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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 Celebração do Natal exulta-nos a promover a partilha, enchendo o 
coração dos mais nobres sentimentos, na esperança de que a felicidade 
esteja presente em cada Lar.

Desejo para todos e cada um de Vós que o Natal seja vivido em Família, 
num ambiente de alegria e paz, amor e ternura, sorri e que  o teu sorriso 
seja a estrela que ilumina os corações.

Aproveitamos este Natal para em cada gesto expressar-mos o carinho, 
promovendo a concórdia que traga a amizade e a partilha, que se reflita 
não só nesta época mas em todos os dias do ano.

Desejo, também, que o Novo Ano de 2017 seja sempre sinónimo de 
realizações, onde o cumprir dos sonhos seja uma realidade, abençoado com 
muita saúde, paz, amor e felicidade!

Feliz Natal e Próspero ano de 2017!

Um abraço amigo e fraternal,

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros Munícipes,

Vivemos mais uma quadra 
natalícia!



4 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

No Regulamento prevê a adesão 
dos estabelecimentos comercias 
ao concurso, bastando para 
isso uma inscrição não 
trazendo qualquer custo aos 
comerciantes locais, sendo os 
mesmos identificados com um 
dístico relativo ao referido 
sorteio.
Todas as pessoas que efetuarem 
compras nos estabelecimentos 
aderentes poderão obter copões 

habilitantes ao sorteio por cada 
10€uros de compras, sendo 
que nas grandes superfícies 
comercias do Concelho o valor 
por cada cupão é de 50€.
O Concurso decorrerá de 2 
de dezembro de 2016 a 06 de 
Janeiro de 2017, sendo o sorteio 
realizado no dia 7 de Janeiro 
no Jardim Municipal de Castro 
Daire.
Paralelamente o Município 

de Castro Daire vai também 
promover um Concurso de 
Montras de Natal para os 
comerciantes do Concelho.
Este concurso pretende a 
dinamização e o enriquecimento 
do Comércio Local, tornando-o 
ainda mais apelativo nesta 
época natalícia. Neste Concurso 
serão premiadas as 3 montras 
que mais se destaquem pela sua 
originalidade sendo a escolha 

feita no site do 
Facebook do 
Município.

Estas iniciativas 
vão, certamente, 
ajudar a 
estimular o 
comércio no 
Concelho de 
Castro Daire, 
trazendo uma 
maior dinâmica 
económica, 
cultural e 
social para 
Castro Daire 
num trabalho 
de promoção 
e valorização 
dos produtos 
castrenses.

DESTAqUE

MUNICíPIO DE CASTRO DAIRE PROMOVE CONCURSO DE NATAL COM SORTEIO DE 
UM AUTOMóVEL

O Município de Castro 
Daire, em parceria com a 
Associação Empresarial de 
Castro Daire e Beiras está 
a promover um Concurso 
de Natal que vai sortear 
um carro para o Vencedor. 
Este Concurso pretende 
fomentar e potenciar 
as compras no Comércio 
Local, estimulando os 
consumidores a fazerem as 
suas compras desta época 
natalícia no comércio do 
Concelho, dinamizando 
desta forma um dos mais 
importantes ramos do 
concelho que é o Comércio.
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MUNICíPIO DE CASTRO DAIRE PROMOVE CONCURSO DE NATAL COM SORTEIO DE 
UM AUTOMóVEL

O NOSSO NATAL
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O NOSSO NATAL
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Este orçamento do Município 
de Castro Daire para 2017 tem 
em relação ao ano anterior 
um acréscimo de mais de 7 
milhões de euros, sendo que 
este acréscimo do orçamento 
vai representar um aumento 
do investimento de capital e de 
obras de grande importância 
estrutural para o Concelho de 
Castro Daire.
Neste investimento previsto 
para o ano de 2017 o Executivo 
Municipal, pela voz do seu 
Presidente da Câmara, Fernando 
Carneiro, fez saber que este 
orçamento assenta em três 
Pilares fundamentais: o apoio às 
Famílias; o Associativismo e as 
Obras estruturantes.
No apoio à família são diversos 
os programas que são levados 
a cabo pela autarquia, que vão 
desde o incentivo á Natalidade, 
com o “enxoval do Bebé” até ao 
programa de envelhecimento 
ativo, com especial atenção 
aqueles mais carenciados e que 
mais precisam de ajuda.

O Associativismo também 
assume grande destaque 
neste Orçamento da Autarquia 
Castrense, que afirma estar 
consciente das dificuldades 
que muitas das coletividades 
enfrentam e que vêm neste 
apoio do Município um parceiro 
fundamental para continuar a 
desenvolver as suas atividades 
em prol da comunidade.
 Ao nível das obras de maior 
relevo e há muito esperadas 
pelos munícipes Castrenses, 
destacam-se a Construção da 
nova ETAR para Castro Daire e 
aldeias vizinhas, a execução de 
obras no âmbito do programa 
PARU( Programa de Ação de 
Regeneração Urbana) e do 
Programa PAMUS (Programa 
de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável) ou ainda do PO 
Sáude.
O aproveitamento do novo 
quadro comunitário de apoio 
PORTUGAL 2020 é uma das 
aposta do executivo municipal 
da autarquia castrense, que 
vê no investimento e no 
planeamento de criação de 
condições à fixação de pessoas e 
empresas como sendo a melhor 
forma de desenvolver o seu 
território.
A Câmara Municipal de Castro 
Daire afirmou ainda aguardar 
a reprogramação do Quadro 
Comunitário PORTUGAL 2020, 
onde pretende apostar em 
duas áreas fundamentais 
para o território que são  a 
requalificação das Estradas 
Municipais e a construção 

e requalificação das infra-
estruturas desportivas.
 O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Fernando 
Carneiro, salientou  que Câmara 
Municipal de Castro Daire tem-
se destacado pela sua saúde 
financeira, estabelecendo 
compromissos de pagamentos 
em prazos muito baixos a 
fornecedores e prestadores de 
serviços, estando por isso muito 
bem preparada para abraçar 
este acréscimo do investimento 
para o Concelho, dando passos 
de ambição com sustentabilidade, 
promovendo o desenvolvimento 
e o bem-estar dos castrenses.
O Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire 
afirmou, ainda, estar muito 
orgulhoso do trabalho que tem 
vindo a ser feito no Concelho 
por este executivo Municipal, 
onde o rigor e a preserverança 
são medidas nunca esquecidas 
mas que não tolhem a ambição 
e a motivação de fazer mais 
e melhor em prol desta 
comunidade e deste território.
Segundo o autarca castrense 
este trabalho do executivo 
municipal tem-se refletido num 
maior bem-estar e numa maior 
qualidade de vida dos munícipes, 
sendo que a prioridade é a 
mesma de sempre – as pessoas.
Depois de apresentado e 
aprovado o PPI e Orçamento pelo 
executivo Municipal, é agora 
remetido á Assembleia Municipal 
para que esta se pronuncie 
sobre o mesmo e possa proceder 
também à sua aprovação.

AUTARqUIA

MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE APROvA ORçAMENTO REcORDE PARA 2017 

O Município de Castro Daire 
aprovou o Orçamento e PPI 
para 2017 em Reunião do 
Executivo Municipal de 27 de 
outubro.
O Valor do Orçamento para 
2017 cifra-se em mais de 
27 milhões de Euros, sendo 
este o maior investimento 
anual previsto na Autarquia 
Castrense que alguma vez se 
levou a cabo.

FESTA DAS cOlhEITAS EM AlvA

Decorreu no dia 9 de outubro, a 
Festa das Colheitas no Parque 
da Nossa Senhora da Penha, em 
Alva, uma atividade que registou 
uma grande adesão. O Município 
fez-se representar pelo Sr. 
Vice-Presidente, Eurico Moita 
e Vereador da Cultura, Dr. Rui 
Braguês. 

