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Mais do que afirmá-lo é importante o trabalho que, diariamente, eu e o Executivo Municipal que 
chefio levamos a cabo para tornar esta premissa cada vez mais real e cada vais mais evidente.

Todos os eventos, iniciativas e inúmeras obras, que são visíveis nesta Revista Municipal e muitas 
outras são a prova cabal de muito trabalho e do quanto este Concelho tem vindo a melhorar nas 
mais diversas áreas.

O Planeamento que fazemos, as inovações que introduzimos e a dedicação constante vêm 
trazendo benefícios evidentes para todos os Castrenses.

Este período foi de grande atividade municipal, não só na obra física, constatada um pouco por 
todo o Concelho, mas também nos eventos e iniciativas que envolveram milhares de Castrenses e 
visitantes.

Destaco a presença da RTP com o programa PORTUGAL - FOME DE VENCER, que pela primeira 
vez foi transmitido do nosso Concelho e permitiu criar um espaço privilegiado de divulgação das 
inúmeras potencialidades que o nosso território pode proporcionar.

Aproxima-se o período de férias e depois de um ano de intenso trabalho desejo a todos boas férias 
e com a vinda de muitos dos nossos queridos emigrantes, para eles e suas famílias uma palavra de 
grande apreço, desejando que também eles tenham boas férias e que desfrutem das melhorias que 
vamos fazendo e que a sua estadia pelas nossas terras seja de facto muito agradável e proveitosa.

Termino como iniciei, reitero a vontade de trabalhar cada vez mais e melhor em prol dos 
castrenses.

Um abraço amigo, 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros amigos,

Como afirmo reiteradamente 
a minha grande preocupação 
como Presidente da Câmara 
são as Pessoas, o seu 
bem-estar e a melhoria da sua 
qualidade de vida.
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As Festas do Concelho tiveram 
uma adesão muito grande 
durante todos os dias em que 
decorreram. Com um Cartaz 
muito diversificado e atrativo, foi 
possível reunir todas as gerações 
num clima de grande alegria e 

confraternização, mostrando o 
espírito hospitaleiro e gracioso 
que é marca do povo de Castro 
Daire.
Como as imagens demonstram 
– CASTRO DAIRE ESTEVE EM 
FESTA!

TEMA DA CAPA

FESTAS DE S. PEDRO

O Município organizou as 
Festas do Concelho, que 
decorreram de 25 a 29 de 
Junho
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O rebanho fez o percurso da 
Aldeia de Ribolhos até ao Largo 
das Carvalhas na Vila de Castro 
Daire, seguiu a rota original e 
contou com a presença de mais 
de mil cabeças de gado e muitas 
dezenas de populares que se 
quiseram associar aos pastores 
e seguir o rebanho durante o 
percurso.
A Vila de Castro Daire recebeu 
em Festa a chegada do rebanho, 
sendo várias centenas de 
espetadores que um pouco por 
todas as Ruas de passagem 
do gado se agruparam para 
aplaudir a passagem do mesmo 
e dar um colorido ainda maior a 

esta iniciativa.
Perante muitos aplausos, muitas 
fotografias e muito entusiasmo 
foi sendo possível dar a 
conhecer uma das tradições 
que fazem parte da cultura 
deste território e das suas 
gentes, numa envolvência que 
permitiu aos presentes serem 
não só espetadores mas também 
interagir com a iniciativa, 
contactando com pastores, com 
o próprio rebanho e com os cães 
que o acompanhavam, num 
cenário histórico mas também 
atual e próprio de quem ainda 
faz da pastorícia o seu meio de 
subsistência.

RECRIAÇÃO DA ÚLTIMA ROTA DA TRANSUMÂNCIA 

A Câmara Municipal 
de Castro Daire levou 
a cabo a 2º edição da 
recriação da Última 
Rota da Transumância 
realizada no Concelho. 
Esta iniciativa realizou-se 
integrada nas Festas do 
Concelho , no passado 
dia 25 de junho, e trouxe 
até à Vila de Castro Daire 
milhares de pessoas que 
quiseram vir assistir e 
participar nesta iniciativa.
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Esta segunda edição contou 
ainda com o atrativo especial da 
presença da RTP em direto para 
o programa AQUI PORTUGAL, 
onde não só os espetadores 
presentes, mas também os 
milhões de telespectadores 
puderam ver esta tradição da 
cultura desta região.
O Rebanho pernoitou no largo 
da Feira das Vacas, permitindo 
a todos ter um contacto direto 
com esta envolvência da 
Transumância, complementado 
com grande confraternização 
e festa abrilhantados pela 
Confraria do Bolo Podre e 
Gastronomia do Montemuro, 
responsánvel pelo jantar para 
os participantes e ainda pelo 
Teatro de Montemuro que levou 
a cena uma peça alusiva ao tema 
intitulada “Trás-u-Manto”.
Na manha de domingo, dia 26 de 
junho, o Rebanho subiu à Serra 
de Montemuro, acompanhado 
por todos os participantes que 
quiseram associar-se a esta 
manifestação da cultura e da 
tradição de terras castrenses.

MARCHAS POPULARES DE S. PEDRO

A Câmara Municipal de Castro 
Daire organizou mais uma 
edição das Marchas Populares 
de S. Pedro.

A edição deste ano contou com 
a atuação de onze marchas do 
Concelho, que foram:

1º - Associação Desportiva E 
Cultural de Santa Margarida
2º - ACRED
3º - O Castelo Associação
4º - Sociedade Filarmónica de 
Mões
5º - MARXA Carrancas
6º - Centro Social Paroquial de 
Lamelas
7º - Escola Profissional Mariana 
Seixas
8º - Associação Cultural e Social 
São Joaninho
9º - Rancho Flores da Aldeia de 
Mosteirô
10º - Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural de Courinha
11º - Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Castro Daire.

O brilho e a coreografia 
apresentada por todas as 
marchas participantes encantou 
o público presente, sendo muitos 
os aplausos que se fizeram ouvir 
a cada desfile.
Este ano a organização sugeriu 
como tema das Marchas a 
comemoração dos 100 anos 
da concessão das Termas 
do Carvalhal por parte do 
Município de Castro Daire e foi 
com grande criatividade que 
todas as marchas aproveitaram 
esta importante data para 
apresentarem um cenário ainda 
mais sugestivo e encantador ao 

público.
Foram várias centenas aqueles 
que encheram por completo as 
ruas dos pontos de atuação, num 
ambiente de festas populares em 
honra de S. Pedro, padroeiro da 
Vila de Castro Daire.
Estão de parabéns todos os 
grupos participantes nestas 
Marchas Populares de S. Pedro, 
sendo que a cada ano que passa 
vão ganhando novos adeptos, 
numa manifestação de cultura e 
de festa popular que vai criando 
raízes e sendo uma marca cada 
vez mais importante no Concelho 
de Castro Daire.
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A Câmara Municipal de Castro 
Daire, na qualidade de entidade 
enquadradora do Voluntariado 
no Concelho de Castro Daire, 
organizou no dia 30 de de abril a 
Ação de Sensibilização “O Banco 
Local de Voluntariado de Castro 
Daire - Presente e Futuro”, com o 
grande objetivo de, por um lado 
dar a conhecer esta estrutura 
e, por outro, alavancar a prática 
de voluntariado no Concelho de 
Castro Daire através do seu Banco 
Local de Voluntariado.

O Banco Local de Castro Daire 
apresenta-se como uma estrutura 
facilitadora do voluntariado, 
promovendo a oferta e a procura 
do voluntariado e fazendo o 
ajustamento entre os candidatos 
a voluntários e as entidades 
inscritas para receber voluntários 
e, ainda, como a estrutura que 
divulga e promove o Voluntariado 
no Concelho.
A Sessão de Abertura foi proferida 
pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, José Fernando 

Carneiro Pereira, o qual deu 
as boas vindas aos presentes 
e sobrelevou a importância da 
prática de voluntariado e o papel 
desenvolvido pelo Banco Local de 
Voluntariado de Castro Daire.
De imediato usou da palavra a 
Senhora Dr.a Maria Elisa Borges, 
Coordenadora do Conselho 
Nacional para a Promoção do 
Voluntariado a qual com toda a 
propriedade e sabedoria falou 
sobre Banco Local de Voluntariado 
como uma estrutura de 

proximidade.
A Sessão encerrou com assinatura 
de acordos de voluntariado 
entre a ACADO – Associação 
Castrense de Apoio ao Doente 
Oncológico, ali representada 
pela Senhora Presidente da 
Direcção, a Enfermeira Umbelina 
Ferreira e quatro candidatos a 
voluntários. Neste acordo ficaram 
estabelecidos os compromissos 
mútuos no respeitante ao 
conteúdo, natureza e duração do 
trabalho voluntário.

