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Festas das Colheitas 2016

Apoio às Famílias

CASTRO DAIRE
revista municipal
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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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A festa das colheitas foi idealizada e concretizada pelo executivo a que tenho a honra de presidir.

Foi a pensar no agricultor e reconhecer o mérito do trabalho árduo que têm todo o ano.

Logo pela manhã, bem cedo, o parque urbano é lugar de encontro de muitos e muitos agricultores 
e criadores de gado bovino de raça arouquesa.

É o despertar com o toque suave e alegre das campainhas que enfeitam as vacas e com o chiar 
encantador dos carros de vacas.

É o encontro das gerações e tradições.

O parque urbano está cheio de pessoas que espelham uma alegria enorme cumprimentam-se, 
trocam experiências e sonhos e mostram com grande paixão e orgulho os seus animais no  maior 
concurso de gado de raça arouquesa da região.

À tarde Castro Daire sai à rua com milhares de pessoas a assistir ao maior desfile e carros de 
vacas, cavaleiros e folclore.

Como é bonito reviver tradições e também ver e viver a solidariedade de um povo.

É bom fazer parte deste Povo, desta família Castrense.
Parabéns !!

Um abraço amigo, 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros amigos,

As colheitas

Outono é tempo de colher a 
semente que foi lançada à 
terra.



4 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE APOIA AS FAMÍlIAS

MEDIDAS A DEStACAR

Enxoval do Bebé

Programa ATl – Atividades Sócio-Educativas

Ação Social Escolar
•	 Auxílios	económicos	para	material	escolar
•	 Oferta	de	Manuais	Escolares	(Gratuitidade	para	2º,	3º	e	4º		 	
 anos de escolaridade) 
•	 Transportes	escolares	gratuitos	(Para	todos	os	alunos	a	partir		
	 de	Janeiro	2017,	do	primeiro	ano	do	pré-escolar	até	ao	12º	ano)

Bolsas de Estudo para Estudantes Universitários do Concelho

Apoio á Melhoria Habitacional

Redução do IMI – redução da taxa ás Famílias com dependentes

Redução na Taxa do IRS fixa em 4%

Tarifa Social de água

Programa de isenção da tarifa de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos)

CEI (Contratos de Emprego e Inserção) 

CEI + (Contratos de Emprego e Inserção) 

Incentivos aos Agricultores e Criadores de gado da raça 
Arouquesa

Cartão Viver +
•	 Descontos	em	estabelecimentos	comerciais	aderentes
•	 Descontos	em	serviços	municipais	(Termas	e	Piscinas)
•	 Transportes	públicos	gratuitos	

loja Social

Unidade Móvel de Saúde

Dia Sénior
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Pelo palco passaram Artistas 
como Os DAMA; Ricardo tininha, 
Grupo Vira Milho, Habillô e a 
Sua Banda, nunca esquecendo o 
folclore e os cantares ao desafio 
que são marcas do panorama 
cultural e musical do Concelho. 
No domingo 18 de setembro, 
último	dia	do	certame,	o	dia	
foi dedicado aos agricultores 
e criadores de gado bovino de 
raça arouquesa. A manha foi 
marcada pelo Concurso Nacional 
de Bovinos de raça arouquesa. 
Participaram neste concurso 
centenas de animais desta raça 
característica da região, sendo, 
segundo os responsáveis da 
ANCRA – Associação Nacional de 
Criadores de Raça Arouquesa, 
o maior e mais participado 
Concurso desta raça que se 
realiza nesta região.
Durante a tarde a Festa das 
Colheitas foi abrilhantada pelo 
já habitual desfile de carros de 
Vacas, Cavaleiros e Folclore, 
pelas Ruas da Vila de Castro 
Daire. Este ano o desfile contou 
com cerca de 40 juntas de Vacas 
participantes e com muitos 
espetadores que um pouco 
por todas as ruas por onde 
desfilaram os carros de vacas, 

na sua maioria carregados com 
os produtos das colheitas locais.
Foram milhares aqueles que se 
associaram ao evento, numa 
dinâmica cultural e festiva com 
enorme significado não só para 
quem participa nesta festa, 
mas também para todos aqueles 
que celebram as tradições e 
assistem a esta manifestação 
da identidade local que sempre 
caracterizou esta região.
Esta participação massiva dos 
agricultores e Criadores de Gado 
de Raça Arouquesa na Festa 
das Colheitas é o reflexo da 
importância que estes setores 
têm na economia do Concelho de 
Castro Daire, sendo impulsionada 
pelos apoios que este executivo 
municipal tem dado aos criadores 
desta raça de Bovinos.
O senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, reforçou 
a importância destas medidas 
de incentivo aos agricultores 
e produtores do Concelho, 
deixando a promessa que 

este Executivo Municipal 
vai continuar atento as 
especificidades do setor e 
tudo fazer para reforçar esta 
colaboração e este apoio que tem 
vindo a ser uma das bandeiras 
da sua governação no Concelho.
A Festa das Colheitas teve, 
ainda, a visita ilustre do 
Senhor Ministro da Agricultura, 
Capoulas dos Santos, que veio 
saudar os responsáveis por 
esta iniciativa e confraternizar 
com os agricultores da Região, 
prometendo voltar na próxima 
edição desta Festa das Colheitas 
para acompanhar mais de 
perto algumas das iniciativas 
realizadas neste certame.
A Festa das Colheitas do 
Concelho de Castro Daire tem 
vindo a crescer, a ser mais 
abrangente e participada, num 
trabalho de envolvimento cada 
vez maior da comunidade local 
neste certame, criando sinergias 
e parcerias que tornam este 
evento numa das marcas mais 
fortes do Concelho.

TEMA DA CAPA

FEStA DAS COLHEItAS EM CAStRO DAIRE CONtINUA A CRESCER

A Festa das Colheitas 
do Concelho de Castro 
Daire teve este ano a sua 
6ª edição, decorrendo 
no Parque Urbano de 
Castro Daire de 16 a 18 de 
Setembro.
Com um programa 
diversificado e apelativo o 
recinto do parque Urbano 
albergou, durante os 3 dias 
do evento, milhares de 
visitantes juntado musica, 
espectáculos, gastronomia, 
cultura e muita animação 
sempre num clima de 
festa e interação entre 
participantes e público.

