvalhal 
a caravana, além do percurso 
delineado, teve alguns momentos 
de paragem assinalados com 
visitas aos locais e lanche 
convívio que assinalou o espírito 
de convívio e partilha que 
foram dos principais objetivos 
pretendidos pelos organizadores 
do evento.

Este XI 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 mostraram-
se 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.

ASSOCIATIVISMO
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XI DESFILE DE CARROS ANTIGOS, CLÁSSICOS E VESPAS ANIMAM CARNAVAL 
EM CASTRO DAIRE

PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA

AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL REÚNEM NO MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

No encontro marcou presença 
o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, o 
comandante e 2.º comandante 
operacional distrital de proteção 
civil, o responsável pela área da 
prevenção estrutural no Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas - Centro, a GNR de 
Viseu, com representantes do 
Serviço de Proteção da Natureza 
e do Ambiente e do Grupo de 

Intervenção de Proteção e 
Socorro, o Adjunto do Comando 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Castro Daire, o comandante 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Farejinhas, a responsável 
pelo Gabinete Técnico Florestal 
da autarquia, a técnica de 
acompanhamento e o chefe de 
equipa dos sapadores florestais de 

Decorreu no dia 4 de 
fevereiro, na Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
uma reunião com o objetivo 
de melhorar a articulação 
dos vários serviços levados 
a cabo pelos agentes de 
proteção civil do concelho 
de Castro Daire.

Sabia que:

• Os medicamentos são constituídos por inúmeros compostos 
químicos, sendo que, alguns destes, quando em contacto com 
a água, têm consequências nefastas para o meio ambiente.

• O papel higiénico - quando deitado para a rede de esgotos, 
converte-se em matéria orgânica, o que vai aumentar a 
carga contaminante que chega à estação de tratamento.

• As pontas dos cigarros possuem nicotina e alcatrão na sua 
composição. Estas substâncias dissolvem-se na água com 
facilidade, contaminando as massas de água.

• Utilize detergentes sem fosfatos e nas quantidades 
adequadas.Os fosfatos, quando presentes nos cursos de 
água, promovem o desenvolvimento de algas, as quais 
prejudicam o crescimento de outros seres vivos, pelo facto 
de consumirem o oxigénio disponível necessário para que 
estes se desenvolvam.

• Evite o uso de produtos de limpeza agressivos, pois 
aceleram a corrosão das tubagens; prejudicam o processo 
de tratamento das águas residuais e colocam em perigo a 
saúde das pessoas que trabalham na manutenção das infra-
estruturas de saneamento.

• As águas das caleiras, dos logradouros e dos pátios, não 
podem estar ligadas à rede de esgotos, sendo esta prática 
susceptível de contra-ordenação por parte da Autoridade 
Administrativa.

Conselhos Úteis:

Em casa: na 
cozinha, casas 
de banho ou jardim ; 
Nas empresas: 
restaurantes, oficinas, 
pecuária e industria e 
outros:

Tenha cuidado! Não 
coloque na rede de 
esgotos: medicamentos, 
óleos, gorduras, restos 
de alimentos, papel 
higiénico, fraldas, 
pensos higiénicos, 
preservativos, 
absorventes, fio 
dentário, cotonetes, 
cigarros e materiais 
plásticos para não 
originar entupimentos.

O Seu contributo é 
importante!
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Na Abertura da Semana Florestal 
realizou-se o espetáculo músico-
teatral “O Tobias e o Duende 
da Floresta dirigido, no dia 14 
de março, para os alunos do 
pré-escolar do agrupamento de 
escolas de Castro Daire e no dia 
15 de março, para os alunos do 
primeiro ciclo do agrupamento 
de escolas de Castro Daire, onde 
se fez uma sensibilização e apelo 
à conservação da natureza.
No dia 16 de março realizou-se 

o percurso pedestre “Trilho da 
Azenha”, localizado em Moledo, 
onde se realizaram várias 
atividades relacionadas com 
a floresta, com um grupo de 
alunos da EB2,3 de Castro Daire 
e da Escola Profissional Mariana 
Seixas.
No dia de 17 de Março teve 
lugar uma reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios onde se 
apresentou e aprovou o Plano 

Operacional Municipal para 2016.
O encerramento da Semana 
Florestal de Castro Daire, foi 
no dia 18 de Março, com o 
XI Seminário “Floresta Sem 
Fronteiras no Montemuro e 
Paiva”. Neste Seminário foram 
abordados temas relacionados 
com as novas regras para 
a Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos e a Resinagem 
como forma de Valorização dos 
Pinhais.