O NOSSO NATAL
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Decorreu no passado 
dia 9 de outubro, a 
cerimónia de inauguração 
da requalificação dos 
arruamentos na povoação 
de Savariz. O Município 
de Castro Daire fez-se 
representar pelo Sr. 
Presidente, Fernando 
Carneiro, Sr. Vice-
Presidente, Eurico Moita 
e Vereadores, Dr. Rui 
Braguês e Leonel Ferreira. 

INAuGuRAçãO DA REquAlIFIcAçãO DOS ARRuAMENTOS - SAvARIz

À chegada do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, o Club Recreativo Musical 
Rerizense, executou com brio 
e qualidade uma marcha para 
todos os autarcas, convidados e 
população. De salientar que este 
foi o primeiro serviço do novo 
Maestro, Mauro Silva, um jovem 

Castrense, que foi convidado a 
reger o Club Recreativo Musical 
Rerizense, um facto elogiado 
por todos os autarcas e por 
todos os presentes. 
Posteriormente, o Sr. Presidente 
da Câmara e o Sr. Presidente 
da União de Freguesias de 
Reriz e Gafanhão, Pedro Silva, 

procederam ao descerramento 
da placa comemorativa da 
inauguração. O Sr. Presidente 
da União de Freguesias de 
Reriz e Gafanhão, Pedro Silva, 
agradeceu ao Sr. Presidente 
de Câmara a cooperação na 
execução de todas as obras na 
União de Freguesias. Fernando 
Carneiro, usou da palavra e 
começou por cumprimentar 
todos os autarcas, o Sr. Padre 
Adelino Ricardo, executantes 
do Club Recreativo Musical 
Rerizense e seu novo Maestro, 
Mauro Silva, habitantes de 

Gastronomia, produtos da terra, 
artesanato e cantares ao desafio, 

fizeram a delicia das pessoas. 
Parabéns aos organizadores!
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A AIRV  - Associação 
Empresarial do Distro de Viseu 
em parceria com a NERGA, 
Núcleo Empresarial da Região 
da Guarda, apresentou o 
programa “Exportar +” a alguns 
empresários castrenses.

Nesta apresentação marcaram 
presença em representação 
da AIRV o Dr. Rui Almeida, 
do Município de Castro Daire, 
o Sr. Vice-Presidente, Eurico 
Moita, ficando a apresentação 
do programa a cargo do eng.º 
Miguel Pipa.
Este programa pretende ser 
uma ação direcionada aos 
empresários locais, englobando 
a região de Viseu e Guarda, no 
sentido de permitir apoio aqueles 
empresas que pretendar fazer 
a sua internacionalização e 
apostar na exportação dos seus 
produtos.
Este é um programa que tem um 
cronograma até final de 2017 e 
que tem por objetivo dar apoio a 
empreses de setores primordiais 
da região, incentivando às 
exportações e criando sinergias 
que permitam o crescimento da 
mesma.
Nesta primeira fase do 
Programa os promotores 

pretendem identificar quais 
as empresas que poderão ser 
enquadradas na estratégia de 
ação, fazendo uma divulgação 
desta iniciativa por todos os 
Concelhos e distribuindo um 
questionário para preenchimento 
das empresas que servirá de 
base de trabalho para seleção 
das mesmas e encaminhamento 
para outras iniciativas de apoio 

aqueles que não possam fazer 
parte deste programa.
Aproveitando o Portugal 2020 
e as ajudas que os empresários 
possam usufruir deste quadro 
Comunitário de apoio, este é mais 
um programa de incentivo às 
PME da região que se pretende 
contribua para uma melhor 
competitividade das referidas 
empresas.

PROGRAMA “ExPORTAR +” APRESENTADO EM cASTRO DAIRE

Savariz e de localidade vizinhas 
e colaboradores do município 
que executaram as várias 
intervenções na povoação. 
Fernando Carneiro, mostrou-
se satisfeito com o trabalho 
que foi realizada na povoação 

e com as obras que estão em 
execução por toda a freguesia. 
O autarca destacou o excelente 
trabalho que os colaboradores 
do município têm realizado nas 
obras por administração direta. 
Fernando Carneiro, afirmou 

que muito já foi feito em todo 
o Concelho, mas muito ainda 
há para fazer, sempre com 
estabilidade e com as contas em 
dia.
 A cerimónia terminou num 
clima de festa e de convívio.

cASTRO DAIRE ADERE à ROTA DA ESTRADA NAcIONAl 2
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A escritura decorreu no passado 
dia 5 de novembro e contou com a 
presença do Secretário de Estado 
das Autarquias Locais, Dr. Carlos 
Miguel, e de representantes 
de vinte e um municípios de 
vários pontos do país. Numa 
cerimónia repleta de simbolismo, 
os convidados puderam também 
assistir a uma amostra cultural e 
gastronómica, duas das bases da 
força turística da Associação.
A sessão de boas vindas ficou 
a cargo dos Cavaquinhos da 
Universidade Sénior de Vila 
Pouca de Aguiar, à qual se seguiu 
o ato da escritura da Associação 
e dos discursos protocolares. 
O autarca penaguiense e líder 
do projeto, Dr. Luís Machado, 
mostrou-se bastante satisfeito 
com o resultado de dois anos de 
trabalho, “este é um dia histórico 
para o poder local de Portugal”, 
frisando e ressalvando ainda que 

este projeto “é um projeto de 31 
municípios sendo a humanização 
e internacionalização da EN2 
um dos objetivos primordiais do 
mesmo”. 
Por seu lado, o Secretário de 
Estado parabenizou todo o 
processo desenvolvido em torno 
do projeto, o seu mentor, bem 
como louvou a preocupação 
dos autarcas envolvidos na 
valorização do património local. 
Frisou saber perfeitamente o 
quão difícil é conseguir trabalhar 
com e numa Associação de 
Municípios acabando assim 
por dar ainda mais valor à 
recém-criada Associação de 
Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2. “Esta associação é 
realmente um feito magnífico, 
extraordinário. Parabéns!” Para 
encerrar a sessão protocolar, 
o grupo CANTE de Almodôvar, 
grupo inteiramente feminino, 

com elementos dos 10 aos 80 anos, 
entoou cânticos do seu concelho, 
abrilhantando e diversificando a 
cerimónia. 
De realçar que, antes do 
descerramento simbólico e 
comemorativo da réplica do 
marco e da foto de família, 
o Salão Nobre dos Paços do 
concelho de Santa Marta de 
Penaguião recebeu a primeira 
assembleia geral da Associação 
na qual se elegeram os órgãos 
socais da mesma: o Conselho 
Diretivo, o Conselho Fiscal e a 
Assembleia Geral. 
A amostra cultural da EN2 
continuou com a atuação da 
Banda Musical da Cumieira de 
Santa Marta de Penaguião que 
acompanhou a comitiva até ao 
Fórum de Atividades, onde foi 
depois recebida pela Confraria 
Grão Vasco de Viseu e pela Banda 
Filarmónica de Pedrogão Grande. 

Um ano após a assinatura 
do protocolo de intenções 
no qual vários municípios 
manifestaram o interesse 
em aderir ao maior projeto 
turístico de Portugal que 
une as cidades de Chaves 
a Faro, a vila penaguiense 
recebeu a escritura da 
Associação de Municípios 
da Rota da Estrada 
Nacional 2 encerrando 
assim a primeira fase do 
projeto. 
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Decorreu no dia 5 de novembro 
o Passeio de Carros Clássicos 
organizado pelo Grupo Viseense 
Amigos dos Clássicos e pela 
Casa do Pessoal do Hospital São 
Teotónio de Viseu que contou com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Castro Daire. 