MEDIDAS A DEStACAR
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Primeiro dia - Festa das Colheitas
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Primeiro dia - Festa das Colheitas Segundo dia - Festa das Colheitas



8 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

terceiro dia - Festa das Colheitas - Dia do Agricultor
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terceiro dia - Festa das Colheitas - Dia do Agricultor terceiro dia - Festa das Colheitas - Dia do Agricultor
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terceiro dia - Festa das Colheitas - Dia do Agricultor
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Este dia iniciou-se com a 
celebração da Eucaristia, numa 
missa campal que contou com 
a participação do Sr. Padre 
Joaquim Carvalho Alves, das 
Paróquias de Mamouros e 
Moledo e do Sr. Padre Diogo 
Pereira Filipe, das paróquias 
de Mezio e Gosende. Após a 
Eucaristia, decorreu o almoço 
convívio no alto da montanha, 
um espaço magnifico com muita 
sombra. 
Durante a tarde os Amigos 
da Farra – Moledo , Castro 
Daire, como tem sido habitual 
promoveram um arraial 
animado onde todos puderam 
conviver e se divertir até as 
17h. Agradecemos a todos os 
organizadores e voluntários que 
tornaram este dia possível. Um 
dia de muita festa e alegria para 
todos os participantes seniores.

AUTARqUIA

DIA SENIOR 2016

O Município de Castro Daire 
promoveu a Comemoração do 
Dia Sénior, no dia 2 de julho 
com rumo ao Santuário 
N. Sra. do Carmo da Penha 
em Guimarães. Um convívio 
que envolveu cerca de 2000 
mil Castrenses com mais de 
60 anos, das 16 freguesias do 
Concelho. 

terceiro dia - Festa das Colheitas - Dia do Agricultor
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O Exmo Sr. Secretário de 
Estado da Administração 
Interna, Dr. Jorge Gomes 
visitou no passado dia de 
22 julho, as instalações da 
Associação Humanitário 
dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Daire, no âmbito 
de uma candidatura 
para a requalificação do 
edifício ( Quartel ) desta 
associação.

SEcRETáRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO INTERNA VISITA cASTRO DAIRE

O Exmo. Senhor Secretário de 
estado foi recebido pela Direção 
dos Bombeiros Voluntários de 
Castro Daire e pelo Executivo 
Municipal, tendo sido efetuada 
uma visita ás instalações 
dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Daire, no sentido 
de avaliar a atual situação 
das mesmas instalações e a 
pertinência da Candidatura 
para a sua requalificação.

O Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, inaugurou 
as obras de Requalificação da 
Estrada do Fundo do Povo na 
Aldeia de Coura da Freguesia 
de Moledo no passado dia 8 de 
agosto.

Nesta Inauguração estiveram 
também presentes o Senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Eurico Moita, os 
Senhores Vereadores Rui Braguês 
e Leonel Ferreira, o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Moledo, Alexandre Pereira e 
elementos da Junta e Assembleia 
de Freguesia de Moledo e o 
Reverendíssimo Pároco de Moledo, 
Joaquim Carvalho Alves entre os 
muitos populares que se juntaram 
a esta Inauguração.
Esta Obra, há muito reivindicada 
pela população de Coura, vem 
permitir requalificar e dignificar 
um das entradas da Aldeia, 
melhorando as acessibilidades 

e a mobilidade naquele local, 
possibilitando aos moradores e 
a quem por ali passa melhores 
condições de circulação e com 
mais segurança.
O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire destacou a importância 
desta obra, realçando ainda o 
investimento e o esforço que 
este executivo tem tido para 
dotar as aldeias de mais e 

melhores condições que possam 
proporcionar uma melhor 
qualidade de vida a quem habita 
no concelho e também para quem 
o visita.

INAuGuRAçãO DA ESTRADA DO FuNDO DO POVO EM cOuRA
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Decorreu no passado dia 14 de 
agosto a inauguração das obras 
de Requalificação da Escola EB1 
de Bustelo, Almofala. 

Esta inauguração contou com 
a presença do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, Sr. 
Vice-Presidente, Eurico Moita, 
Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Almofala, Manuel 
Pereira, Reverendíssimo Pe. João 
Morais Brás, Sra. Presidente da 
Associação Serra Amiga, Amigos 
de Bustelo, Olga Martins da 
Silva, bem como todos os sócios e 
comunidade local. 
Após o descerramento da placa 
comemorativa, a Sra. Presidente 
da Associação, agradeceu a 
presença e o empenho de todos 
para a concretização desta 
importante obra, obra esta que 
muito diz às gentes de Bustelo. 
Após cedência desta Escola à 

Associação, pretende-se que esta 
sirva para o desenvolvimento 
de atividades que permitam 
promover o convívio entre 
as pessoas assim como no 
desenvolvimento de ações que 
enriqueçam a localidade. 
Posteriormente o Sr. Presidente 
da Junta, afirmou que continua 
e pretende continuar a realizar 
obras no sentido de melhorar 
a vida das pessoas, dentro das 

possibilidades e necessidades. 
O Sr. Presidente usou da 
palavra e começou por 
saudar todos os presentes e 
convidados. O mesmo mostrou-
se muito satisfeito por ver 
concretizada uma importante 
obra que muito diz às gentes 
de Bustelo, a requalificação da 
Escola Primária, onde muitos 
aprenderam a ler e a escrever. 
Fernando Carneiro, desejou 
muita força à Associação Serra 
Amiga, Amigos de Bustelo, 
para que esta desenvolva 
atividades que promovam o 
convívio e o desenvolvimento 
de Bustelo, tirando partido da 
Escola Primária, agora sede 
da Associação. O Sr. Pe. João, 
procedeu à bênção da escola. 
O dia continuou num clima de 
festa e de convívio entre os 
Amigos de Bustelo.

INAuGuRAçãO EM BuSTELO

Nesta inauguração estiveram 
também presentes o Senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Eurico Moita, o 
Senhor Vereador, Rui Braguês, 

elementos da Junta e Assembleia 
de Freguesia e o Reverendíssimo 
Pároco de Cujó, Valentim Fonseca 
entre os muitos populares que se 
juntaram a esta inauguração. 

Fora de época mas com o mesmo 
simbolismo, os habitantes do Cujó 
procederam à “Erguedela” do 
Ameiro, tradição nas festas de 
São João.

INAuGuRAçãO DA REQuALIFIcAçãO DA EIRA DA FRAGA EM cuJÓ

O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, 
juntamente com o Presidente 
da Junta de Cujó, Paulino 
Bernardo inauguraram as 
obras de Requalificação da 
Eira da Fraga, em Cujó, a 11 
de agosto.