XI SEMANA FLORESTAL DE CASTRO DAIRE 

A Câmara Municipal de 
Castro Daire promoveu, 
de 14 a 18 de março 
de 2016, a XI 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 
destacando o seu interesse 
económico para a região.

Castro Daire e os presidentes de 
Junta de Freguesia.
A colaboração e o bom 
relacionamento institucional 
entre os vários agentes de 
proteção civil deve ser trabalhado 
continuamente ao longo de todo 
o ano, para que estejam reunidas 
as melhores condições tendo 
como finalidade a diminuição da 
área ardida e redução do número 
de ignições. Para ir ao encontro 
desse objetivo, na reunião foram 

abordados assuntos relacionados 
com a defesa da floresta contra 
incêndios (DFCI), tendo sido 
explicado aos Presidentes de 
Junta de Freguesia que o Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (SNDFCI) 
assenta em três pilares centrais: 
prevenção estrutural, vigilância, 
deteção e fiscalização e combate e 
rescaldo e vigilância pós-incêndio. 
Foi ainda reforçado o papel de 
cada um dos agentes envolvidos 

e da sua importância. No final 
os Presidentes de Junta tiveram 
a oportunidade de esclarecer as 
suas dúvidas e preocupações, 
sendo que são um elemento 
fundamental no conhecimento 
do território e das suas 
especificidades.
É de salientar que a autarquia 
continuara a prestar todo o apoio 
necessário aos vários agentes de 
proteção civil no âmbito da Defesa 
da Floresta Contra Incêndios.
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XI SEMANA FLORESTAL DE CASTRO DAIRE Dia internacional dos Monumentos e Sítios 
“ Ermida e Bugalhão - Um Património a 
Explorar” 
17 de Abril

Festa do Livro e a Leitura 
”Biblioteca - uma janela para o mundo”
18 a 22 de abril

Andebol 4Kids 
28 de abril

Participação na FIT - Feira Ibérica de 
Turismo - Guarda
05 a 08 de maio

Empreendorismo nas escolas - Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio 
06 de maio

Maio Pedestre:
•07 de maio - Pr5 - Trilho do Paiva

•14 de maio - Pr9 - Trilho da Azenha          
  “Observação Astronómica”

•21 de maio - A última Rota da                  
 Transumância - Feira das Vacas - Cruz do                                 
 Rossão

•29 de maio - Pr6 - Trilho da Varosa

Final de Projeto “De Mãos dadas com a 
Matemática” 
19 de maio

Cerimónia de abertura da XIII Edição dos 
Jogos Desportivos
Gala de Dança - Bairro do Castelo
28 de maio

Dia Mundial da Criança
01 de Junho 

A Última Rota da Transumância
Castro Daire 
25 a 26 junho 

XIII Jogos Desportivos:  
•05 de junho - Malha

•12 de junho - Carrinhos de Rolamentos

•19 de junho - Jogos Tradicionais - 
  Boccia - Futebol Jogos reduzidos

•03 de julho - BTT

•10 de julho - Malha Final

•17 de Julho - Pesca Desportiva

•24 de julho - Atletismo

AGENDA CULTURAL 
Abril, Maio, Junho

Estas ações foram executadas 
em parceria com a Associação 
de Produtores Florestais 
de Montemuro e Paiva, o 
Agrupamento de Escolas 
de Castro Daire, a Escola 
Profissional Mariana Seixas, a 
DRAPC e a empresa de resinagem 
RESPOL.
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 da floresta 
e sua preservação. Apostando 
desta forma numa faixa 

etária que está em formação 
e por isso mais predisposta à 
aprendizagem, esta iniciativa 
remeteu um conjunto de 
práticas que, com certeza, foram 
interiorizadas por todos e com 
reflexos futuros.