Os cerca de 200 turistas foram 
recebidos pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Castro 
Daire, no Centro Municipal de 
Cultura de Castro Daire. Depois 
da troca de lembrança, estes 
visitaram a Igreja Matriz de 
Castro Daire, o Museu Municipal 
e o Centro de Interpretação 
Montemuro e Paiva. 
Após o almoço, o grupo visitou a 
Igreja da Ermida, posteriormente 
visitaram a empresa Ervital, 
no Mezio onde beberam um chá 
oferecido pela empresa Castrense. 
A visita terminou com um 
magusto nas instalações 
Associação Cultural Recreativa e 
Social das Termas do Carvalhal. 
Pelo feedback, pode-se afirmar 
que o balanço desta visita foi 
muito positivo.

PASSEIO DE cARROS cláSSIcOS EM cASTRO DAIRE

Sendo a Estrada Nacional 2 
um palco recheado de boa 
gastronomia decorreu, no Fórum 
de Atividades penaguiense, 
uma amostra gastronómica na 
qual estiveram presentes os 
Municípios de Vila Pouca de 
Aguiar com os seus doces de 
Castanha, Viseu com os viriatos, 

Pedrogão Grande com o bucho, 
Sertã com o maranho e, claro 
está, Santa Marta de Penaguião 
com o seu vinho, entre outras 
iguarias.
 Para encerrar este dia 
memorável, o jantar ficou 
a cargo do Município de 
Almodôvar que presentou todos 

os participantes com o seu 
“jantarinho de Grão”, oferecido 
e confecionado por duas 
cozinheiras almodovarenses 
que se deslocaram até a vila 
de Santa Marta de Penaguião 
e receberam cerca de 300 
pessoas que comungaram da 
inesquecível experiência.
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

ANTES E DEPOIS

Vale de Azia • Requalificação de Bermas e Passeios
Antes Depois

Braceiro • Arranjo dos tanques públicos

ObRAS EM cuRSO

Vale de Azia • Requalificação da Rua de Santana
Antes Depois

Vale de Azia • Requalificação de Bermas e Passeios
Antes Depois

Farejinhas • Calcetamento das valetas das Ruas

Picão • Requalificação da Rua do Centro Social
Antes Depois

Antes Depois
Picão • Requalificação da Rua do Centro Social
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Farejinhas • Calcetamento das valetas das Ruas

Farejinhas • Calcetamento das valetas das Ruas

O MUNICÍPIO NãO PáRA

ObRAS EM cuRSO

Chãos de Paiva • Requalificação do Acesso á Aldeia

Farejinhas • Calcetamento das valetas das Ruas

Cotelo • Colocação de Tapete e Requalificação de Ruas

Cotelo • Colocação de Tapete e Requalificação de Ruas

Chãos de Paiva • Requalificação do Acesso á Aldeia
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Folgosa • Arranjo dos tanques públicos

Folgosa • Arranjo dos tanques públicos

Ester de Cima • Requalificação de Berma na Rua Principal

Ester de Cima • Calcetamento da Rua dos Penedinhos

Ester de Cima • Alargamento e requalificação da Rua Junto à Associação

Gosendinho • Requalificação da Rua Principal

Custilhão • Arranjo dos Tanques Públicos

Ester de Cima • Alargamento e requalificação da Rua Junto à Associação

Custilhão • Arranjo dos Tanques Públicos

Custilhão • Arranjo dos Tanques Públicos

Cotelo • Colocação de Tapete e Requalificação de Ruas
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Gosendinho • Requalificação da Rua Principal Grijó do Gafanhão • Requalificação da Estrada Principal

Grijó do Gafanhão • Requalificação da Estrada Principal

O MUNICÍPIO NãO PáRA

Lamelas • Arranjo dos Tanques Públicos

Grijó do Gafanhão • Requalificação da Estrada Principal

Grijó do Gafanhão • Requalificação da Estrada Principal

Lamelas • Arranjo dos Tanques Públicos Lamelas • Construção de Tanques Novos na Portela

Lamelas • Construção de Tanques Novos na Portela
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Lamelas • Obras na EB1

Mosteiro • Construção de Muro no largo da Carvalha

Pepim • Calcetamento da Travessa das Eiras

Pepim - Reriz • Requalificação Parcial da Estrada Municipal

Mosteiro • Construção de Muro no largo da Carvalha

Lamelas • Marcação e sinalização da Rua das Fontanheiras

Lamelas • Obras na EB1
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Ribas • Requalificação do Acesso a Aldeia

Ribas • Requalificação do Acesso a Aldeia

Ribeira de Ester • Calcetamento de Rua

Termas do Carvalhal • Construção de Muro no Recinto da Escola

Termas do Carvalhal • Construção de Coberto no recinto da Escola

Termas do Carvalhal • Construção de Coberto no recinto da Escola Termas do Carvalhal • Construção de Muro no Recinto da Escola

Vale de Azia • Requalificação de Bermas e Passeios

Veado • Marcação e sinalização da Estrada de acesso
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Vila Seca • Requalificação da Estrada de Acesso

Vila Franca • Alargamento e Construção de Muro de Suporte da Estrada

CULTURA

ExPOSIçãO DE PRESéPIOS

No início de mais um ano 
lectivo, o bibliomóvel, 
viatura equipada com 
livros, cd´s, percorrerá 
todas as escolas do 
1º ciclo e Jardins-de-
Infância do concelho de 
Castro Daire.
O objectivo é levar 
a biblioteca a todos, 
dentro do espírito das 
Bibliotecas itinerantes 
da Calouste Gulbenkian, 
que há algumas décadas, 
colmatava a inexistência 
destas realidades 
culturais.

O bibliomóvel para além de 
promover a leitura, enquanto 
aspecto de prazer e contacto com 
o livro, vai também ao encontro 
das exigências dos currículos, já 
que transporta livros das metas 
curriculares e do Plano Nacional 
de Leitura.
A Biblioteca itinerante fez a 
sua primeira viagem em 2003 e 
desde então tem levado livros, 
companhia e muitos afectos.
A partir de janeiro de 2017, será 
ainda distribuído pelas escolas um 
guia, o “Guia-me” no âmbito da 
promoção da leitura, com listagens 
de livros do Plano Nacional de 
Leitura e algumas actividades,  a 
todas as crianças que frequentam 
o 1º ciclo do Ensino Básico.

A Biblioteca Municipal acolheu 
um conjunto de presépios da 
artesão Isabel Lacerda, durante 
todo o mês de dezembro.
O presépio remete-nos para uma 
referência cristã onde se retrata 
o nascimento de Jesus em Belém, 
na companhia de São José e da 
Virgem Maria.

Em Portugal o presépio tem 
tradições muito antigas 
enraizadas nos costumes 
populares. Os presépios de 
Isabel Lacerda distinguem-se 
pelo arrojo, jovialidade e sentido 
de humor.  Marcados por uma 
técnica e inovação, onde a cor da 
terra sobressai nas suas peças, 

evidenciando tonalidades e 
acabamentos muito criativos.

bIblIOMóvEl
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SEMANA DAS bIblIOTEcAS EScOlARES

Como em anos anteriores, 
e tendo em vista chamar a 
atenção para importância 
das bibliotecas escolares na 
educação e na formação dos 
cidadãos do presente e do 
futuro, respeitando o nosso 
património cultural, realizou-
se, durante os dias 24 a 28 
de outubro, pela Biblioteca 
Municipal de Castro Daire e 
as Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire, a Semana das 
Bibliotecas.