AUTARQUIA

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “O BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE CASTRO DAIRE
PRESENTE E FUTURO”

Esta Inauguração contou 
ainda com a presença do 
Sr. Vice-Presidente, Eurico 
Moita, do Senhor Vereador, 
Leonel Ferreira que na 
presença do Presidente da 
Junta de Freguesia de Moledo, 
Alexandre Pereira, e dos 
restantes elementos da Junta 

de Freguesia assinalaram 
a abertura deste espaço à 
Comunidade Local.
A Bênção do espaço ficou a 
cargo do Reverendíssimo Padre 
Joaquim Carvalho Alves, Pároco 
da Freguesia de Moledo, que 
assinalou esta cerimónia ainda 
com a celebração da Eucaristia 

já novo Espaço Pastoral.
Esta Infraestrutura, foi uma 
reivindicação antiga dos 
moradores da Aldeia da Cela 
que há muito pediam um espaço 
comunitário onde pudessem 
ter condições de velar os seus 
entes queridos e acolher outras 
iniciativas do foro comunitário.

O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de 
Castro Daire, Fernando 
Carneiro, inaugurou no 
dia 7 de maio, o Espaço 
Pastoral da Aldeia da Cela, 
Freguesia de Moledo. No 
uso da palavra, salientou a 
importância deste espaço.

INAUGURAÇÃO DO “ESPAÇO PASTORAL” NA ALDEIA DA CELA
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Nesta inauguração além dos 
convidados marcaram presença 
muitos moradores da Aldeia da 
Cela que manifestaram o seu 
agrado pela inauguração de 
tão importante obra para esta 
comunidade, que resultou de 
uma parceria muito estreita 
entre a Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal, assim como 
do apoio de muitos habitantes 
da aldeia.
No final da Cerimónia houve, 
ainda, lugar a um lanche para 
todos os presentes, terminando 
esta Cerimónia num clima de 
grande confraternização e 
amizade.

Esta iniciativa envolveu 24 
alunos de Zermatt e 22 alunos 
de Castro Daire. Os alunos e 
professores Suíços visitaram 
algumas salas mais técnicas da 
Escola Secundária de Castro 

Daire, estes, assistiram a algumas 
aulas e realizaram uma aula de 
educação física, desenvolvendo 
3 modalidades desportivas, 
basquetebol, voleibol e futsal. 
Um dos pontos altos foi o almoço 

convívio na cantina da escola, 
sendo uma experiência única, 
visto que a escola de Zermatt não 
possuiu cantina. 
A comitiva visitou o monumento 
de Zermatt, que recebeu elogios 

Entre os dias 12 e 15 
de maio, decorreu o 1º 
Intercâmbio Escolar 
entre os alunos de 
Castro Daire e Zermatt - 
Suíça. Uma experiência 
enriquecedora que teve 
como objetivo a troca de 
experiências interculturais 
e a aproximação entre a 
Comunidade Escolar de 
Castro Daire e de Zermatt.

1º INTERCÂMBIO ESCOLAR ENTRE CASTRO DAIRE E ZERMATT
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Decorreu no passado dia 5 de 
junho, no Centro Municipal de 
Cultura de Castro Daire, a estreia 
da VI Gala Infantil. 
Um trabalho exigente, que envolveu 
crianças do 3º e 4º ano de todas as 
escolas do primeiro ciclo. 

Foi um excelente evento onde a 
plateia aplaudiu calorosamente os 
pequenos cantores.
Parabéns aos pequenos cantores 
assim como aos encarregados de 
educação por terem apoiado este 
projeto.

VI GALA INFANTIL DO CONCELHO

por parte de todos os visitantes. 
Foi também proporcionado aos 
alunos uma atividade aquática 
nas piscinas municipais de Castro 
Daire, uma atividade que os 
alunos fizeram questão de repetir, 
pois em Zermatt não existem 
piscinas de atividade física.
A comitiva de Zermatt preparou 
uma surpresa para os anfitriões... 
ofereceu ao Município de Castro 
Daire, a Lâmpada nº 22 que 
iluminou o Matterhorn nas 
comemorações dos 150 anos 
da 1º Escalada ao Matterhorn. 

O Agrupamento de Escolas 
de Castro Daire, recebeu uma 
bandeira que simboliza a amizade 
entre ambas as instituições. 
Os alunos Castrenses, abriram 
as portas da sua casa para os 
acolher os alunos helvéticos à boa 
maneira Castrense.
O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, mostrou-se 
muito satisfeito por a Geminação 
entre os 2 municípios começar a 
dar os seus frutos e não podia 
começar melhor. A educação 

permite o conhecimento e 
o intercâmbio entre os 2 
Agrupamentos Escolares, foi o 
melhor prémio para os alunos e 
professores. Esperamos retribuir 
esta visita dentro do próximo 
ano escolar, vontade expressa 
por Fernando Carneiro, e muito 
aplaudida pelas entidades do 
município de Zermatt. 
Um agradecimento especial às 
famílias que acolheram os alunos 
de Zermatt, ao Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire, alunos e 
professores.
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Durante as Festas de Santa 
Catarina, no dia 5 de junho, a 
pedido da população de Mós, 
decorreu a inauguração dos 
melhoramentos de várias ruas. 
Esta cerimónia decorreu antes 
da eucarística e contou com a 
presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, Sr. 
Vereador, Dr. Rui Braguês, Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Parada de Ester e Ester, 
António Monteiro, Sr. Secretário 
da mesma freguesia, José Pinto, 
Sr. Padre, Jorge Saraiva, demais 
autarca, habitantes de Mós e seus 
convidados. 

Depois de descerrada a lápide 
comemorativa, o Sr. Presidente da 
Junta, saudou o Sr. Presidente da 
Câmara e todo o povo presente, 
salientando que estas obras 
só foram realizadas devido ao 
Sr. Presidente da Câmara, um 
autarca sempre atento e disposto 
para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos munícipes. 
O Sr. Presidente da Câmara, 
saudou o pároco, os autarcas 
presentes e todo o povo, fazendo 
um pouco de história na realização 
destes melhoramentos que eram 
uma ambição muito antiga das 
gentes de Mós, não só para o dia 
a dia como também, para que a 

procissão se prolonga-se pela 
aldeia. Fernando Carneiro, frisou 
que ainda há muito a fazer, o que 
irá acontecer ainda este ano.

INAUGURAÇÃO DAS MELHORIAS NAS RUAS DE MÓS

Um cenário lindíssimo que 
engrandece as localidades 
onde é feito este trabalho, 
por muitos voluntários, que 
tornam a sua paróquia alvo de 
visita neste dia festivo para os 
castrenses e para quem vem 
até ao Concelho apreciar este 
trabalho.
Este ano retomado o Feriado 

do Corpo de Deus foram várias 
centenas de pessoas que 
aproveitaram este dia para 
assistir às festas um pouco por 
todo o Concelho e ver ao vivo 
as autenticas obras de arte 
criadas em flores naturais.
Parabéns a todos os que muito 
trabalharam para tornar este 
cenário possível!

Cumprindo uma tradição 
que marca esta região, 
foram muitas as Paróquias 
do Concelho de Castro 
Daire que celebraram 
o Corpo de Deus com a 
criação de passadeiras de 
flores.

FESTA DE CORPO DE DEUS
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Decorreu nos dias 24, 25 e 26 de 
junho, o VII Torneio Internacional 
O Coelho Verde. A cerimónia de 
abertura decorreu no Centro 
Municipal de Cultura de Castro 
Daire e contou com a presença 
do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, Sr. 
Fernando Carneiro, Sr. Vereador 
do Desporto, Dr. Rui Braguês, 
Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Castro Daire, Eng. 
Amaro Lemos, Sr. Presidente da 
Associação de Futebol de Viseu, Dr. 
José Alberto e o Sr. Presidente do O 
Crasto, Dr. Pedro Pontes.