14 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

Nesta Inauguração estiveram 
também presentes o Senhor 

Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Eurico Moita, o Senhor Vereador 
Leonel Ferreira, elementos da 
Junta e Assembleia de Freguesia 
de Moledo e o Reverendíssimo 
Pároco de Moledo, Joaquim 
Carvalho Alves entre os muitos 
populares que se juntaram a 
esta Inauguração.
Este Parque de Merendas e 
Lazer é uma infra-estrutura 
que permite uma utilização a 
todas as gerações, sendo um 
espaço agradável, equipado com 
churrasqueira, mesas, parque 
infantil onde as famílias podem 
desfrutar de momentos de lazer, 

confraternização e convívio.
Aproveitando para a 
requalificação de uma Zona 
degradada naquele espaço, 
esta obra veio aumentar 
a	oferta	lúdica	e	de	lazer	
desta comunidade, tornando 
apetecível e mais aprazível 
este	local	público,	convidando	
à utilização de todos os que 
queiram desfrutar desta obra.
A satisfação era bem evidente 
em toda a comunidade pela 
concretização desta Obra e 
pelo esforço feito pela Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal 
no sentido de proporcionarem 
esta oferta a esta comunidade.

INAuGuRAçãO DO PARQuE DE MERENDAS E LAzER EM VILA MEã

Decorreu no passado dia 10 de 
setembro a Inauguração da 
Pavimentação dos Arruamentos 
em Codeçais de Mões.

Esta Cerimónia contou com a 
presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, Sr. 
Vice-Presidente, Eurico Moita, 
Vereadores, Dr. Rui Braguês e Sr. 
Leonel Ferreira, Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Mões, Marco 
Andrade e sua equipa. 
Descerrada a placa comemorativa, 
o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Mões, agradeceu ao 
Sr. Presidente todo o trabalho de 
cooperação que este tem realizado 
na Freguesia de Mões. Marco 
Andrade afirmou que muito foi 
feito em toda a freguesia e que 

em breve mais obras irão ser 
realizadas. 
O Sr. Presidente da Câmara, 
começou um cumprimentar 
todos os presentes e mostrou-se 
satisfeito por ter concretizado uma 
obra há muito necessária na aldeia 
de Codeçais. Fernando Carneiro 
afirmou que muito se tem feito por 

todo o Concelho, mas muito ainda 
há a fazer, mas com estabilidade e 
com trabalho a qualidade de vida 
das pessoas será melhorada. 
No final os habitantes de Codeçais 
de Mões, Malhada e Gavião, 
localidades onde foram também 
realizadas obras, aplaudiram 
calorosamente os autarcas.

INAuGuRAçãO EM cODEçAIS DE MÕES

O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de 
Castro Daire, Fernando 
Carneiro, juntamente com 
o Presidente da Junta de 
Moledo, Alexandre Pereira 
inauguraram as obras de 
Requalificação do Parque 
de Merendas e Lazer em 
Vila Meã, da Freguesia de 
Moledo, no passado dia 21 de 
agosto.



15Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

O MUNICÍPIO NãO PáRA

ANTES E DEPOIS

Mões •	Requalificação	da	Rua	das	Chães
Antes Depois

Mões •	Abertura	de	Estradões	Florestais

OBRAS EM cuRSO

Savariz •	Alargamento	e	Pavimentação	da	Rua	de	Sta.	Comba

Mões •	Abertura	de	Estradões	Florestais

Ester de Cima •	Abertura	e	Pavimentação	de	Rua	em	Ester	de	CimaVeado •	Requalificação	do	Acesso	ao	Veado

Veado •	Requalificação	do	Acesso	ao	Veado
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

OBRAS EM cuRSO

Estrada Custilhão - Baltar

Farejinhas•	Colocação	de	calçada	e	proteções	na	Rua	CentralFarejinhas•	Colocação	de	Bocas	de	Incêndio	na	Estrada	Baltar

Savariz •	Alargamento	e	Pavimentação	da	Rua	de	Sta.	Comba

Farejinhas•	Colocação	de	calçada	e	proteções	na	Rua	Central

Farejinhas •	Colocação	de	calçada	e	proteções	na	Rua	Central

lamelas •	Marcação	da	Rua	da	Procissãolamelas •	Marcação	da	Rua	José	Inácio	Carneiro
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

UF Reriz e Gafanhão •	Muro	de	Suporte	em	Grijó

Grijó •	Requalificação	da	Estrada	Municipal

Mós •	Muro	de	Suporte	e	Gradeamento	

Mós •	Requalificação	da	Rua	Central

Mós •	Muro	de	Suporte	e	Gradeamento	

Mós •	Muro	de	Suporte	e	Gradeamento	

Mós •	Requalificação	da	Rua	Central

Mós •	Requalificação	da	Rua	Central São Joaninho •	Requalificação	da	Rua	da	Ratoeira

Mós •	Requalificação	da	Rua	Central
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Vale de Azia •	Requalificação	da	Rua	de	Santana

São Joaninho •	Requalificação	da	Rua	da	Ratoeira

Mões •	Requalificação	da	Rua	das	Chães	

Picão •	Requalificação	da	Rua	Padre	José	Vieira

Mões •	Requalificação	da	Rua	das	Chães	

Termas do Carvalhal •	Requalificação	das	Ruas	junto	ao	parque	de	merendas

Termas do Carvalhal •	Requalificação	das	Ruas	junto	ao	parque	de	merendas

Farejinhas •	Requalificação	de	Bermas	e	Valetas	na	Rua	das	Barreiras

Farejinhas •	Requalificação	de	Bermas	e	Valetas	na	Rua	das	Barreiras
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Farejinhas •	Requalificação	de	Bermas	e	Valetas	na	Rua	das	Barreiras

Farejinhas •	Requalificação	de	Bermas	e	Valetas	na	Rua	das	Barreiras

Mões •	Requalificação	de	Ruas	em	Codeçais

Vila Seca •	Requalificação	do	acesso	a	Vila	Seca	Mões •	Requalificação	de	Ruas	em	Codeçais

Vila Seca •	Requalificação	do	acesso	a	Vila	Seca

Vila Seca •	Requalificação	do	acesso	a	Vila	Seca

Vila Franca •	Requalificação	do	acesso	ao	depósito	de	água
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A Biblioteca Municipal de 
Castro Daire comemorou no 
dia 2 de Setembro o seu 15º 
aniversário.
15 anos que passaram a 
correr... 15 anos que passaram 
num ápice...
15 anos em que por aqui 
passaram escritores, ilustrado-
res, promotores da leitura, 
contadores de histórias. Uma 
casa cheia de histórias, de 
memórias, de afectos . Uma 
casa viva!