Sob o tema “Aprende a 
descodificar o teu mundo” 
comemorou-se no passado dia 24 
de outubro o Dia Internacional da 
Biblioteca Escolar.
A Câmara Municipal de 
Castro Daire, associou-se a 
esta iniciativa através da 
comparticipação do espectáculo 
da Companhia Andante “Quem 
quer ser Saramago? e da 
dinamização, no espaço da 
Biblioteca Municipal e das escolas 

do 1º ciclo, de um conjunto de 
oficinas de expressão e momentos 
de “hora do conto”.
Criar bibliotecas escolares 
inclusivas, que proporcionem 
reais oportunidades de leitura 
para todos os alunos, num 
sentido de cooperação desejável 
com a Biblioteca Municipal é 
talvez um dos maiores desafios 
colocados às bibliotecas que 
se pretendem assumir como 
espaço de excelência para o 

desenvolvimento da literacia e  
enquanto garante da igualdade 
de oportunidades.

É a palavra portuguesa que 
designa uma placa cerâmica 
quadrada com uma das faces 
decoradas e vidradas. Comum em 
vários países, é em Portugal que 
se assume de uma importância 
especial.

Para além da visita à exposição, 
que contemplou vários painéis de 
azulejos, do século XVI ao século 
XX, pertença do Museu Nacional 
do Azulejo,  proporcionámos 
oficinas de pintura em azulejo.
Acreditamos que esta exposição 

demonstrou bem o valor desta 
arte em Portugal, não só pelo 
imenso património existente 
no nosso país, mas também 
enquanto arte que evidencia 
a inteligência práctica e a 
sensibilidade dos portugueses.

ExPOSIçãO “A ARTE DO AzulEjO”

A Biblioteca Municipal 
acolheu durante o mês 
de novembro e dezembro 
a exposição “A arte do 
azulejo” gentilmente 
cedida pelo Museu 
Nacional do Azulejo, um 
dos mais importantes 
museus de cerâmica 
do mundo. O azulejo 
é uma das expressões 
mais fortes da cultura 
em Portugal e um 
dos contributos mais 
originais dos portugueses 
na cultura universal. 
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Paralelamente às conferências, 
a inauguração da exposição 
“Minas de Gente”, que exibiu 
uma réplica de um túnel de 
exploração das minas de Cabril, 
expondo ao mesmo tempo 
materiais utilizados na própria 
mineração bem como  amostras 
de material extraído de minas 
de Volfrâmio,  e que contou, 
também, com a presença de 
peças vindas das Minas da 
Panasqueira

Abandonadas, as minas de 
Cabril pertenceram a uma “rede” 
de produção de Volfrâmio 
que procurou satisfazer as 
necessidades deste metal 
principalmente durante a II 
Guerra Mundial.  
As minas de Cabril são o 
testemunho vivo dessa época. 
São o ex-libris das explorações 
mineiras do Concelho de Castro 
Daire. Porém não são as únicas. 
Entre 1899 e 1958 vinte e quatro 
explorações 
receberam 
alvará de 
exploração. 
Volfrâmio, 
Estanho e até 
Ouro foram 
extraídos 
de várias 
Freguesias de 
Castro Daire: 
Cabril, Castro 
Daire, Ester, 

Gafanhão, Mões e Parada 
de Ester são os exemplos 
onde ocorreram extracções 
autorizadas.
“Minas de Gente” pretendeu 
prestar homenagem àqueles 
que trabalharam nas minas,  no 
esforço contínuo de sobrevivência 
e na luta diária por uma vida 
digna. Mais de que uma simples 
exposição sobre uma mina, é 
uma homenagem às gentes, que 
suaram para viver.

jORNADAS DO PATRIMóNIO 2016

No âmbito das 
Jornadas Europeias do 
Património 2016, este 
ano subordinadas ao 
tema Comunidades e 
Culturas, o Município de 
Castro Daire associou-se 
às comemorações, que 
tiveram lugar no Museu 
Municipal, no passado 
dia 23 de setembro, 
e que contou com a  
presença de Doutor Mário 
Rodrigues Ferreira, 
historiador e Doutora 
Luísa Rodrigues, Bióloga 
do ICNF, que falaram 
sobre a importância do 
património imaterial, e 
sobre a importância das 
minas e dos morcegos, 
e que juntou alunos, 
professores e comunidade 
em geral.
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DESPORTO

MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE ADERE AO PORTuGAl A NADAR

O Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, e o 
Presidente da Federação 
Portuguesa de Natação, 
António José Silva, 
assinaram o protocolo do 
Projeto Portugal a Nadar, 
entre o Município e a FPN, 
numa cerimónia que contou 
ainda com a presença do 
vereador do desporto de 
Castro Daire, Rui Braguês e 
do presidente da Associação 
de Natação do Centro Norte 
de Portugal, Manuel Pereira. 

“Para a Câmara Municipal de 
Castro Daire a assinatura deste 
protoloco reveste-se de uma 
mais valia muito importante. 
Primeiro, porque a certificação 
irá elevar o nível da qualidade 
dos serviços que prestamos à 
população; Segundo, porque 
permite acolher mais vezes os 
jovens e realizar mais provas 
no nosso Concelho”, explicou o 
presidente da edilidade local, 
Fernando Carneiro. 
Pedro Pontes, diretor técnico 
das Piscinas de Castro Daire, 
referiu que a “adesão ao 
projeto Portugal a Nadar será 
certamente uma mais valia para 
as piscinas municipais assim 
como para todo o concelho. Ao 
nível de infraestruturas é o 
que falta para complementar 
a qualidade reconhecida que 
já temos um contributo aos 
utentes para que possa ter um 
serviço melhor e usufruir deste 
projeto”. 
O Projeto “Portugal a Nadar” 
pretende agregar todas as 
entidades que tem escolas de 
natação ou gestão de piscinas 
com o intuito de acrescentar 
valor aos serviços prestados 
por essas entidades. A FPN 
assume como principais 
objetivos o desenvolvimento da 
natação enquanto modalidade 

desportiva que passam por: a 
adesão à Federação Portuguesa 
de Natação – Filiação; 
Oportunidades de contacto 
direto com os parceiros FPN – 
Cartão FPN; Acesso à formação 

profissional certificada para os 
seus quadros e colaboradores; 
Participação dos seus utentes 
em várias iniciativas de cariz 
lúdico ou desportivo com a 
tutela da FPN.
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cIRcuITO MuNIcIPAl DE ATlETISMO  -  (PER)cORRER cASTRO DAIRE (PER) cORRER cASTRO 
DAIRE DIvulGA bENEFícIOS DA SAÚDE ATRAvéS DA PRáTIcA DESPORTIvA

O Município de Castro 
Daire lançou, em finais 
de setembro, o Circuito 
Municipal de Atletismo 
(PER) CORRER CASTRO 
DAIRE, num conjunto de 
6 jornadas de corrida 
e marcha pedestre em 
natureza a realizar 
em diversos pontos do 
concelho.

Destinado aos munícipes 
de todas as idades o mesmo 
decorre, maioritariamente, em 
Percursos Pedestres de Pequena 
Rota marcados no concelho, 
promovendo desta forma os 
referidos percursos a par de 
encher de cor e vida as aldeias 
onde os mesmos passam.
A 1ª jornada teve lugar em 
Lamelas (1), a 24 de setembro, 
com a realização do Trilho da 
Pombeira (PR 8). Esta jornada de 

arranque do Circuito Municipal 
de Atletismo contou com 171 
participantes, distribuidos 
pelos 10 escalões competitivos 
(Benjamins a Veteranos) e 
caminhada. Marcelo Gonçalves 
e Maryline Marques (ambos em 
representação do GDR Granja 
- Trutas do Mau) triunfaram 
na prova principal, com vitória 
coletiva de igual modo a sorrir 
ao GDR Granja, seguido do CD 
Leomil.