Nesta VII edição marcaram 
presença as seguintes equipas:

Sub 11:
O Crasto, SL Benfica, FC Porto, 
Sporting CP, SC Braga, FC 
Alpendorada, FC Mgladbach, CD, 
Cinfães, Vitória SC e FC Penafiel

Sub 12:
O Crasto, SL Benfica, Celta de Vigo, 
FC Porto, Sporting CP, Juventus 
FC, FC Penafiel, Vitória SC, CD 
Arrifanense e SC Braga

O FC Porto foi o vencedor do 
escalão Sub 11 e nos Sub 12, foi o 
Celta e Vigo.
Na cerimónia de encerramento, 
a convite do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Daire, 
esteve presente o Sr. Secretário 

de Estado da Juventude e do 
Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. 
O torneio foi um enorme sucesso, 

parabéns a todos os atletas pelo 
bom fair play. Parabéns ao O 
Crasto pela VII Edição.

COELHO VERDE
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O Município de Castro 
Daire, faz parte da 
Associação de Municípios 
da Rota da Estrada 
Nacional 2, que tem 
como objectivo criar 
dinamismo e promover a 
gastronomia, o património 
e a cultura que cada 
território tem para 
oferecer, fazendo com que 
a estrada deixe de ser uma 
estrada “desertificada”, 
ultrapassada pelas 
autoestradas e que passe 
a ser uma estrada com 
elevado valor turístico. 
Nesse sentido, os sócios 
aderentes colocaram 
pendões de sinalização 
junto à EN2.

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE ADERE À ROTA DA EN2

Acompanharam o Senhor 
Presidente da Câmara nesta 
Visita a Confraria do Bolo Podre 
e Gastronomia do Montemuro, o 
Rancho Folclórico da Relva e o 
Senhor Presidente da Junta das 
Monteiras, Américo Silva.
Com uma comunidade 
Portuguesa muito grande, 
estando muitos castrenses 
incluídos, o Luxemburgo recebeu 
em festa esta comitiva castrense, 
vivendo estes dias em festa e 
em confraternização, matando 
saudades do Concelho de Castro 
Daire.
A Gastronomia, o folclore, as 
tradições e a boa disposição 
Castrense estiveram sempre 
presentes, juntando aos 
portugueses os representantes 
locais que quiseram associar-se 
a esta Festa.

Neste período houve ainda tempo 
para visitar uma das maiores 
empresas da região, a SOPINOR 
Constructions, SA, de um 
empresário Castrense, Orlando 
Pinto, natural de Adenodeiro, 
que emprega várias centenas de 
pessoas e que tem um grande 
impacto na comunidade onde se 

insere.
Apesar de curta esta visita foi 
muito importante para estreitar 
laços com a comunidade 
portuguesa emigrada no 
Luxemburgo, valorizando o 
trabalho que estes desenvolvem 
e que também tem reflexos muito 
positivos para os castrenses.

O Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, 
Fernando Carneiro, visitou 
a comunidade Portuguesa 
no Luxemburgo nos 
passados dias 11, 12 e 13 
de junho.

VISITA AO LUXEMBURGO:
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Vila Meã • Requalificação da Estrada para Aguadalte

OBRAS

Durante Depois

Durante Depois

Durante Depois

Durante Depois

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal
Durante Depois

Durante Depois

Vila Meã • Requalificação da Estrada para Aguadalte

Vila Meã • Requalificação da Estrada para Aguadalte

Vila Meã • Requalificação da Estrada para Aguadalte

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

ANTES E DEPOIS

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal
Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Lamelas • Requalificação de Ruas
Durante Depois

Durante Depois

Midões • Requalificação de Bermas e Valetas

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal

Midões • Requalificação de Bermas e Valetas

Lamelas • Requalificação de Ruas
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Lamelas • Requalificação de Ruas

ANTES E DEPOIS

Durante Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois
Coura • Requalificação da Estrada do Fundo do Povo

Lamelas • Requalificação de Ruas

Lamelas • Requalificação de Ruas

Lamelas • Requalificação de Ruas

Lamelas • Requalificação de Ruas
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Coura • Requalificação da Estrada do Fundo do Povo 

ANTES E DEPOIS

Antes Depois

Antes Depois

Adenodeiro • Requalificação de Bermas e Passeios na Rua 16 de Março 

Aguadalte • Requalificação da Estrada Municipal

Coura • Requalificação da Estrada do Fundo do Povo 

OBRAS EM CURSO

Adenodeiro • Requalificação de Bermas e Passeios na Rua 16 de Março 

Arcas • Requalificação de Bermas e Passeios na Estrada

Arcas • Requalificação de Bermas e Passeios na Estrada Coura • Colocação de Tapete na Rua Nova
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Coura • Colocação de Tapete na Rua Nova

OBRAS EM CURSO

Courinha • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada Municipal

Coura • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada do Fundo do Povo

Courinha • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada Municipal

Veado • Requalificação e colocação de Tapete na Estrada Municipal

Coura • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada do Fundo do Povo

Coura • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada do Fundo do Povo



20 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Farejinhas • Requalificação de Bermas e Passeios

OBRAS EM CURSO

Granja • Obras de Benefeciação na Escola do 1º Ciclo

Farejinhas • Requalificação de Bermas e Passeios

Granja • Alargamento, requalificação e Calcetamento da Rua de S. Brás

Farejinhas • Requalificação de Bermas e PasseiosFarejinhas • Requalificação de Bermas e Passeios

Farejinhas • Requalificação de Bermas e Passeios Granja • Alargamento, requalificação e Calcetamento da Rua de S. Brás
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Lamelas • Colocação de Tapete na Rua das Fontanheiras

Lamelas • Construção de Novos Tanques Publicos

Lamelas • Colocação de Tapete

Lamelas • Colocação de Tapete na Rua das Fontanheiras

Mamouros • Requalificação e Colocação de Tapete em Estradas Municipais

Lamelas • Colocação de Tapete

Lamelas • Construção de Novos Tanques Publicos
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Mamouros • Requalificação e Colocação de Tapete em Estradas Municipais

Moinho Velho - Casal • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada Municipal

Midões • Requalificação de Bermas e Passeios

Mamouros • Requalificação e Colocação de Tapete em Estradas Municipais

Mamouros • Requalificação e Colocação de Tapete em Estradas Municipais

Midões • Requalificação de Bermas e Passeios

Midões • Requalificação de Bermas e passeios na Estrada Municipal
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

Mós • Calcetamento e diversos arranjos na Aldeia

Reriz • Arranjo e Calcetamento do Caminho de Santo António

Reriz • Arranjo e Calcetamento do Caminho de Santo António

Moinho Velho - Casal • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada Municipal Moledo • Colocação de Tapete na Estrada do Calvário

Moledo • Colocação de Tapete na Estrada do Calvário

Mós • Calcetamento e diversos arranjos na Aldeia

Mós • Calcetamento e diversos arranjos na Aldeia

Reriz • Arranjo e Calcetamento do Caminho de Santo António S. Joaninho • Requalificação e Colocação de tapete na Rua da Ratoeira
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O MUNICÍPIO NÃO PÁRA

S. Joaninho • Requalificação e Colocação de Tapete na Rua dos Passadoiros

Veado • Requalificação e Colocação de Tapete na Estrada nos acessos

S. Joaninho • Requalificação e Colocação de tapete na Rua da Ratoeira

S. Joaninho • Requalificação e colocação de tapete na Rua das Corguinhas

S. Joaninho • Requalificação e Colocação de tapete na Rua da Ratoeira

Veado • Requalificação e Colocação de Tapete nos acessos
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Com o objetivo de empreender 
novas dinâmicas no espaço 
Biblioteca, através da 
exploração de temáticas 
especificas, no dia 2 de junho, 
numa parceria conjunta 
entre a Câmara Municipal e 
a Associação de Produtores 
Florestais de Montemuro e 
Paiva, teve lugar, na Biblioteca 
Muncipal, uma oficina de 
demonstração do mel e das 
abelhas intitulada “O Mundo 
das Abelhas”. Participaram 
neste evento turmas do 1.º 
Ciclo e do Pré-Escolar de Castro 
Daire, num total de 252 alunos. 
Para desenvolver a ação foram 
usados para o efeito deversos 
materiais apícolas, assim como, 
uma colmeia de observação que 
mostrou a vida da colónia na 
colmeia.