O momento alto teve como mote 
a inauguração da exposição de 
Pedro Albuquerque “Aquilino 
sem palavras...”com a presença 
do Dr. Paulo Neto e o Dr. Alberto 
Correia, assim como do Sr. 
Vereador da Cultura, Dr. Rui 
Braguês e da Chefe de Divisão, 
Drª Ana Catarina Rocha.
Presentes na magnifica 
exposição estão 40 desenhos 

saídos da mão 
hábil de Pedro 
Albuquerque, e 
nas quatro largas 
vitrinas umas 
cinco dezenas 
de edições 
referenciais da 
obra aquiliniana, 
gentilmente 
cedidas pelo Dr. 
Paulo Neto.

CUlTURA

15 ANOS A VALER... BIBLIOTEcA MuNIcIPAL DE cASTRO DAIRE

Gabriela Ruivo trindade, que 
venceu o Prémio LeYa em 2013 
aparece em A Vaca Leitora,  
acompanhada de Rute Reimão 
que brilhantemente ilustra as 
palavras de Gabriela. A Vaca 
Leitora, tem  a vaca Felisberta 
com a personagem principal,  
uma vaca branca com manchas 
pretas com o focinho preto 
e branco dividido ao meio. 
Só Felisberta, “enjoada e 
melancólica”, achava as coisas 
sempre iguais e sonhava com 
novidades e dias diferentes. “É 

que, para uma vaca, Felisberta 
pensava demais. Era esse o 
seu maior problema. Por isso 
nunca se contentava. Quem 
pensa demais acaba por ser 
traído pela imaginação”, escreve 
Gabriela Ruivo trindade. 
Valeram-lhe os jornais deixados 
por ali pelo senhor Manel, 
“com as folhas dobradas, 
confundindo-se uma notícia 
com a outra, misturando-se 
as palavras até já nada fazer 
sentido”, e que Felisberta 
abocanhou, deliciando-se. 

“Ruminar palavras, porém, é 
algo extraordinário. Primeiro as 
letras dividem-se em bocadinhos 
e pedacinhos cada vez mais 
pequenos. Depois, misturam-
se os bocadinhos de umas 
com os pedacinhos de outras, 
até se formar uma salada de 
símbolos novinhos em folha. E 
assim nascem novas palavras.” 
tornou-se Felisberta uma vaca 
letrada, leiteira e leitora, pois. “E 
nunca mais se queixou do sabor 
enfadonho do pasto, pois o jornal 
era sempre uma novidade.”

ExPOSIçãO DE ILuSTRAçãO – A VAcA LEITORA

Uma encantadora história 
sobre o gosto pela 
leitura e com ilustrações 
magistrais de Rute 
Reimão, que estiveram 
presentes durante o 
mês de Julho no átrio da 
Biblioteca Municipal.
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DESPORTO

xIII JOGOS DESPORTIVOS

Com o início dos Jogos 
Desportivos, regressou 
a dinamização de várias 
associações e localidades do 
nosso Concelho.

A melhor demonstração deste 
facto ocorreu nos dias 11 e 12 de 
junho, no Complexo Desportivo de 
Castro Daire com a realização das 
modalidades de Jogos Reduzidos, 
Jogos tradicionais e Boccia. 
Estiveram em ação cerca de 300 
participantes distribuídos por 28 
associações comprovando aquele 
que deve ser o verdadeiro espírito 
do associativismo, reinando o fair 
paly e a paixão pelo desporto.
No fim-de-semana seguinte, 
mais concretamente no dia 19 de 
junho, realizou-se em Farejinhas 
uma das mais emblemáticas 
provas dos Jogos Desportivos. 
Referimo-nos aos CARRINHOS 
DE ROLAMENtOS. Foram muitos 
os espetadores deste fantástico 
e tradicional espetáculo, que se 
deslocaram à “mítica” descida 
de Farejinhas para ver as 
habilidades e perícia dos 11 
participantes que corajosamente 
defenderam as cores da sua 
associação. Numa prova 
efetuada	em	contrarrelógio	(cada	
participante efetuava 3 descidas, 
obtendo-se a classificação final 

através do somatório dos três 
tempos), o desempenho de todos 
foi fantástico, mas o destaque 
vai naturalmente para o grande 
vencedor,	o	ainda	júnior	(mas	
que mais parece um veterano 
dada a sua perícia) Pedro Simões, 
da ADECDER de Soutelo, que 
se superiorizou em escassos 
segundos ao seu mais direto 
adversário, Nuno Maia da EB1 de 
Castro Daire.
No dia 3 de julho, foi a vez de 
Alva acolher os Jogos Desportivos 
do Concelho, sendo aproveitada 
a novíssima pista de XCO 
recentemente construída pela 
freguesia local para a realização 
da prova de Btt. Realce para 
esta infra-estrutura desportiva 
“natural” que oferece excelentes 
condições de prática para os 
amantes da modalidade. Este 
foi um dos aliciantes desta 
prova e que foi imensamente 
elogiada pelos participantes 
que prometeram voltar, nem 
que seja para um treino 
ligeiro. Estiveram em prova 51 
participante distribuída pelos 

vários escalões. As distâncias 
e o tipo de percurso foram 
adaptados a cada escalão face ao 
grau de dificuldade da pista. O 
desempenho foi extraordinário, 
desde os mais novos aos não tão 
jovens e ficou demonstrado que 
cada vez mais o Btt é uma das 
atividades desportivas que ganha 
força nas práticas dos castrenses, 
que aproveitam assim para fazer 
exercício e desfrutar da natureza.
Para o dia 10 de julho, estava 
reservado um dia de muitas 
emoções, não fosse o dia da final 
do Campeonato da Europa de 
Futebol…mas também o dia das 
finais do Jogo da Malha dos XIII 
Jogos Desportivos, pelo que a boa 
disposição e fair play de todos os 
participantes foi nota dominante.
Naquela que é já uma das 
modalidades rainha dos Jogos 
Desportivos, todos pautaram a 
sua participação pela alegria, e 
os sorrisos foram uma constante 
mesmo entre os vencidos.
Ainda dentro deste espírito 
bem “tradicional” do desporto 
Português, a Praia Fluvial de 
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JOGOS SEM FRONTEIRAS

Realizaram - se nos 
dias 25 e 26 de julho as 
eliminatórias dos Mini 
Jogos Sem fronteiras 
Municipais, nas quais as 
14 equipas participantes 
(divididas por 7 em cada 
eliminatória) lutaram pelo 
acesso à tão desejada final 
do dia 29 de julho.
Nos dois dias seguintes (27 
e 28 de julho) coube aos 
mais velhos lutarem por 
tal proeza.