Mões (2) acolheu a 2ª jornada, 
realizada a 8 de outubro. A 
presença do castrense César 
Costa, recente Campeão do 
Mundo de Corrida em Montanha, 
categoria de veteranos, 
foi motivo para uma justa 
homenagem promovida pelo 
Município, na qual se premiou o 
nosso campeão com simples mas 
sentidas ofertas a perpetuar 
esse feito desportivo. Estiveram 
presentes 220 participantes, 
com vitórias de César Costa 
(Individual) e Maryline Marques 
(GDR Granja - Trutas do mau) na 
prova principal, enquanto que 
o GDR Granja voltou a triunfar 
coletivamente, seguido do CJS 
Arouca e CD Leomil.

A freguesia de Cabril (3) e o seu 
Trilho das Minas (PR 2) recebeu, 
a 22 de outubro, a 3ª jornada do 
(PER) CORRER CASTRO DAIRE. 
Inscritos 258 participantes (138 
atletas e 120 caminheiros) entre 
os quais alguns dos atletas 
internacionais de corrida em 
montanha que têm representado 
o nosso país, recentemente, nos 
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confrontos além fronteiras, e 
que não deixaram passar esta 
oportunidade de competir num 
dos mais duros percursos de todo 
o Circuito Municipal de Atletismo 

para testarem sua forma. Vitor 
Barbosa (GDC Castelo de Paiva) 
e Cidália Teixeira (GDR Granja - 
Trutas do Mau) triunfaram na 
prova principal ao passo que 

o GDR Granja somou mais um 
triunfo coletivamente, seguido 
das formações do Ginásio Clube 
de Bragança e GDC Castelo de 
Paiva.

O S. Martinho trouxe a 4ª jornada 
do (PER) CORRER CASTRO DAIRE, 
realizada no dia 12 de novembro 
em Moura Morta (4), no seu 

Trilho dos Lameiros (PR 4), o 
qual contou com 275 inscritos 
(136 atletas e 139 caminheiros), 
naquele que foi novo recorde 

de inscrições e particiações no 
Circuito Municipal de Atletismo. 
Num dia marcado por chuva 
persistente e algum nevoeiro 
Marcelo Gonçalves (GDR Granja 
- Trutas do Mau) e Rosa Silva 
(CD Leomil) levaram de vencida 
a concorrência direta, com o 
GDR Granja - Trutas do Mau 
a colecionar mais um triunfo 
coletivo, seguido do CD Leomil e 
CJS Arouca.

A 5ª jornada teve lugar a 27 
de novembro, em Gosende (5), 
com a realização do Trilho dos 
Carvalhos (PR 3). Uma vez mais a 
chuva, desta feita a par de denso 
nevoeiro, fez a sua aparição, 
não sendo motivo, no entanto, 
para arrefecer o ânimo das duas 
centenas e meia de participantes 
que não quiseram deixar passar 
mais uma oportunidade de tomar 
parte na penúltima jornada do 
8PER) CORRER CASTRO DAIRE.
Individualmente o triunfo 

masculino foi repartido por Vitor 
Barbosa, José Vieira e Bruno 
Vieira (trio em representação 
do GDC Castelo de Paiva), numa 
inusitada chegada à meta 
protagonizada pelo tio Vitor e 
ou dois irmãos José e Bruno, 
todos recentes internacionais e 
campeões nacionais de corrida 
em montanha, que emprestaram 
o seu saber e mais valia da 
corrida em natureza ao Circuito 
Municipal de Atletismo de Castro 
Daire. No sector feminino o 

triunfo sorriu a Lídia Pereira 
(GDR Granja - Trutas do Mau), 
na sua estreia neste quadro 
competitivo enquanto que 
coletivamente o GDR Granja - 
Trutas do Mau voltou a somar 
novo triunfo seguido do CD 
Leomil e GDC Castelo de Paiva.
Quando falta uma jornada para 
o seu encerramento o Circuito 
Municipal de Atletismo (PER) 
CORRER CASTRO DAIRE conta 
com um total de 540 inscritos 
(220 atletas e 320 caminheiros) 
em representação de 33 
coletividades, entre as quais 17 
de fora do concelho.
O Circuito Municipal de 
Atletismo (PER) CORRER 
CASTRO DAIRE terá o seu 
termo a 17 de dezembro com a 
realização da corrida de Natal 
“Castro Daire Christmas Run”, 
num conjunto de provas para 
todas as idades e caminhada 
por alguns dos arruamentos da 
vila.

As Piscinas Municipais de Castro 
Daire receberam no dia 1 de 
outubro, as provas de Natação 
(1) dos XIII Jogos Desportivos. 
Naquela que foi a jornada 
inaugural da 2ª Temporada dos 
Jogos, estiveram em competição 
cerca de 60 atletas distribuídos 
pelas 15 coletividades 
participantes., que disputaram 
de forma aguerrida, mas com 
muito fair play os lugares do 
pódio de cada categoria.

No domingo seguinte, dia 9 de 
outubro, a Associação Sopro 
Memórias acolheu o Torneio 
de Damas (2), onde a alegria 
e boa disposição de todos os 
participantes foi uma constante, 
e nem as largas horas de jogo 
fizeram perder o sorriso e o 
espírito desportivo com que todos 
encararam a prova. 
No final coroaram-se 
os vencedores e até os 
Excelentíssimos Vereadores, Dr 

Rui Braguês e Sr Eurico Moita se 
defrontaram no tabuleiro.
No dia 16 de outubro, numa 
tarde de Domingo bastante 
chuvosa, disputou-se no Pavilhão 
Gimnodesportivo da EBI Mões o 
torneio de Ténis de Mesa (3) dos 
XIII Jogos Desportivos. Com uma 
organização conjunta entre a, 
incansável, Associação de Fareja 
e o Munícipio de Castro Daire, foi 
já pelas 20h30 que terminou esta 
maratona. 

xIII jOGOS DESPORTIvOS  -  2ª TEMPORADA
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Os participantes levaram à letra 
as máximas do desportivismo 
e boa disposição que têm 
pautado estes jogos e em muito 
contribuiram para que tudo 
decorresse com normalidade. 
Foi, portanto, um privilégio 
assistir a grandes jogos que os 
brilhantes jogadores que por ali 
passaram nos proporcionaram.
No dia 23 de outubro realizaram-
se as eliminatórias de uma das 
modalidades mais participadas 
dos XIII Jogos Desportivos, 
o Torneio da Sueca (4). Com 
103 equipas inscritas houve a 
necessidade de realizar uma 
primeira fase a eliminar e 
posteriormente as finais. De 
acordo com a sua localização 
geográfica, as equipas foram 
distribuídas pelas associações 
de Folgosa, Lamas e Carvalhal 
de onde foram apuradas as 32 
melhores equipas para a final do 
dia 20 de novembro em Lamelas.
Uma palavra para as 
Associações de Folgosa, Lamas 
e Carvalhal que colaboraram de 
sobremaneira na organização 
desta modalidade engrandecendo 
exponencialmente este evento.
Guardado para o último Domingo 
de Outubro (dia 30) estava o 
Torneio de Basquetebol 3x3 (5). 
O pavilhão gimnodesportivo da 
Escola Secundária de Castro 
Daire foi o palco deste animado 
Torneio onde sobressairam os 

dribles e a pontaria afinada 
de todos os intervenientes que 
desfrutaram ao máximo desta 
modalidade que preserva aínda o 
verdadeiro espírito do “desporto 
de rua”.
Aínda dentro das modalidades 
de pavilhão, os XIII Jogos 
Desportivos prosseguiram 
no dia 6 de novembro com o 
Torneio de Voleibol – Duplas 
(6). Nem o frio que se fazia 
sentir no Pavilhão da Escola 
Secundária de Castro Daire 
afastou os participantes que 
com a boa disposição habitual, 
alegria e fair paly animaram 
mais uma tarde desportiva, 
honrando a modalidade praticada 
dada a capacidade dos seus 
intervenientes. 
Numa bela tarde de S.Martinho, 
dia 13 de novembro, realizou-se 
na sede da Associação de Vila 
Boa o Torneio de Matraquilhos 
(7) dos XIII Jogos Desportivos. 