CULTURA

“O MUNDO DAS ABELHAS”

A exposição Boca Loca, que 
esteve presente no espaço da 
sala polivalente da Biblioteca  
Municipal, de 14 a 30 de abril 
e que integrou a Festa do 
Livro e da Leitura reflecte e 
evidencia o lado artístico do 
fotógrafo e o realismo da terra 
que o viu nascer, assim como 
a sensibilidade na captação do 
belo património, das vivências 

que herdou de Portugal 
reflectido nos rostos dos seus 
habitantes.
No currículo constam muitas 
exposições colectivas e 
individuais tendo sempre 
como pano de fundo São Tomé 
e Príncipe, sendo que o seu 
projecto “Págá dêvê” passou a 
integrar a colecção nacional de 
fotografia.

EXPOSIÇÃO BOCA LOCA

São Tomé e Príncipe 
onde nasceu até Lisboa 
onde vive, José Chambel 
carrega no coração os 
afectos do arquipélago 
longínquo de São Tomé e 
Príncipe, em particular a 
ilha de São Tomé.

Criada em Janeiro de 2002 por 
Teresa Rutkowski e Sara Inácio 
a Nextart, Escola de Artes 
sediada em Lisboa tem como 
objectivo proporcionar uma 
formação na área das artes 
plásticas, desde o desenho, à  
pintura, à escultura.

Ministrado pela ilustradora 
Teresa Cortêz, surge o curso 
de ilustração para a infância 
e numa parceria entre a 
Biblioteca Municipal, acolhemos 
no espaço, por excelência do 

livro e da leitura, entre os 
dias 14 a 30 de abril os cerca 
de 60 trabalhos dos alunos, 
que criaram ilustrações, com 

composições técnicas, diversas, 
criando-se “uma galeria de 
arte” que uma criança pode ver 
e sentir.

ILUSTRAÇÃO PARA A INFÂNCIA
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FESTA DO LIVRO E DA LEITURA

Decorreu entre os dias 18 
e 22 de abril a X edição 
da Festa do Livro e da 
Leitura na Biblioteca 
Municipal sob o tema 
“uma janela para o 
mundo” que contou com 
um programa variado de 
actividades educativas 
e culturais destinadas à 
promoção do livro e da 
leitura..

Durante essa semana realizaram-
se diversas iniciativas dirigidas ao 
público escolar e ao público geral, 
a apresentação do projecto “Os 
três porquinhos” pela companhia 
de Teatro A Jangada, assim 
como a presença de Olinda Beja 
escritora e poetisa nascida em 
S. Tomé e Príncipe e a viver em 
Portugal desde tenra idade.
De uma sensibilidade, de um 
coração terno e de um inabalável  
apego às suas raízes Olinda Beja 
brindou-nos com a a apresentação 
do livro “Um grão de café” para 
alunos do 1º ciclo do Concelho de 
Castro Daire.
Lúcia Morgado e Rita Almeida 
também constaram deste 
programa em prol do livro e da 
leitura.
As bonecas Li Li e Ri Ri, 

contadoras de histórias e de 
sonhos, juntaram-se à festa e 
divertiram as crianças com a 
sua criatividade e com grandes 
corações cheios de sonhos  em 
várias sessões com vista a 
promover os hábitos e o gosto da e 
pela leitura.
Luís Portugal, líder dos Jáfumega 
associou-se também à festa para 
a apresentação da sua recente 
obra editada em livro e CD com 28 
canções que têm como objectivo 
ajudar os pequenos leitores em 
várias disciplinas da escola, 
abordando e abordam conteúdos 
de Português, Matemática e 
Estudo do Meio do 1º ciclo do 
Ensino Básico.
Um momento único!

No dia 22 de abril a Biblioteca 

esteve aberta durante todo o dia 
com sessões de escrita criativa, 
para pais e filhos, um espaço 
de intervenção artística com a 
Plataforma Cafuka, seguindo-
se uma prova gastronómica de 
sabores são tomenses, para toda a 
comunidade que nos visitou.
Seguiu-se um concerto de 
Filipe Santos, cantor e músico 
conceituado santomense que 
nos apresentou o seu novo disco 
Lagaia.
A sonoridade mergulhada em 
variadas interpretações, tornou 
o trabalho final do álbum uma 
homenagem à multiculturalidade.
Um noite diferente, com ritmos 
diferentes que fez “mexer” os 
presentes  com os ritmos santomenses 
como socopé, bulawê, rumba, um 
momento único e especial.

O Município de Castro Daire 
acolheu a exposição “A 
Floresta Tropical do Pejão 
de há 300 milhões de anos”, 
que ficou patente na Sala 
Polivalente da Biblioteca 
Municipal, de 3 de maio a 30 
de junho de 2016.  

A apresentação contou com a 
presença do Sr. Vereador Leonel 
Ferreira, Dra. Ana Rocha, Dra. 
Cristina Gomes, a Geóloga 
Liliana Ferreira, o coordenador 
executivo do Geopark de Arouca 
António Carlos, o Dr. Alfredo e o 
colecionador da exposição António 
Patrão.

Os primeiros visitantes desta 
exposição foram alunos da Escola 
Básica 2/3 de Castro Daire.

Esta exposição, de grande 
importância pedagógica, é 
sustentada na coleção de António 

FLORESTA TROPICAL DO PEJÃO DE HÁ 300 MILHÕES DE ANOS
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Patrão, um ex-mineiro de Castelo 
de Paiva e admirador dos fósseis 
da região carbonífera do Pejão, 
natural de Pedorido, que recolhe 
fósseis há mais de 30 anos.
Na coleção de António Patrão 
oriunda da região do Pejão, 
Castelo de Paiva, estão presentes 
vários exemplares de fósseis de 
elementos vegetais com cerca 300 
milhões de anos.
A exposição é uma iniciativa 
desenvolvida pelo Museu de 
Geologia Fernando Real, em 

parceria com o Arouca Geopark 
e o Comité Português para o 
Programa Internacional de 

Geociências da UNESCO que se 
encontra em itinerância pelas 
Montanhas Mágicas.

AÇÃO SOCIAL

O objetivo deste apoio centra-se 
na melhoria das condições de 
habitabilidade designadamente, 
ao nível da salubridade, conforto 
e segurança de pessoas e ou 

famílias carenciadas.
No decorrer deste ano, foram 15 
as famílias a solicitar este apoio, 
encontrando-se algumas delas já 
com as obras concluídas.

PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA HABITACIONAL

O Programa de Apoio à 
Melhoria Habitacional 
é uma das bandeiras 
da Autarquia que tem 
por base uma política 
social de investimento 
na melhoria da qualidade 
de vida e conforto 
habitacional das famílias 
mais desfavorecidas do 
concelho. Este Programa 
visa a conservação, 
reparação ou remodelação 
de habitações degradadas, 
incluindo instalação 
e beneficiação de 
canalização de água 
e redes elétricas, bem 
como, a construção 
e melhoramento de 
instalações sanitárias.

APOIO À NATALIDADE/ ADOÇÃO - “ENXOVAL DO BEBÉ”

No âmbito das políticas de 
incentivo à natalidade, a 
Câmara Municipal de Castro 
Daire tudo tem feito para 
incentivar o aumento da taxa 
de natalidade, não só com o 
apoio pecuniário no valor de 
750,00€ atribuído a cada criança 
registada como natural do 
concelho mas também, com a 
conjugação de várias respostas 
sociais. Este ano já receberam 
o respetivo apoio pecuniário 35 
crianças.

Exemplo de uma Habitação intervencionada
Antes Depois
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No âmbito deste 
apoio realizou-
se, no último 
domingo de 
maio, no Centro  
Municipal de 
Cultura, mais uma 
festa do “Enxoval 
do bebé”, cujo 
convite foi 
endereçado a 69 
pais e respetivos 
bebés, nascidos 
entre maio de 

2015 a maio de 2016. Uma festa 
que encheu o Centro Municipal 
de Cultura de cor e alegria para 
receber bebés, pais e demais 
familiares. O programa deste 
evento contou com o momento 
de animação protagonizado por 
Mirjam Holst e Roger Bento com 
o espetáculo - Bebé Musicando 
e a interpretação “ A História do 
Té Té”. Seguidamente, foi cortado 
o bolo alusivo ao “Enxoval do 
Bebé” onde todos os participantes 
puderam confraternizar.