No dia 29 de julho disputou-se a 
tão desejada final dos Jogos sem 
Fronteiras e dos Mini jogos sem 
Fronteiras com a participação 
das seguintes equipas: 
Mini Jogos sem Fronteira:
Abraço Poético; Finalistas 16/17; 
Lamelas; Mosteiro; ;O CRAStO; 
Soutelo
Jogos sem Fronteiras:
ACRED; Colo de Pito; Jovem 
Cabril; Mosteiro; O CRAStO; 
Santa Margarida

Numa final muita animada, 
e com grande convívio, o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Fernando 
Carneiro, engrandeceu a adesão 
dos participantes e a alegria que 
os mesmos evidenciam durante 
toda a semana dos jogos sem 
fronteiras.
Fernando Carneiro, agradeceu 
a participação de todas as 
equipas, dos familiares e amigos 
presentes nas bancadas das 

Folgosa acolheu no dia 17 de julho 
a Pesca Desportiva, modalidade 
que reforçou mais uma vez o 
seu estatuto de imprescindível 
nos Jogos Desportivos, pois 
para	além	do	elevado	número	
de participantes presentes, 
trata-se de um dia especial 
para todas as associações que o 
aproveitam como um momento 
de confraternização e convívio 
dentro do seu espírito associativo.
A 1ª temporada dos XIII Jogos 
Desportivos não podia ter melhor 
desfecho, não fosse a prova de 
atletismo estar enquadrada no 
10º	Cross	de	São	Brás,	prova	
que já é uma das bandeiras do 
atletismo da nossa região. Foram 
cerca de uma centena os atletas 
do Concelho que animaram e 
disputaram as medalhas desta 
modalidade nos vários escalões.
Destaque também para a 
competição adaptada, onde a 
Sta Casa de Misericórdia marcou 
presença com os seus utentes 
do Lar São João de Deus, bem 

como para os muitos dirigentes e 
acompanhantes das associações 

que se juntaram à festa e 
participaram na caminhada.
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Piscinas Municipais.

Equipas vencedoras:
Mini Jogos sem Fronteira
1º Finalistas 16/17
2º O CRASTO
3º Soutelo

Jogos sem Fronteiras 
1º Santa Margarida
2º ACRED
3ºJovem de Cabril

VOLTA A PORTuGAL EM BIcIcLETA PASSOu POR cASTRO DAIRE

A Volta a Portugal em 
Bicicleta passou pelo 
Concelho de Castro Daire. 

Integrado na 5ª Etapa da 78ª 
Volta a Portugal em Bicicleta, no 
dia 1 de agosto o pelotão saiu 
de Lamego, tendo terminado em 
Viseu, atravessando grande parte 
do Concelho de Castro Daire.

Foram muitas as pessoas que 
saíram à rua e acompanharam 
a passagem dos atletas e da 
comitiva pelo nosso concelho, 
naquela que é sempre uma festa 
do Desporto Nacional.
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O Centro de Interpretação e 
Informação  tem como objetivo 
dar a conhecer um pouco de um 
vasto território delimitado pela 
Serra do Montemuro e Rio Paiva.
Aliando	a	tecnologia	e	conteúdos	
científicos, procura-se neste 
espaço transmitir de uma 
forma pedagógica e sensorial 
as grandes potencialidades  
ambientais, naturais, culturais e 
turísticas.
Pretende-se estimular os 
diversos	públicos	para	quererem	
saber mais, criar curiosidade e 
apetite em conhecer e, assim, 
partirem para a descoberta deste 
território.

TURISMO

Contou-se com a participação 
de alguns convidados, 
nomeadamente o historiador Dr. 
Abílio de Carvalho, o astrónomo 
José Matos e o geógrafo  Rui 
Moura.
O evento consistiu num percurso 

pedestre  com inicio no largo da 
Igreja de Picão.
Ao longo do percurso foram 
feitas algumas visitas com o 
objetivo de dar a conhecer o 
património existente na aldeia, 
como as esculturas do Picão e da 
Picoa, que fomentam as lendas 
locais que deram o nome à 
própria aldeia.
Ao longo do percurso houve o 
acompanhamento do Professor 
Doutor Rui Moura,   que 
recorrendo a uma carta 
geológica explicou parte da 
geologia da zona, a constituição 
do granito e fez diversas 
observações pertinentes.
Prosseguiu-se com a visita às 
Lançadeiras de Picão mostrando 

os seus trabalhos confecionados 
com lã e linho.
Na Mata do Bugalhão, também se 
visitou a Capela de São Mamede, 
que tem uma lenda associada e 
que foi contada pela população 
local.
Ao chegar à Ermida iniciou-se a 
visita ao templo orientada pelo 
Professor Abílio, que gentilmente 
se prontificou nesta sua 
prestimosa colaboração.
Seguindo-se um convívio entre 
todos os participantes com 
a colaboração da União de 
Freguesias de Picão e Ermida.
Para finalizar, houve uma 
observação astronómica que 
esteve a cargo do já habitual 
Professor José Matos.

O Município de Castro Daire 
abriu ao público, no dia 4 de 
julho de 2016, o Centro de 
Interpretação e Informação 
do Montemuro e Paiva.
Este Espaço encontra-se 
instalado no antigo Solar 
dos Mendonças, junto 
ao edifício dos Paços do 
Concelho.

ABERTuRA cENTRO INTERPRETAçãO

DIA INTERNAcIONAL DOS MONuMENTOS E SíTIOS

No âmbito das comemorações 
do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, o 
Município de Castro Daire 
levou a cabo a iniciativa 
“Ermida e Bugalhão – Um 
Património a Explorar!”, 
no dia 18   de junho, tendo 
aderido cerca de 130 
participantes.
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Esta Festa da Juventude 
realizou-se no Largo das 
Carrancas, junto ao Jardim 
Municipal, de Castro Daire e 
contou com a participação de 
grandes artistas e centenas de 
participantes que tornaram este 
dia inesquecível para todos.
Esta grande Festa iniciou 
com uma mega COLOR RUN, 
organizada pela empresa 
GAPAFIt em parceria com o 
Município de Castro Daire, 
onde dezenas de  participantes 
abrilhantaram e coloriram as 
Ruas da Vila de CAStRO Daire e 
o recinto desta Festa.
Nomes como Kimono; the Park 
Bench; Quinta-Feira 13; Peter 
Sky; tilhon; Olga Ryazanova; 
PP Cool; Indevision e o cabeça 
de Cartaz Mastiksoul tornaram 
esta noite numa festa constante 
onde	a	interação	com	o	público	
presente foi impressionante, 
numa manifestação de grande 
vitalidade por parte dos jovens 
castrenses.