Com uma organização conjunta 
entre a, incansável, Associação 
de Vila Boa e o Município de 
Castro Daire, a competição entre 
os cerca de 160 participantes 
foi “feroz” e a luta pelos lugares 
cimeiros foi disputada em cada 
bola de jogo. No final todos os 
presentes confraternizaram 
no tradicional magusto de S. 
Martinho gentilmente organizado 
e oferecido pela associação local.
Para o dia 20 de novembro, 
estava reservada a tão ansiada 
final do Torneio da Sueca (4) 
e, foi já perto das 21h30 que 
terminaram os jogos. Com o 
inexcedível auxílio da Associação 
de Lamelas, foi com chave de 
ouro que se encerrou mais uma 
edição dos jogos desportivos, 
como não podia deixar de ser a 
boa disposição reinou e todos 
pautaram a sua participação pelo 
já habitual espírito de amizade e 
fair play.
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“AS PRIMEIRAS bRAçADAS…”

Teve no dia 11 de outubro de 
2016, o projeto “As primeiras 
Braçadas…”, iniciativa 
levada a cabo pelo nosso 
Município em parceria 
com o Agrupamento de 
Escolas pelo segundo ano 
consecutivo. 

Eram cerca de 10:00h quando 
chegaram os 23 meninos da Sala 
1 de Castro Daire acompanhados 
da sua educadora e respetivas 
auxiliares. Após um primeiro 
contacto com as Piscinas 
chegava a hora de se 
equiparem, para depois serem 
encaminhados ao Cais, não sem 

antes receberem as indicações 
dos cuidados obrigatórios a ter 
nesta prática.
Equipados a rigor, chegava a 
hora tão esperada da entrada 
na água e da diversão pura e 
natural destas tenras idades 
que perdurou durante os 45 
minutos de atividades aquáticas 

lúdicas. O Projeto decorrerá até 
final do presente ano letivo às 
terças e sextas-feiras.

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

Nos dias 15 e 16 de outubro, as 
Piscinas Municipais de Castro 
Daire receberam o TORNEIO 
REGIONAL DE ABERTURA DE 
INFANTIS, prova dos quadros 
competitivos da Associação de 
Natação Centro Norte de Portugal 
(ANCNP).

Esta prova de grande 
envolvência, contou com a 
presença de 200 atletas da Zona 
Centro e Norte do País, sendo 
que a SECÇÃO DE NATAÇÃO DA O 
CRASTO SE FEZ REPRESENTAR 
COM 16 ATLETAS. Reconhecida 
como uma das provas mais 
emblemáticas da Associação 
de Natação Centro Norte de 
Portugal, os clubes participantes 
aproveitaram a mesma para 
colocar em competição os seus 
melhores atletas.

É sempre orgulho para o 
Município de Castro Daire ver 
as suas Piscinas como a escolha 
prioritária para uma prova desta 
envergadura, que teve como 
ponto de referência o Domingo 

de manhã, altura em que foi 
celebrado o protocolo de adesão 
da Escola Municipal de Natação 
de Castro Daire ao Projeto da 
FPN “PORTUGAL A NADAR”, e 
que contou com a presença de 
várias personalidades locais 
e da modalidade, destacando-
se o Sr Presidente Câmara 
Municipal, Fernando Carneiro, 
e o Sr. Presidente da Federação 
Portuguesa de Natação, Dr. 
António Silva.
Face ao exposto, não foi de 
admirar o fluxo de interessados 
e amantes da modalidade que 
se deslocaram às Piscinas 
Municipais de Castro Daire e 
vibraram com as braçadas destes 
jovens e promissores atletas.

TORNEIO REGIONAl DE AbERTuRA - INFANTIS
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cASTRO DAIRE REcEbEu O GAlARDãO DE cERTIFIcAçãO DA quAlIDADE FPN

A Escola Municipal de 
Natação de Castro Daire 
foi reconhecida através do 
Galardão de Certificação da 
Qualidade pela Federação 
Portuguesa de Natação, 
nível inicial. O Galardão 
foi entregue ao Vereador 
do Desporto, Dr. Rui 
Braguês, este mostrou-
se muito satisfeito pela 
reconhecimento do 
trabalho desenvolvido por 
toda a estrutura técnica 
e operacional da Escola 
Municipal de Natação/
Piscinas Municipais.

cIRcuITO MuNIcIPAl DE EScOlAS DE NATAçãO

No dia 30 de outubro a 
Escola Municipal de Natação 
participou com 15 atletas na 
prova de abertura da época 
2016/2017.

A prova iniciou com a entrega 
dos prémios alcançados pelos 
atletas castrenses na ano 
transato. O de melhor nadador 
do ano na categoria de júnior, 

Albino Almeida; o de melhor 
nadadora do ano, Ana Sofia 
Pina, e o de melhor escola do 
ano, título conquistado no 
quarto ano consecutivo  pela 
nossa Escola Municipal de 
Natação. 
Fica o agradecimento e 
reconhecimento a todos os 
atletas que ajudaram a alcançar 
mais este título que em muito 
engrandece o nome da nossa 
Escola de Natação e todos os 
que nela trabalham. 
Uma palavra de apreço a 
todos os pais e familiares 
que ajudaram a alcançar 
estes prémios com a sua 
disponibilidade e apoio 

incansável.
No dia 19 de novembro a nossa 
Escola Municipal de Natação 
participou na segunda prova do 
Circuito Municipal de Escolas de 
Natação, onde os nossos atletas 
alcançaram onze primeiros 
lugares; sete segundos lugares; 
cinco terceiros lugares; um 
quarto lugar e um quinto lugar.
Mais uma vez ficou patente o 
trabalho que é desenvolvido na 
Escola Municipal de Natação de 
Castro Daire, bem como o nível 
competitivo evidenciado pelos 
nossos atletas que provaram 
mais uma vez que o título para 
esta época poderá não ser 
apenas “uma miragem”.
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Conheces o teu Município?

Resposta: Escultura de Homenagem ao Emigrante - Rotunda da Feira das Vacas em Castro Daire

DIA DO uTENTE

No dia 19 de novembro de 
2016 as Piscinas Municipais 
comemoraram 12 anos desde 
a sua inauguração a 19 de 
novembro de 2004. 
A Câmara Municipal de 
Castro Daire aproveitou a 
data para celebrar o “DIA 
DO UTENTE” da sua Escola 
Municipal de Natação e para 
dar a conhecer o projeto 
Portugal a Nadar, ao qual 
recentemente o Município 
aderiu.