DESPORTO

PROJETO PRÉ – ESCOLAR: “AS PRIMEIRAS BRAÇADAS…”

Este projeto foi dinamizado 
pela Câmara Municipal de 
Castro Daire em parceria 
com o Agrupamento Escolas 
de Castro Daire com o intuito 
de promover o contacto das 
crianças em idade pré-
escolar com o meio aquático 
e fomentar o gosto pela 
natação e pelo desporto.

Terminado que está o presente ano 
letivo, o balanço é extremamente 
positivo pois a adaptação das 
crianças ao meio aquático foi 
notória. No próximo ano letivo o 
projeto estará de volta e a Câmara 

Municipal envidará os melhores 
esforços para que os alunos do 
pré – escolar do Concelho de 
Castro Daire possam frequentar 
as Piscinas Municipais com maior 
assiduidade.

DIA DA MÃE

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 da 
Câmara Municipal de 
Castro Daire levou a 
efeito no dia 2 de maio a 
comemoração do DIA DA 
MÃE.

Esta atividade foi direcionada 
para todas as mães utentes das 
Piscinas Municipais ou mães 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 31 mães 
(acompanhados dos respetivos 
filhos) à iniciativa. Número este 

que superou as expetativas, 
atendendo aos números do ano 
passado. 
A todos as participantes e 
intervenientes nesta atividade, 
fica desde já o agradecimento e 
um convite para frequentarem 
mais assiduamente esta 
magnífica infraestrutura que 
a Câmara Municipal de Castro 
Daire coloca ao serviço dos seus 
munícipes.
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ANDEBOL 4 KIDS - TORNEIO INTER CONCELHIO

Decorreu no dia 28 de maio, no 
Pavilhão da Escola Secundária 
o Torneio Inter-Concelhio do 
Projeto “Andebol 4 Kids”.

Numa organização conjunta e 
partilhada entre o Município, 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire e Associação de 
Andebol de Viseu, foram 6 
as equipas que dignamente 
representaram os Concelhos de 
Castro Daire, Cinfães e Resende 
(duas equipas de cada).
Estiveram em prova 60 jovens 
praticantes, que ao longo do 
dia demonstraram toda a sua 
aptidão para a prática da 
modalidade. Durante a manhã 
realizou-se a fase de grupos e 
de tarde jogaram-se as finais. 
Os finalistas do Torneio foram a 
equipa A de Resende e a equipa 
B de Castro Daire. Neste jogo a 
equipa forasteira superiorizou-
se aos locais, numa final que 
apesar do resultado desnivelado 
não deixou de ser competitiva e 
bastante emotiva. 
Estas duas equipas 
conseguiram o apuramento 
para a fase Inter Distrital que 
se disputou no dia 4 de junho, 
em Lamego, tendo-se sagrado 
campeão o Centro Escolar de 
Tarouca.
Destaque, ainda, para as 

atividades de cariz cultural 
que a Câmara Municipal de 
Castro Daire proporcionou aos 
participantes que valorizou 
ainda mais a iniciativa. Depois 
do almoço convívio realizado na 
cantina da Escola Secundária 
de Castro Daire, seguiu – 
se uma visita guiada ao 
novíssimo e fantástico SOLAR 
DOS MENDONÇA, Centro de 
Interpretação do Montemuro e 
Paiva, que promete ser uma das 
atrações de Castro Daire muito 
em breve. Após esta experiência 
os nossos meninos tiveram o 
privilégio de participar numa 
degustação do Bolo Podre 
cordialmente oferecida pela 

Confraria do Bolo Podre de 
Castro Daire
No final da atividade, decorreu 
a Cerimónia de Entrega de 
prémios, onde as equipas e 
atletas participantes receberam 
das mãos do Sr. Vice-presidente 
da Câmara (Sr. Eurico Moita) 
e do Sr. Vereador do Desporto 
(Dr. Rui Braguês) os merecidos 
prémios.
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 do 
nosso Concelho.

III TORREGRI

No dia 29 de maio a equipa de 
cadetes da O Crasto participou 
no III Torregri organizado pela 
Associação de Natação Centro 
Norte de Portugal. Marcaram 
presença 14 Clubes: Vouzela; 
Estamos Juntos; Académico de 
Viseu Futebol Clube; Gafanha da 
Encarnação; Clube Desportivo 
Estarreja; Clube Desportivo 
Feirense; Clube dos Galitos/
Besimar; Arouca; Clube Natação 
de Vagos; Clube Sport Algés 
e Águeda XXI; HC Mealhada/
Crédito Agrícola; Sporting 
Clube de Aveiro; Sporting Clube 
de Espinho e a O CRASTO - 
Academia de Cultura e Recreio 
do Concelho de Castro Daire. Ao 
todo estiveram em prova 150 

atletas dos diferentes clubes, 10 
dos quais de Castro Daire.

Mais uma vez os pais 
e familiares encheram 
as bancadas, apoiando 
incondicionalmente estes jovens 
atletas, incentivando-os assim 
para a prática da modalidade.
Destaque natural para os 
nossos meninos, pois para 
a sua maioria foi a segunda 
vez que experienciaram e 
participaram numa prova 
federada. A maioria destes 
atletas participou em 6 provas. 
Os resultados obtidos foram 
positivos e corresponderam 
às expetativas, visto que a 
maior parte superou os seus 

melhores tempos e até os 
“caloiros” deixaram os nervos 
de lado e alcançaram tempos 
interessantes que dão ótimos 
indicadores para um futuro 
promissor.
Agradecemos a todos os 
pais e familiares que se 
disponibilizaram a apoiar os 
nossos atletas e que viram 
nesta atividade a forma de 
ter um domingo diferente “em 
família”.
Não podemos também deixar 
de realçar a envolvência que 
o III Torregri proporcionou em 
Castro Daire, pois para além 
do movimento que deu à Vila, 
encheu alguns dos nossos 
restaurantes.



30 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

XIII JOGOS DESPORTIVOS  -  CERIMÓNIA DE ABERTURA

No dia 4 de junho, 
no Bairro do Castelo 
realizou-se a abertura dos 
XIII Jogos Desportivos do 
Concelho de Castro Daire.

Uma cerimónia que contou 
com a presença do Sr. 
Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, o 
Vereador do Desporto, Dr. Rui 
Braguês, alguns Presidentes 

de Juntas de Freguesia 
e convidados. Um local 
significativo que recebeu 
algumas centenas de pessoas. 
As associações fizeram-se 

representar assinalando dessa 
forma a sua presença nesta 
edição. Estão atualmente 
inscritos, 1040 atletas em 17 
modalidades.

GALA DE DANÇA

No sábado, dia 4 de junho, 
iniciaram-se  os XIII Jogos 
Desportivos do Concelho de 
Castro Daire.
Numa edição muito participada 
(42 associações e 1040 atletas 
inscritos), os Jogos não podiam 
ter melhor início com uma GALA 
DE DANÇA  que honrou e fez jus 
ao historial desta atividade que 
cada vez mais se afirma como o 
maior movimento associativo do 
nosso Concelho.

Inserida na Cerimónia de 
Abertura dos Jogos, estiveram em 
competição nesta Gala de Dança 
9 fabulosos grupos divididos em 
dois escalões (jovens e adultos), 
que foram mostrando os seus 
dotes, tentando convencer o júri 
(David Centeio e Dinis Coelho) 
a atribuir-lhes o título de 
vencedores.
Um dos momentos altos desta 
Gala foram as atuações dos 

nossos grupos convidados (Grupo 
de Dança Criativa de Moimenta 
da Beira; Grupo de Ginástica 
da O CRASTO e Grupo de Dança 
Sénior da Casa do Povo de Castro 
Daire) ao demonstrarem que a 
dança em particular e a atividade 
física em geral são cada vez 
mais uma prática regular da 
nossa sociedade, comprovando 
os seus benefícios para a 
saúde e bem-estar de todos, 
independentemente do sexo ou da 

idade.
Realce também para o fair 
play existente entre todos os 
concorrentes bem como o clima 
de festa e animação que foi uma 
constante. 
No final, a ACRED destacou-se 
com a conquista do primeiro 
lugar em ambos escalões, vendo 
assim reconhecido o trabalho que 
tem vindo a fazer com os jovens 
do nosso Concelho. 