No dia em que se assinalou 
o Dia Internacional da 
Juventude, dia 12 de agosto, 
o Município de Castro Daire 
organizou uma grande Festa 
da Juventude no Concelho 
designada como NEON 
SUMMER PARTY.

FESTA DA JuVENTuDE
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A edição deste ano da Mostra 
Castro Daire contou com a 
participação de cerca de 30 
expositores, dando a conhecer 
algumas das potencialidades 
que o Concelho tem para 
oferecer e que o tornam 
num destino cada vez mais 
apetecível para os visitantes.
O dia 12, no arranque do 
evento, foi dedicado á 
juventude, visto tratar-se do 
Dia Mundial da Juventude, 
tendo-se realizado a Festa da 
Juventude.
O segundo dia da Mostra 
Castro Daire foi dedicado às 
tradições com a realização 
do já habitual Desfile dos 
Vestidos de Chita. Pelo palco 
passaram várias dezenas 
de modelos castrenses que 
abrilhantaram este evento 
sempre acarinhado pelo muito 
público	que	assistiu	a	esta	
iniciativa. O Dia terminou  com 
uma Noite de Fados no cenário 
emblemático proporcionado 

pela Capela das Carrancas.
O Dia 14 de agosto foi alusivo 
á cultura Castrense com 
a realização de um desfile 
e festival etnográfico com 
a atuação de 5 grupos de 
folclore locais e duas tunas 
também elas do Concelho. No 
final da tarde houve ainda um 
momento de solidariedade com 
o fatiar do bolo podre, onde as 
receitas foram para a ACADO, 
Associação Castrense de Apoio 
ao Doente Oncológico. 
Nesta jornada e a cabo da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Castro Daire assistiu-se a um 
desfile de Moda com matérias 
recicláveis, tendo o dia 
dedicado à cultura Castrense 

terminado com um concerto 
pelas Bandas Filarmónicas 
do Clube Musical Rerizense e 
pela Sociedade Filarmónica de 
Mões.

A Mostra Castro Daire 
terminou no dia 15 de agosto, 
com as cerimónias religiosas 
em honra da Sra. da Soledade.
O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro 
mostrou-se muito satisfeito 
com o balanço desta Mostra 
Castro Daire, afirmando 
que este é um evento que 
serve para elevar aquilo 
que podemos oferecer 
enquanto concelho, ao mesmo 
tempo que se trata de uma 
iniciativa muito querida e 
que está sempre próximo dos 
castrenses. Segundo o autarca 
a aposta da realização da 
Mostra Castro Daire no Jardim 
Municipal é um passo que 
tem em vista essa mesma 
proximidade com o publico 
castrense num espaço que é 
o coração da Vila de Castro 
Daire.

Expositores e visitantes 
proporcionaram uma 
Mostra Castro Daire cheia 
de dinâmica e com grande 
adesão, mostrando a 
vitalidade e a potencialidade 
que Castro Daire tem para 
oferecer.

MOSTRA cASTRO DAIRE 2016

A Câmara Municipal de 
Castro Daire levou a cabo a 
realização da Mostra Castro 
Daire 2016, no período de 
12 a 15 de agosto, evento 
que se realizou no Jardim 
Municipal de Castro Daire.
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Castro Daire apresenta neste 
projeto, promovido pela 
ADRIMAG, dezanove pontos de 
visitação distribuídos pelas 
rotas turísticas do Montemuro 
e Paiva.
A Rota da Água e da Pedra® 
(RAP)	é	uma	rota	que	se	
diferencia por valorizar 

elementos do património 
natural e cultural ligados à 
água e à pedra, permitindo 
descobrir um território de 
paisagens deslumbrantes, com 
vales e serras talhados por 
milhões de anos de erosão. 
Homem e natureza operaram 
em harmonia por estas 
paragens, com as aldeias, 
socalcos e levadas a moldarem 
a paisagem, transformando 
esta região numa das mais 
belas de Portugal, com uma 
biodiversidade excecional 
refletida numa extensa área 
designada pela Europa como 
Rede Natura 2000.
A descoberta das Montanhas 
Mágicas® é feita através de 
uma espécie de linha de metro, 
com paragens constituídas por 
locais a visitar, na imensidão 

das serranias compreendidas 
entre o Douro e o Vouga. 
As linhas são os elementos 
naturais que aqui imperam, 
alternando entre rios e serras. 
De sul para norte, as linhas 
do	Vouga	(V),	Arestal	(T),	
Arada	(A),	Freita	(F),	Caima	
(C),	Paiva	(P),	Montemuro	
(M),	Bestança	(B)	e	Douro	
(D)	sucedem-se,	constituindo	
na totalidade 114 pontos de 
visitação obrigatória.

ROTA DA áGuA E DA PEDRA

A Rota da Água e da Pedra 
consiste numa Rota de 
Turismo de Natureza das 
serras da Freita, Arada e 
Montemuro e rios Paiva, 
Vouga e Douro abrangendo 
o território de 7 Municípios: 
Sever do Vouga - Castro 
Daire - São Pedro do Sul - 
Arouca - Castelo de Paiva - 
Vale de Cambra - Cinfães.
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EDUCAÇãO

PROGRAMA DE ATIVIDADES SOcIOEDucATIVAS – VERãO 2016

O Município de Castro 
Daire, assegurou 
mais uma vez, o 
Programa de Atividades 
Socioeducativas, nas férias 
de verão, destinado às 
crianças do pré-escolar 
e do 1º CEB do concelho. 
Participaram nesta edição, 
160 crianças, divididas por 
grupos e níveis de ensino. 
Nesta interrupção letiva, o 
programa foi alargado às 
crianças que frequentam 
os estabelecimentos 
de ensino de Mões, 
na sequência de ter 
sido manifestada essa 
necessidade por pais e 
encarregados de educação. 