Ao longo da manhã os utentes 
puderam usufruir de um 
vasto leque de variado de 
atividades aquaticas e de 
animação, e todos os utentes 
foram presenteados com uma 
touca do Portugal a Nadar. Foi 
desta forma que as Piscinas 
Municipais de Castro Daire 
juntaram nessa manhã  
aproximadamente 150 utentes, 

demonstrando assim perante os 
mesmos o agradecimento pela 
preferência dos seus serviços.
O evento contou com a 
presença do Senhor Vice-
Presidente da Federação 
Portuguesa de Natação, o Eng. 
Alexsander Esteves, do Senhor 
Presidente do Município, Sr. 
Fernando Carneiro e do Senhor 
Vereador do Desporto, Dr. Rui 

Braguês.
Esta iniciativa resulta da 
estratégia desportiva do 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal de Castro Daire no 
sentido de destacar e despertar 
para a prática da natação 
promotora de saúde e bem 
estar e também, como uma 
modalidade desportiva na sua 
vertente competitiva.
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Desde a sua abertura, já foi 
visitado por 237 crianças e 639 
adultos, estando entre estes 
as crianças do Programa de 
Atividades Socioeducativas de 
Castro Daire, o Grupo de Atividades 
Seniores da Casa do Povo de Castro 
Daire, o Grupo Viseense Amigos dos 
Clássicos, o INATEL (com visitantes 
oriundos de Évora, Castelo Branco 
e Covilhã), a Associação de 
Solidariedade Social de Guilheiro 
(Trancoso) e a Brigada Vespista 

de Castro Daire. A maior parte 
destes grupos também visitaram 
o Museu Municipal de Castro 
Daire, o Centro Histórico e a Igreja 
Matriz.
O Centro de Interpretação e 
Informação do Montemuro e Paiva 
tem como objetivo transmitir de 
forma pedagógica e sensorial 
as grandes potencialidades 
ambientais, culturais e turísticas 
do território castrense que vale a 
pena ser visitado e admirado por 

todos, independentemente da faixa 
etária.
Esta dinamização está a ser 
alargada a todas as escolas do 
Município e do país, bem como às 
Associações Castrenses, Juntas de 
Freguesia e a todos aqueles que 
queiram visitar este espaço, com 
o intuito de desvendar o passado, 
conhecer o que o rio Paiva e a 
serra do Montemuro têm para 
oferecer e, assim, descobrirem este 
Território Mágico.

TURISMO

O Centro de Interpretação e 
Informação do Montemuro 
e Paiva encontra-se aberto 
ao público desde o dia 4 de 
julho de 2016, tendo vindo 
a dinamizar o turismo, 
suscitando o interesse e a 
curiosidade em visitar  e 
conhecer o território de 
Castro Daire.

cENTRO DE INTERPRETAçãO E INFORMAçãO DO MONTEMuRO E PAIvA

EDUCAÇãO

EScOlA DO 1º cEb DE cASTRO DAIRE REcEbE A vISITA DO GASPAR

Esta visita teve como objetivo 
a entrega de um Kit escolar a 
cada aluno que vai participar 
na edição deste ano, que contou 
com a presença do Sr. Vereador 
do Pelouro da Educação Dr. Rui 
Braguês, representantes da CIM 
Viseu Dão Lafões, da empresa 
GESentrepreneur, bem como, todos 
os professores envolvidos nesta 

iniciativa. O Projeto “A aventura 
do Gaspar” destinado aos alunos 
do 1º CEB pretende desenvolver 
competências empreendedoras 
e abrange um conjunto de ações 
que se desenvolvem em torno 
de uma história protagonizada 
pelo Gaspar e que conta também, 
com a participação de outras 
personagens. A participação 

ativa dos professores que irão 
acompanhar e dinamizar o projeto 
junto dos seus alunos, contribuirá 
certamente para alcançar os 
objetivos pretendidos. Este projeto 
termina com a realização de 
um evento municipal, onde os 
alunos terão oportunidade de 
mostrar à comunidade o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano

Foi com grande entusiasmo 
que os alunos dos 3º e 4º anos 
de escolaridade da EB 1 de 
Castro Daire, receberam no 
dia 5 de dezembro, a visita do 
Gaspar, a mascote do projeto 
Escolas Empreendedoras 
da CIM Viseu Dão Lafões, 
desenvolvido em parceria 
com o Município de Castro 
Daire.
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ACÇãO SOCIAL

O Município de Castro Daire 
estabeleceu mais quatro 
protocolos de auxílio na 
melhoria habitacional com 
famílias carenciadas.
A assinatura destes protocolos 
resulta na aplicação do 
Programa Municipal de Ajuda 
à Melhoria Habitacional de 
Famílias Carenciadas, onde 
são analisadas candidaturas 
dos agregados familiares que 
não têm meios e condições de 
habitabilidade mínimas para o 
conforto e bem-estar do seu lar.

O valor do auxílio destes 
protocolos aproxima-se dos 30 
mil euros e vai permitir que 
estes agregados familiares 
vejam, finalmente, a sua 
habitação com as condições 
exigíveis ao nível das condições 
básicas para habitação. 
No ano de 2016 foram 15 os 
agregados familiares apoiados, 
num total de 103.758,32 euros 
gastos neste programa de 
Apoio á Melhoria Habitacional, 
sendo este valor suportado 
exclusivamente com fundos do 
Município.
Esta medida de apoio às famílias 
com graves carências na sua 
habitação e sem meios para 
fazer face a essas despesas é 
uma forma de ajudar os que 
mais necessitam, num Concelho 
onde ainda existem algumas 
assimetrias sociais.

Estes protocolos prevêem o apoio 
na cedência de material, mão 
de obra e o acompanhamento 
do desenrolar dos trabalhos por 
parte dos técnicos da autarquia.
Na maioria dos casos tratam-se 
de habitações que apresentavam 
grande degradação e ausência 
de infra-estruturas básicas, 
sofrendo intervenções ao nível 
da cobertura, recuperação de 
interiores, fachadas, ou ainda 
construções de casas de banho 
ou cozinhas nos casos onde não 
existiam.
Estas intervenções permitiram 
que estes agregados familiares 
pudessem finalmente ter uma 
habitação com as condições 
mínimas de habitabilidade, 
cumprindo também as normas de 
segurança e higiene que trazem 
uma maior qualidade de vida a 
estas famílias.

O Sr. Presidente da Câmara 
realçou que esta medida tem 
vindo a minorar as dificuldades 
destas famílias, trazendo uma 
nova esperança. Criando mais 
justiça social e promovendo, cada 
vez mais, a igualdade e o bem-
estar das famílias castrenses.
Este ano o Executivo Municipal 
tem vindo a abranger um 
número maior de agregados 
familiares contemplados, dando 
maiores ênfase á vertente 
social numa época de grandes 
dificuldades de algumas famílias, 
surgindo esta medida como 
uma forma de minorar as suas 
dificuldades numa aposta em 
passo a passo vir a diminuir as 
assimetrias sociais. 
Nesta cerimónia notou-se uma 
alegria contida e até com emoção 
por parte das famílias que foram 
abrangidas com estes protocolos.

MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE ASSINA MAIS 4 PROTOcOlOS DE MElhORIA hAbITAcIONAl 
cOM FAMílIAS cARENcIADAS

ATIvIDADES DE âMbITO SOcIAl, REFERENTES A 2016

O Município de 
Castro Daire estando 
geograficamente situado 
numa zona rural do 
interior, é penalizado pela 
desertificação e por uma 
população envelhecida 
e com poucos recursos 
económicos.

Para colmatar esta tendência e 
criar um espaço atrativo para se 
viver, o Município   implementou e 
alterou medidas  de âmbito social 
, direcionadas para a população 
idosa e carenciada, desenvolvendo 
também um programa de 
incentivo à natalidade .
De entre as diversas medidas 
destaca-se:
O Cartão  Municipal “Viver Mais”, 

que se destina aos Munícipes 
com idade igual ou superior 
aos  60 anos , que para além de 
outros benefícios, podem viajar 
gratuitamente  nos transportes 
públicos em toda a área do 
concelho.
 
Só este ano solicitaram o respetivo 
cartão mais 184 Munícipes 
perfazendo um total de 1955 

EScOlA DO 1º cEb DE cASTRO DAIRE REcEbE A vISITA DO GASPAR
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utentes a beneficiar desta medida.
A nível de reabilitação urbana 
para famílias carenciadas, 
referente ao programa de 
Apoio à Melhoria Habitacional, 
recorreram este ano ao respetivo 

apoio 25 famílias.
Em termos de incentivo à  
Natalidade/Adoção denominado 
“enxoval do bebé , foram 69 as 
famílias a beneficiar do apoio 
pecuniário no valor de 750,00€ .