JOGOS DESPORTIVOS - JOGO DA MALHA

No dia 5 de junho, tiveram 
lugar as eliminatórias 
do Jogo da Malha. 
Naquela que é uma 
das modalidades mais 
participadas dos jogos 
desportivos, inscreveram-
se 90 equipas. Estas 
foram distribuídas por 
três aldeias do nosso 
Concelho (Granja, Mosteiro 

e Savariz), onde durante 
uma tarde bastante 
animada disputaram o 
acesso à final deste jogo 
tradicional bem típico das 
gentes castrenses.

Para além dos 
participantes, destaque 
para as três coletividades 
organizadoras destas 

eliminatórias que 
demonstraram como 
é fácil organizar um 
evento, haja boa vontade, 
disponibilidade e trabalho.
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No dia 7 de maio teve lugar o 
PR5 – Trilho do Paiva. Na chegada 
à povoação de Reriz, fez-se um 
pequeno desvio para se realizar 
um lanche convívio, oferecido 
pela União de Freguesias de Reriz 
e Gafanhão.
No dia 14 de maio realizou-se 
mais uma etapa, desta vez o PR9 
– Trilho da Azenha, em Moledo, 
que contou com a participação de 
centenas de pessoas. Em parceria 

com a Junta de Freguesia de 
Moledo foi oferecido a todos os 
participantes um lanche convívio 
e um momento de festa com 
a atuação do Grupo Musical 
HABILLÔ E A SUA BANDA. A 
Confraria do Bolo Podre também 
fez uma apresentação do produto 
Bolo Podre, com uma degustação e 
uma prova aos participantes.
No dia 21 de maio realizou-se 
o troço de Castro Daire – Cruz 

Decorreu no dia 28 de maio 
de 2016, no Jardim Municipal 
de Castro Daire a celebração 
do Dia Europeu dos Parques, 
englobado no tema, “Sabores da 
Natureza”.

TURISMO

DIA EUROPEU DOS PARQUES

O evento foi organizado em 
parceria pela Confraria de 
Bolo Podre e Gastronomia do 
Montemuro, Escola Profissional 
de Vouzela, Município de 
Castro Daire e a ADRIMAG 
(Associação de Desenvolvimento 
Rural Integrado das Serras do 
Montemuro, Arada e Gralheira). 
A promoção gastronómica teve 
início pela manhã, onde foram 
recebidos os primeiros visitantes, 
oriundos do distrito de Leiria, em 
que lhes foi feita a apresentação 
e seguidamente a degustação 
do famoso e maravilhoso Bolo 
Podre de Castro Daire. Os elogios 
foram muitos e prometeram 
voltar futuramente ao nosso 
Concelho. Foi também realizado 
um Workshop “Sabores da 

Natureza”, pelos representantes 
da Escola Profissional de 
Vouzela, nomeadamente a 
junção da massa do Bolo Podre 
com outros produtos regionais, 
como o dos salgados, doces e as 
frutas.
Ao início da tarde foram os mais 
novos a marcar presença no 
evento, cerca de uma centena 
de crianças do Concelho de 
Castro Daire, Cinfães e Resende, 
participantes do torneio de 

Andebol 4 Kids, degustaram o 
gelado de Bolo Podre.
No encerramento do evento 
houve um brinde à Gastronomia 
Castrense que contou com a 
presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, o Sr. 
Vice-Presidente, Eurico Moita e 
o Sr. Vereador Dr. Rui Braguês e 
o Sr. Vereador Leonel Ferreira, 
assim como muitos convidados e 
visitantes.

Ao longo do mês de maio 
foram realizados três 
percursos pedestres  e  um 
troço da “Última Rota da 
Transumância”, naquela 
que foi a 7ª edição do“Maio 
Pedestre”, organizada pela 
Câmara Municipal de Castro 
Daire..

MAIO PEDESTRE
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do Rossão, da Última Rota da 
Transumância, tendo participado 
cerca de meia centena de 
participantes, aos quais foi 
permitido a fruição de paisagens 
únicas e a vivência de novas 
experiências.
No dia 29 foi o encerramento do 
Maio Pedestre com a dinamização 
do PR6 – Trilho do Varosa, em 
Almofala. A presença de alguns 
chuviscos, não foi motivo de 
desistência para os cerca de meia 
centena de participantes que 
no final do percurso puderam 
degustar a broa típica de 
Almofala, bem como o queijo e 
presunto, oferta da Junta de 
Freguesia.

O Maio Pedestre tem vindo a contar 
a cada ano com mais participantes, 
a significativa adesão demonstra 
a importância da realização 
deste evento que, para além de 

proporcionar o convívio, promove 
a descoberta e conservação dos 
valores naturais e paisagísticos 
existentes, bem como dos usos e 
costumes das populações locais.

O Sr. Presidente da Câmara, 
José Fernando Carneiro Pereira, 
esteve presente na inauguração, 
bem como as Capuchinas de 
Campo Benfeito e a Confraria 
do Bolo Podre e Gastronomia do 
Montemuro.
A Feira Ibérica de Turismo contou 
este ano com a presença do 
Senhor Primeiro Ministro, António 
Costa, no dia da inauguração e 
que na sua passagem pelo nosso 
Stand,  foi convidado pelo Grão 
Mestre da Confraria a fatiar o 
Bolo Podre de Castro Daire e a 
brindar a todos os participantes 
da FIT 2016.
O Município fez um balanço muito 
positivo da participação nesta 
Feira, salientando a importância 
de eventos desta natureza 
na promoção do território, 
sendo mais uma oportunidade 
de demonstração das suas 
potencialidades turísticas: 
promoção e divulgação do 
património edificado e cultural, 
o artesanato, a gastronomia, os 
produtos locais, o alojamento e a 
riqueza paisagística do concelho, 

incidindo na divulgação dos 
diversos Percursos Pedestres que 
o Município tem para oferecer.
As Termas do Carvalhal 
promoveram os benefícios das 
suas águas na saúde e bem-estar e 
divulgaram os serviços e produtos 
que podem ser encontrados na 
estância termal. Informaram  
sobre indicações terapêuticas, 
tratamentos e ofertas. Os 
visitantes puderam ainda de forma 

gratuita, experimentar  uma 
demonstração de massagem facial.
Esta iniciativa proporcionou 
quatro dias de promoção, 
encontros, contactos e 
muitas emoções para todos 
os participantes, expositores 
e visitantes, fomentando o 
intercâmbio transfronteiriço 
estimulando o relacionamento 
comercial e o desenvolvimento da 
região.

O Município de Castro esteve 
presente na terceira edição 
da Feira Ibérica de Turismo 
(FIT), que decorreu de 5 a 8 
de maio de 2016, no Parque 
do Rio Diz na Guarda.

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO (FIT)
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EDUCAÇÃO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Com o slogan Educação 
Sempre, o Município de 
Castro Daire assinalou, 
no dia 1 de junho, o Dia 
Mundial da Criança, para 
todas as Escolas do 1º 
CEB e Jardins de Infância 
do concelho, no qual 
participaram 915 crianças e 
respetivos acompanhantes.

Pelo Jardim Municipal, decorado 
especialmente para este dia, 
desfilaram e interagiram com 
as crianças várias mascotes e 
personagens da Disney: Michey e 
Minnie, Panda, Alice no País das 
Maravilhas, Rei e a Rainha de 
Copas, Rapunzel e as fabulosas 
Frozen (Anna e Elsa), tornando 
mais real o imaginário das 
crianças.
A manhã foi repleta de 
atividades, entre as quais, 
insufláveis; pinturas faciais; 
modelagem de balões; animação 
musical; zumba e ainda, passeios 
a cavalo, proporcionados pela 
secção de programas especiais do 
Comando Territorial da GNR de 
Viseu.
O Município ofereceu ainda a 
todos os participantes um boné, 
o lanche da manhã e o almoço 
nos diversos restaurantes locais, 
para que as crianças pudessem 

recuperar as energias antes 
do regresso à escola/jardim de 
infância.
A Câmara Municipal de Castro 
Daire, promotora do evento, 
esteve representada pelo Sr. 
Presidente Fernando Carneiro, 
pelo Vice Presidente Eurico Moita 
e pelo Vereador da Educação Dr. 
Rui Braguês.