Houve a preocupação de 
planear e diversificar as 
atividades para o Programa, 
trabalhando em parceria com 
as várias infraestruturas e 
recursos humanos do Município, 
nomeadamente, Piscinas 
Municipais, Museu Municipal 
e Centro Municipal de Cultura 
(Biblioteca	e	Auditório),	
como, horas do conto; ateliers 

diversificados; sessões de 
cinema; tecelagem; tipografia 
e estampagem em tecido; 
atividades aquáticas, atividade 
física e desportiva; peddy-
papers. 
De salientar ainda que, 
semanalmente, decorriam 
atividades de expressão 
dramática, plástica e musical; 
aulas de zumba; workshop’s de 
culinária e de experiências e 
a manhã das profissões. Com o 
cuidado de proporcionar um dia 
diferente às crianças, todas as 
quartas-feiras eram destinadas 

para visitas/passeios a locais de 
interesse.
Ao longo do verão foram 
desenvolvidas várias atividades 
e trabalhos, alguns dos quais 
foram expostos e apresentados 
na festa de encerramento 
do Programa de Atividades 
Socioeducativas. Pais e 
familiares foram convidados 
a assistir a esta festa, que 
decorreu no dia 9 de setembro, 
no Auditório do Centro Municipal 
de Cultura, terminando com um 
lanche convívio promovido pelo 
Município de Castro Daire.

A Associação de 
Desenvolvimento Rural 
Integrado das Serras do 
Montemuro, Arada e Gralheira, 
promoveu uma sessão de 
divulgação das Candidaturas ao 
Programa de Desenvolvimento 
Rural 2014-2020 em Castro 
Daire. O Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, 
deu as boas vindas aos 
empresários/investidores 
e agradeceu à ADRIMAG 
na pessoa do Coordenador, 
Dr. João Carlos Pinho, a 
realização da mesma em terras 
Castrenses.

SESSãO SOBRE PDR 20-20
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ASSOCIATIVISMO

Este ano comemorou-se a 
XIII Feira Medieval na Vila 
de Mões. Na sexta-feira a 
mesma abriu com a Gala 
Infantil do Concelho de 
Castro Daire, a prestação 
dos pequenos cantores 
fez as delícias das muitas 
pessoas presentes numa 
noite agradável. 

FEIRA MEDIEVAL DE MÕES

O Sr. Presidente da Sociedade 
Filarmónica de Mões, Armando 
Lima, usou da palavra e 
agradeceu a presença do 
Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro e do Sr. 
Vereador da Cultura, Dr. Rui 
Braguês. O mesmo elogiou a 
prestação da Gala Infantil e 
a	presença	do	muito	público	
presente. 

O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, agradeceu 
o convite que lhe foi dirigido, 
o mesmo saudou os pequenos 
cantores, familiares visitantes 
e as gentes de Mões. Fernando 
Carneiro, destacou a 
importância da Feira Medieval 
de Mões a vários níveis. O 

mesmo desejou o maior sucesso 
para o evento. Seguidamente 
e em jeito mais medieval, 
procedeu-se à Queima Galega 
por porte da animação da 
Feira Medieval. 
No dia seguinte, a recriação 
continuou e terminou num 
clima de grande festa e 
entusiasmo. 
O domingo iniciou com a 

Eucaristia presidida pelo Sr. 
Padre Sobral, procedendo no 
final à bênção da Feira. 
O Sr. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Eurico Moita e o Sr. 
Vereador da Cultura, Dr. 
Rui Braguês estiveram 
presentes em representação 
do município. Rui Braguês 
usou da palavra e começou 
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Mais uma vez, o GDR Granja e a 
sua Aldeia demonstraram que 
são um povo que gosta e sabe 
receber bem quem os visita, 
comprovando que o desporto 
é uma alavanca fantástica 
para reunir a sociedade sem 
que haja distinção de idades 
e sexo. De forma geral, o dia 
24 de julho de 2016 figurará 
na história como um dia 
de celebração daquilo que 
é o verdadeiro espírito do 
Associativismo. 

Um agradecimento a todos os 
atletas e caminheiros que nos 
visitaram, à Câmara Municipal 
de Castro Daire e à Freguesia 
de	Mões	(por	tudo);	à	GNR	de	
Castro Daire; aos Bombeiros 
Voluntários de Farejinhas;a 
todos os nossos patrocinadores 
(são	incansáveis);	à	FNA;	à	
Stª Casa da Misericórdia de 
Castro Daire; à Associação 
de Cantadores aos Desafio e 
Tocadores	de	Concertinas	(por	
abrilhantarem e animarem o 

nosso evento); à Confraria do 
Bolo Podre de Castro Daire; à 
Rádio Limite; às tRUtAS DO 
MAU; a toda a direção do GDR 
Granja, e…a tODA A GRANJA…
sim digo toda, pois todos 
estiveram presentes e todos 
ajudaram a que esta 10ª edição 
do CROSS DE SÃO BRÁS FOSSE 
UM ÊXItO…OBRIGADO tAMBÉM 
A tODOS AQUELES QUE NÃO 
CITANDO	OS	NOMES	(sabem	
quem são) SÃO FANtÁStICOS…

10º cROSS DE S. BRáS

Realizou-se no, dia 24 de 
julho, o 10º CROSS DE SÃO 
BRÁS. 
Com uma década de 
existência, esta 10ª edição 
foi a mais participativa de 
sempre numa prova que é 
já uma referência Nacional 
das Corridas de Montanha, 
e na qual estiveram 515 
participantes distribuídos 
pelas diferentes categorias.

por saudar todos os presentes 
e endereçou os parabéns à 
Sociedade Filarmónica de Mões 
pela organização da XIII Feira 
Medieval de Mões. O autarca 

desejou que esta edição fosse 
um sucesso. O autarca afirmou 
que este evento é marcante 
para a Vila de Mões assim 
como para todo o Concelho de 

Castro Daire, o mesmo deve 
contar com a união e esforço 
de todos para que continue 
a ser uma realidade nos 
próximos anos.
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A Sociedade Filarmónica de 
Mões realizou, no passado 
dia 4 de setembro 2016, 
o seu XIV Encontro de 
Bandas.
Na edição deste ano 
participaram além da 
Banda anfitriã da Sociedade 
Filarmónica de Mões, a 
Banda de Belesar  -  Baiona, 
da Galiza  - Espanha e a 
Banda de Fanhões – Loures 
e ainda a Tuna dos 60 da 
Casa do Povo de Castro 
Daire.

xIV ENcONTRO DE BANDAS DA SOcIEDADE FILARMÓNIcA DE MÕES

Conheces o teu Município?

Resposta: Coreto de Castro Daire
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xIV ENcONTRO DE BANDAS DA SOcIEDADE FILARMÓNIcA DE MÕES

O encontro iniciou-se com a 
habitual arruada pelas Ruas 
da Vila de Mões, seguindo-se 
os concertos no palco situado 
no largo em frente á Igreja 
Paroquial de Mões.
O senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, o 

Senhor Vereador da Cultura, 
Rui Braguês e o Presidente 
da Junta de Mões, Marco 
Andrade, foram alguns dos 
convidados deste encontro onde 
pontificaram muitas dezenas 
de espectadores que passaram 
pelo recinto para aproveitar 
uma tarde de cultura, de muita 

festa e animação.
Este Encontro de Bandas 
continua a ser um evento 
cultural de grande interesse 
na região, marcado pela boa 
disposição e pela grande 
adesão popular que acompanha 
esta iniciativa da Sociedade 
Filarmónica de Mões.

Este Evento, promovido e realizado 
pela Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Daire, contou 
na edição de 2016 com a atuação da 
Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Daire e ainda com a 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários 
de tábua e da Banda Musical e 
Recreativa Castanheirense de 
Águeda. 
O Jardim Municipal foi o palco de 
mais uma grande tarde cultural, 
onde	o	público	presente	pode	
apreciar em concerto grandes 
atuações, numa manifestação de 
cultura local e de preservação 
da identidade das regiões 
representadas pelas Bandas 
presentes.

xI SETEMBRO cuLTuRAL

A XI edição do Setembro 
Cultural – Encontro de 
Bandas de Castro Daire, 
realizou-se no passado 
domingo dia 4 de setembro, 
no Jardim Municipal de 
Castro Daire.
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Marcaram presença neste evento 
o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Carneiro, o 
Senhor Vice-presidente da Câmara, 
Eurico Moita, o Senhor Vereador, 
Leonel Ferreira, e o Senhor 
Presidente da Junta de Castro Daire, 
Amaro Lemos entre os convidados e 
o	muito	público	presente.	
Num cenário agradável, como é o 
Jardim Municipal de Castro Daire, 
nem o muito calor que se fez sentir 
foi entrave a que esta tarde cultural 
contasse com a presença de muito 
público	que	entusiasticamente	
assistiu a esta Setembro Cultural.

Antes de proceder á uma 
queima ou queimada informe-
se sempre junto no Gabinete 
técnico Florestal do Serviço 
Municipal de Protecção Civil da 
Câmara Municipal.
De	acordo	com	o	n.º	2	do	artigo	
28.º	do	Decreto-Lei	n.º	124/2006,	
de 28 de Junho, na sua actual 
redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º	17/2009,	de	14	de	Janeiro,	
só poderá efectuar a queima 
de sobrantes fora do período 
critico e desde que o índice de 
risco de incêndio seja inferior 
ao nível elevado. 
terá que cumprir também o 
disposto no ponto 1 do artigo 
39º	do	capítulo	IX	do	Decreto-Lei	
nº	310/2002,	de	18	de	Dezembro,	
que diz: “É proibido acender 
fogueiras nas ruas, praças 
e	mais	lugares	públicos	das	

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

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

PROTECÇãO CIVIl / FlORESTA

cuIDADOS A TER NA REALIzAçãO DE QuEIMAS E QuEIMADAS

Lembre-se que 
PORTUGAL SEM FOGOS 
DEPENDE DE TODOS!

Aproximando-se o fim do 
período crítico a atenção 
deve centrar-se sobre 
quais as precauções a ter 
na queima de sobrantes 
resultantes da limpeza dos 
terrenos agrícolas e das 
florestas e nas queimadas 
para renovação de 
pastagens.
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(PER)CORRER CASTRO DAIRE
Várias Jornadas

TORNEIO REGIONAl DE ABERTURA
Piscinas Municipais de Castro Daire
Dias 15 e 16 de outubro

FESTA DA CASA DO POVO DA CASTRO 
DAIRE - ACADEMIA SÉNIOR
Centro Municipal de Cultura
18 de dezembro

CONCERTO DE NATAl DA BANDA DOS 
BOMBEIROS VOlUNTáRIOS DE CASTRO 
DAIRE
Centro Municipal de Cultura de Castro 
Daire
dezembro

PAI NATAl VISITA ESCOlAS
Escola e Jardins de Infância do Concelho
dezembro

AGENDA CUlTURAl 
outubro, novembro e dezembro

Colabore! A Protecção 
começa em si!

O que são?
As vagas de frio correspondem 
a períodos de tempo, de pelos 
menos seis dias, em que as 
temperaturas mínimas médias 
são	inferiores	em	5º	C	ao	valor	
de referência.

quais os grupos de risco?
Qualquer pessoa pode ser 
afectada, mas são as crianças, 
os idosos, os doentes crónicos 
e as pessoas sem abrigo os 
principais grupos que podem 
sofrer com esta ocorrência.

quais os problemas de saúde 
associados?Quais os problemas 
de	saúde	associados?
Problemas respiratórios, 
cardíacos, lesões por 
hipotermia, queimaduras e 
morte.

Como nos devemos proteger?
As vagas de frio são previsíveis, 
logo podemos tomar algumas 
precauções a fim de evitar 
alguns problemas. Devemos por 
exemplo armazenar alguma 
quantidade de alimentos, 
líquidos e medicamentos para 
alguns dias, não beber bebidas 
alcoólicas, bebidas com gás e 
café, comer refeições ligeiras e 
vestir várias camadas de roupa.

O que fazer? Em casa
Se utilizar lareiras, braseiras, 
salamandras ou equipamentos 
a gás mantenha a correta 
ventilação das divisões de 
forma a evitar a acumulação de 
gases	nocivos	à	saúde,	evitando	
os acidentes por monóxido de 
carbono que podem ser causa de 
intoxicação ou morte; e apague 
ou desligue os equipamentos de 
aquecimento antes de se deitar 
ou sair de casa, de forma a 
evitar fogos ou intoxicações.

O que fazer? na rua
Proteger nariz e boca para 
evitar a entrada de ar muito 
frio nos pulmões, usar roupa 
adequada como luvas, gorro, 
cachecol e calçado quente, 
evitar estar muito tempo em pé 
e em espaços exteriores e evitar 
os esforços físicos.

O que fazer? No carro
Deve conduzir de forma 
prudente, cuidadosa e evitar 
zonas	húmidas	e	sombrias	
com muita presença de água e 
gelo, não deixar bebés, idosos 
e crianças dentro das viaturas 
paradas e no caso de ficar 
imobilizado dentro da viatura 
deve abrir um pouco a janela, 
Informe-se sobre a previsão 
meteorológica, sobre problemas 
de circulação e assegure-se de 
que dispõe de um mapa. Se a 
previsão meteorológica incluir 
a queda de neve leve correntes, 
roupas quentes e mantas bem 
como comida e bebidas quentes, 
tendo em conta que pode ficar 
bloqueado.

VAGAS DE FRIO
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