O Presidente da autarquia 
mostrou-se muito satisfeito com 
a celebração do Dia Mundial 
da Criança em Castro Daire, 
afirmando que o município 
continua a ter na educação uma 
das suas grandes prioridades, 
procurando a cada dia dar as 
melhores condições às crianças e 
jovens do Concelho.

PROJETO “MAIS FRUTA, MAIS FUTURO”

Uma vez mais e à 
semelhança do ano letivo 
anterior, o Município de 
Castro Daire promoveu 
ao longo do presente ano 
letivo o Projeto “Mais Fruta, 
Mais Futuro”, visando 
a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, do 
qual faz parte o consumo 
diário/regular de fruta.

O projeto foi desenvolvido 
no âmbito do Programa do 
Regime da Fruta Escolar e 
consistiu na distribuição de 
uma peça de fruta, duas vezes 
por semana, aos alunos/as do 
1ºCiclo que frequentam os 14 
estabelecimentos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico de Castro Daire.
Para além da referida 
distribuição, o Município de 
Castro Daire desenvolveu como 
medida de acompanhamento 
dois jogos didáticos, 

nomeadamente um jogo 
da memória e um dominó 
alusivos ao tema em destaque 
proporcionando o gosto pela 
temática, a aquisição de hábitos 
para uma alimentação saudável 
e ainda o estímulo cognitivo. 
Finalizada a medida de 
acompanhamento, o Município 
presenteou todas as salas do 
1º Ciclo do Ensino Básico de 
Castro Daire com a mesma, num 
total de 29 caixas com jogos 
didáticos. 
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MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE DÁ INICIO AO PROGRAMA DE ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS 
PARA AS FÉRIAS DE VERÃO

Para as crianças do pré-escolar, 
este programa terá início no 

dia 3 de julho e funcionará 
para os dois níveis de ensino 
até ao arranque do ano letivo 
2016/2017.
As atividades decorrerão das 
8h00 às 19h15, nas instalações da 
EB 1 de Castro Daire e nas salas 
de prolongamento de horário, 
para cerca de 100 crianças 
inscritas no Programa que 
englobará áreas diversas como 
a atividade física e desportiva, 
música, expressão plástica, 
artes e ofícios, zumba, leitura, 
informática, jogos e visitas de 
estudo a locais de interesse.
Para tal, serão mobilizados os 
recursos humanos necessários e 
rentabilizados os recursos físicos 
e equipamentos do Município, 
designadamente, biblioteca 

municipal, auditório, piscinas 
municipais, museu municipal e 
complexo desportivo.  
Para além da componente de 
atividades com uma vertente 
essencialmente lúdica e 
pedagógica, o Município 
disponibiliza ainda, a 
componente de almoço para as 
crianças inscritas, ficando desta 
forma assegurada a ocupação 
diária das crianças.
Com esta medida, o Município 
alcança dois objetivos 
primordiais deste programa, 
o apoio às famílias e suas 
necessidades e a promoção do 
desenvolvimento integral das 
crianças, através da participação 
em atividades lúdicas, culturais e 
desportivas.

Conscientes das 
dificuldades que pais e 
encarregados de educação 
têm em encontrar uma 
resposta de ocupação 
saudável dos tempos livres 
para os filhos nos períodos 
de férias escolares, a 
Câmara Municipal de 
Castro Daire deu início ao 
Programa de Atividades 
Sócioeducativas, no 
dia 13 de junho, após 
o encerramento das 
atividades letivas do 1º 
CEB. 

DE MÃOS DAS COM A MATEMÁTICA III

Nesta final, participaram 62 
finalistas, das 14 escolas do 
Concelho (14 alunos do 1º ano, 
15 alunos do 2º ano, 16 alunos 
do 3º ano e 17 alunos do 4º ano), 
apurados de entre 487 alunos 
participantes no projeto.
Cada finalista representou uma 
turma 1º,2º,3º e 4º ano de todas 
as escolas do 1º CEB do Município 
de Castro Daire.
No final da prova, todos os 
finalistas receberam um prémio 
de participação, entregue pelo 
Vereador Dr. Rui Braguês, pelo 
representante do Agrupamento 
de Escolas Engº Saúl Ferreira 
e pela Chefe da DSMI (Divisão 
Serviços Municipais Integrados) 
Dr. Ana Catarina Rocha.
Os primeiros 3 classificados de 
cada ano foram  distinguidos e 
premiados. 
Este projeto resultou de uma 

Realizou-se no dia 19 
de maio de 2016, pelas 
14 horas, no Auditório 
do Centro Municipal  
de Cultura, a final do 
concurso “De Mãos dadas 
com a Matemática III”.
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PROJETO EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS

Um dos eventos marcantes 
deste projeto é o Concurso 
Municipal de Ideias de 
Negócio que constitui uma 
oportunidade para os alunos 
testarem as suas aprendizagens 
e demonstrarem as suas 
capacidades empreendedoras. 
No Município de Castro Daire, 
o concurso realizou-se no dia 6 
de maio, no Auditório do Centro 
Municipal de Cultura, onde 
foram apresentadas 8 ideias de 
negócio, criadas por 21 alunos 
da Escola Profissional Mariana 
Seixas e Escola Secundária de 
Castro Daire, que se destacaram 
pela inovação, exequibilidade e 
impacto no território.
O Município esteve representado 
pelo Sr. Vice-Presidente Eurico 
Moita que abriu a sessão. 
Estiveram ainda presentes, a 
representante da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, 
Drª Maria Jorge Mendes e os 
representantes e professores 
da Escola Profissional Mariana 
Seixas e Escola Secundária de 
Castro Daire.
O Júri escolhereu as 3 melhores 
ideias.
Em 3º lugar, ficou o projeto 

criado pelos alunos da Escola 
Profissional Mariana Seixas 
Marcelo Dória, Paulo Ferreira e 
André Cunha intitulado Bracelet 
life, que receberam um cheque 
no valor de 200,00€.
O 2º lugar foi atribuído ao 
projeto Chaminé Rentável, 
criado pelos alunos João Pedro 
Gonçalves, Alexandre Pinto 
da Silva e Diana Lourenço, da 
Escola Profissional Mariana 
Seixas, que receberam um 
cheque no valor de 300,00€.

Em 1º lugar ficou o projeto 
Smart Saver, criado pelos alunos 
da Escola Secundária, Jorge 
Almeida e Roberto Fontinha, que 
receberam um cheque no valor 
de 500,00€, entregue pelo Sr. 
Vice-Presidente Eurico Moita.
Para além dos prémios 
monetários, o Município 
ofereceu ainda, a todos os 
participantes um voucher para 
as Termas do Carvalhal.
Realizados os 14 concursos 
municipais, teve lugar no dia 

Realizou-se durante o mês 
de maio, a 5ª edição do 
projeto Empreendedorismo 
nas Escolas, destinado 
aos alunos do ensino 
secundário e profissional 
das escolas que integram 
os 14 municípios da CIM 
Viseu Dão Lafões. Este 
projeto tem como objetivos 
primordiais criar uma 
cultura empreendedora 
e permitir aos jovens, 
em idade escolar, uma 
experiência real na área 
do empreendedorismo.

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 aprendizagem.
O Município e o Agrupamento de 
Escolas de Castro mostraram-
se muito satisfeitos pela forma 
como decorreu todo o projeto 
nomeadamente, como foi aceite 

por toda a comunidade educativa, 
criando sinergias positivas aos 
alunos, promovendo de forma 
saudável e a união de esforços de 
cada interveniente do processo de 
formação dos jovens Castrenses.
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AMBIENTE

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE COMEMORA DIA DO AMBIENTE

A Câmara Municipal de 
Castro Daire promoveu a 
realização de uma atividade 
comemorativa do Dia do 
Ambiente.
Esta iniciativa,realizou-
-se no dia 3 de junho, 
contou com a presença 
de alguns alunos do 8º 
ano de escolaridade do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire.

As 4 turmas participantes 
nesta Comemoração puderam 
realizar diversas visitas e 
atividades ao longo do dia, onde 
tiveram contacto com setores 
importantes do meio ambiente 
e das suas potencialidades no 
Concelho.
O Exmo. Senhor Vereador 
do Pelouro, Leonel Ferreira, 

recebeu os participantes e 
acompanhou a iniciativa, 
realçando a importância 
deste tipo de iniciativas 
que promovam a educação 
ambiental, a rentabilização dos 
recursos endógenos e sobretudo 
valorizem as boas práticas 
que são conhecidas na área do 
Município.

Durante a visita os Alunos 
participantes puderam visitar 
algumas indústrias de extração 
de Granito, bem como duas 
fábricas de transformação desse 
mesmo Granito, situadas na 
Zona Industrial da Cela-Lamas, 
Freguesia de Moledo.
Os alunos puderam também 
conhecer o Parque Eólico dos 3 

25 de maio, na Aula Magna do 
Instituto Politécnico de Viseu, 
a Final Intermunicipal, na 
qual foram apresentadas as 14 
ideias de negócio finalistas dos 
municípios da região Viseu Dão 
Lafões.
Os vencedores desta 5º edição 
foram, pela 2º vez consecutiva, 
os alunos Jorge Micael Martins 
Almeida e Roberto Carlos 
Fontinha, do Curso Profissional 
de Gestão de Equipamentos 
Informáticos, da Escola 
Secundária de Castro Daire, que 
alcançaram o 1º prémio, uma 
missão empreendedora a Dublin 

durante 4 dias, com o projeto 
Smart Saver.
No passado dia 29 de junho, 
nas instalações da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), 
realizou-se a terceira edição do 
Concurso Regional de Ideias de 
Negócio ‘16 nas Escolas.
O Agrupamento de Escolas 
de Castro Daire, depois de 
ter vencido o Concurso 
Intermunicipal, representou 
a CIM Viseu Dão Lafões em 
Coimbra.
O projeto Smart Saver, 
apresentado pelos alunos do 

Curso Profissional de Gestão 
de Equipamentos Informáticos, 
Jorge Martins e pela Ana Luísa, 
alcançou um honroso 2º lugar.
O Município de Castro Daire, fez-
se representar pelo Sr. Vereador 
da Educação, Dr. Rui Braguês, 
o mesmo mostrou-se muito 
satisfeito pelos bons resultados 
que os alunos Castrenses têm 
obtido nos diversos concursos de 
empreendedorismo. Rui Braguês 
enalteceu a criatividade, o 
sentido empreendedor e o 
empenho dos alunos, uma prova 
evidente que as gentes de Castro 
Daire têm muito valor.
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PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA

PERÍODO CRÍTICO - FOGOS FLORESTAIS

Assim, nos espaços rurais e florestais é proibido:

• Fumar ou fazer lume de qualquer tipo no interior das áreas 
florestais ou nas vias que as delimitam ou atravessem;

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

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

• Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de 
sobrantes de exploração agrícola/florestal (queimas);

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

• Utilizar máquinas de combustão interna e externa, onde 
se incluem todo o tipo de tractores, máquinas e veículos 
de transporte pesados, quando não estejam equipados 
de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de 
dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés. 

Para se proteger as pessoas 
deverão, de entre outros 
aspectos, limpar o mato num 
raio mínimo de 50 metros à 
volta de habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas ou outras 
edificações.

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

Lembre-se que 
PORTUGAL SEM FOGOS 
DEPENDE DE TODOS!

A Câmara de Castro 
Daire, através do Serviço 
Municipal de Protecção 
Civil, alerta os munícipes 
para a fixação, no âmbito 
do Sistema de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, 
do Período Crítico, que 
normalmente fica em vigor 
de 1 de julho até 30 de 
setembro. 
Durante este período, 
vigoram medidas especiais 
de prevenção contra 
incêndios florestais.

Marcos, situado na Serra de S. 
Lourenço, também na Freguesia 
de Moledo e que se encontra em 
fase de Construção. 
Nestas Visitas os alunos 
puderam perceber formas de 
aproveitamento dos recursos 
existentes, a importância que 
estes mesmos recursos podem 
ter na economia local e de 
que forma este investimento 
pode ser feito de uma forma a 
desenvolver a região ao mesmo 
tempo que se preserva e se 
cuida do meio ambiente, com 
práticas ambientais saudáveis.
Depois do Almoço os 
participantes percorreram o 
Trilho da Azenha,  que faz parte 

da Rede de Percursos Pedestres 
do Município e que cada vez 
mais vai sendo um ponto de 
atracão de visitantes a esta 
região.
A comemoração do Dia do 
Ambiente com a comunidade 

educativa é uma aposta da 
Câmara Municipal que vê 
na educação e formação a 
melhor prática de incentivo 
e de consolidação de uma 
política ambiental cuidada e de 
referência.
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As galhas do castanheiro 
são provocadas pelo inseto 
Dryocosmus kuriphilus, com 
o nome vulgar de vespa-das-
galhas-do-castanheiro, que 
é um himenóptero da família 
Cynipidae.

A circulação de plantas ou 
partes de plantas das espécies 
hospedeiras é a principal 
forma de introdução da praga 
em novos países onde ela não 
existe.
A dispersão deste inseto, a 
grandes distâncias, pode fazer-
se através da introdução de 
jovens plantas, ramos e ou 
rebentos infestados, contendo 
ovos ou larvas.
A dispersão, a curtas distâncias, 
pode realizar-se através da 
circulação de material infestado 
(ramos ou jovens plantas), do 
vento ou do voo das fêmeas 
adultas durante o período 
em que estão presentes (final 
de maio a final de julho). 
A deslocação das fêmeas é 
favorecida por ventos ligeiros 
ou através do seu transporte 

pelas pessoas em veículos ou no 
vestuário.
O inseto adulto tem em média 
2,5 a 3 mm de comprimento, 
o corpo preto e as patas, o 
escapo, o pedicelo das antenas 
e as mandíbulas amarelo 
acastanhadas. As antenas 
apresentam 14 artículos e a 
célula radial da asa anterior é 
aberta.
A vespa-das-galhas-do-
castanheiro ataca as espécies e 
variedade do género Castanea 
e os castanheiros-da-índia 
(Aesculus hippocastaneum).
O principal sintoma associado 
à presença da vespa-das-
galhas-do-castanheiro é o 
aparecimento de galhas, a partir 
de meados de abril, nos ramos 

mais jovens, nos pecíolos ou 
na nervura central das folhas. 
Estas galhas têm uma coloração 
inicial esverdeada que vai 
passando a rosada.
Tendo em consideração a 
biologia da vespa-das-galhas-
do-castanheiro, a melhor época 
para observar os sintomas é de 
abril a julho.

Ao encontrar sintomas que 
pareçam da vespa-das-galhas-
do-castanheiro, contacte o 
Gabinete Técnico Florestal da 
Autarquia, a Associação de 
produtores Florestais, a Direção 
Regional de Agricultura e 
Pescas ou o Departamento da 
Conservação da Natureza e 
Florestas (DCNF) do ICNF, 

VESPA-DAS-GALHAS-DO-CASTANHEIRO

A vespa das galhas do 
castanheiro é uma nova 
espécie invasora que 
chegou ao nosso país 
há pouco tempo e pode 
ser uma ameaça para a 
produção de castanha. 

Conheces o teu Município?

Resposta: Cascata do Inferno - Moledo
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1 - Reconhecer o problema: 
gerir o combustível no terreno 
envolvente à sua habitação é a 
sua melhor protecção.

2 - Definir a faixa de protecção: 
uma faixa mínima de 50 m, reduz 

as hipóteses de um incêndio 
florestal chegar à sua casa.

3 - Reduzir a vegetação mais 
inflamável: é de privilegiar a 
criação de uma área regada 
de 10 m em torna da sua 

casa, evitando a plantação de 
vegetação mais inflamável.

4 - Desbaste e desramação: 
nestas acções deve-se proceder 
de acordo com o seguinte 
esquema:

CONSELHOS PARA PROTEGER A SUA HABITAÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

FEIRA DA OUVIDA
Parque da Sra. Da Ouvida
03 de agosto

DIA DA JUVENTUDE
Largo das Carrancas
12 de agosto

MOSTRA CASTRO DAIRE
Jardim Municipal de Castro Daire
12 a 15 de agosto

SETEMBRO CULTURAL
Jardim Municipal
11 de setembro

FESTA DAS COLHEITAS
Parque Urbano de Castro Daire
16, 17 e 18 de setembro

AGENDA CULTURAL 
agosto e setembro

5 - Mantenha a Faixa Limpa: não 
acumule lenhas ou substâncias 
inflamáveis dentro da faixa de 50 m.

Colabore! A Protecção começa em si!

VESPA-DAS-GALHAS-DO-CASTANHEIRO
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