A loja social é mais uma medida 
de apoio a famílias carenciadas. 
Esta valência apoia neste 
momento 350 familimas, sendo 
que 55 delas recorreram à loja 
pela primeira vez este ano.

cOMPlEMENTO SOlIDáRIO PARA IDOSOS

Para mais informações, desloque-se ao Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Castro Daire.
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cOMEçAR A EScOlA EM SEGuRANçA

À semelhança do ano 
letivo transato no dia 28 
de Setembro, a CPCJ e o 
Município de Castro Daire 
em parceria com a GNR de 
Viseu, através da Secção 
de Programas Especiais 
deram continuidade 
à campanha de 
sensibilização rodoviária, 
vocacionada para a 
segurança dos peões na 
via pública, destinada 
a todos os alunos que 
integram o 1ºano do 1º 
ciclo do concelho.

A atividade contou com a 
presença de 94 alunos que para 
além de assistirem a uma sessão 
de sensibilização e visualização 
de um filme sobre a segurança 
rodoviária, também fizeram um 
trajeto onde aplicaram as regras 
de segurança, na via pública.
Os alunos receberam uma bolsa 

oferecida pela Autarquia com 
algum material de divulgação da 
CPCJ (Régua, caneta, pulseira 
e informação para os pais) e a 
PULSEIRA DE PEãO VISÍVEL.

A segurança rodoviária é 
responsabilidade de todos, 
colabore!

A CPCJ de Castro Daire em 
parceria com a GNR, Secção 
de Programas Especiais 
continuaram a desenvolver 
ações de Prevenção junto das 
Crianças/Jovens deste Concelho. 
A ação teve lugar na Escola 
EB2,3 de Castro Daire para 
todos os alunos dos 5ºanos. 
Foi distribuído a cada aluno 
um manual de “DÚVIDAS E 
RESPOSTAS”.

MANuAl “DÚvIDAS E RESPOSTAS”

O AlcOOlISMO NA
juvENTuDE

Com o objetivo principal 
de sensibilizar para o 
combate ao alcoolismo 
juvenil, a CPCJ  elaborou 
uma carta onde focou 
os perigos inerentes 
ao consumo de bebidas 
alcoólicas a menores 
de 18 anos, assim como 
as consequências de 
quem não cumpre o 
que está estipulado na 
Lei. Estas cartas foram 
entregues, em mãos, 
pelos elementos da CPCJ a 
todos os estabelecimentos 
comerciais do concelho. 
Para que esta ação de 
sensibilização seja mais 
completa e surta o efeito 
desejado, decidiu-se 
também elaborar um 
panfleto que foi entregue 
a todos os encarregados 
de educação dos alunos 
do 3.º ciclo e secundário, 
neste início de ano letivo. 

COMISSãO DE PROTEÇãO DE CRIANÇAS E JOVENS
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WORkShOP “ObESIDADE NA MINhA vIDA”

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Castro 
Daire associou-se à iniciativa 
da Escola Profissional Mariana 
Seixas (EPMS) relativamente à 
Comemoração do Dia Mundial 
da Alimentação levou a cabo no 
dia 17 de outubro, das 9:30h às 
12:00h, na Sala da Assembleia 
Municipal, o wokshop 
“OBESIDADE NA MINHA VIDA”.

Esta ação foi orientada pelo 
jovem Sandro Silva, participante 
do Programa Peso Pesado Teen, 
da SIC.
Tratando-se de uma 
problemática tão preocupante e 
transversal na sociedade de hoje 
é urgente a adoção de estilos 
de vida saudáveis, de modo a 
contrariar os estudos levados a 
cabo pela Organização Mundial 
de Saúde que referem 

“... Portugal está entre os 
países com taxa elevada de 
excesso de peso”.

ATIvIDADE “cORPO EM MOvIMENTO”

A CPCJ de Castro 
Daire nos dias 
7,10,11,14,15,16,17,18,23 
e 24 de novembro deu 
continuidade da atividade 
“Corpo em Movimento” 
nos Jardins de Infância do 
Concelho de Castro Daire.

Esta atividade teve como objetivos:
- Aprender as noções do espaço, 
sequência, padronização e uma 
conscientização do próprio corpo;
- Explorar os seus sentimentos, 
além de adquirir maior 
autoconfiança;
- Promover a tolerância e o apreço 
pelos outros;
- Promover o trabalho em grupo;

- Reconhecimento do seu 
corpo, das suas possibilidades e 
limitações espaciais, temporais e 
laterais.
Este projeto sendo ele também 
servido para todas as crianças 
dos J.I do Concelho de Castro 
Daire usufruindo de um momento 
de Diversão, Expressão e muita 
Alegria.
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AMBIENTE

REcOlhA DE ólEOS AlIMENTARES uSADOS (OAu)

Sabia que...
“Um litro de óleo doméstico 
despejado para o sistema 
de drenagem de águas 
residuais, pode contaminar 
um milhão de litros de 
água? 

Através da rede de esgotos, 
quando lançado diretamente 
no solo, ou nos cursos de 
água, causam a diminuição 

de oxigénio presente na 
água e, consequentemente, a 
degradação da qualidade do 
meio receptor, da fauna e flora 
envolventes. 
Implicam ainda a proliferação 
de maus cheiros, o entupimento, 
obstrução e corrosão das 
canalizações e sistemas de 
drenagem quer do próprio 
edifício, quer das redes públicas 
de saneamento, causando 
problemas no desempenho e 
funcionamento das Estações de 
Tratamento de Águas Residuais.

Atualmente, os óleos alimentares
usados são um resíduo 
valorizável a partir do qual 
é possível produzir sabão, 
glicerina ou biocombustíveis 
(biodiesel). 

DIA EuROPEu DA PROTEçãO DAS cRIANçAS cONTRA A ExPlORAçãO SExuAl E
AbuSO SExuAl

A CPCJ de Castro Daire 
desenvolveu atividades nos dias 
14, 15, 16, 17 e 18  de novembro 
para assinalar o “Dia Europeu 
para a Proteção das Crianças 
contra a Exploração Sexual e 

Abuso Sexual”, junto de todos os J.I 
do Concelho de Castro Daire. Com 
a história do Kiko e da Mão (AQUI 
NINGUÉM TOCA) e uma canção 
original acerca deste tema, as 
crianças foram sensibilizadas para 

esta problemática. Foi oferecido 
um puzzle a cada sala dos J.I.´s.
NÃO ESQUECER...
A Violência Sexual é um 
problema complexo, sensível e 
assustadoramente generalizado.

cAMPANhA SOlIDáRIA “hIGIENE E SAÚDE NA FAMílIA” 

A Paróquia de Castro Daire 
no dia 14 de novembro 
aderiu à Campanha 
Solidária “Higiene e 
Saúde na Família”. Neste 
seguimento o J.I da Santa 
Casa da Misericórdia de 
Castro Daire mostrou a 
sua solidariedade, doando, 
um conjunto de produtos 
de higiene que serão 
entregues às famílias 
acompanhadas por esta 
CPCJ.
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PROTECÇãO CIVIL / FLORESTA

“O TObIAS E A SEGuRANçA RODOvIáRIA NO NATAl “

Nesta quadra festiva que 
se aproxima, O Tobias, a 
nossa mascote do Serviço 
Municipal de Protecção 
Civil, deseja que faça boa 
viagem e tenha um Natal 
em segurança e para 
isso devemos, todos nós, 
promover uma condução 
mais segura, uma 
velocidade mais 

adequada e manobras 
mais bem avaliadas. 
Só desta forma 
conseguiremos diminuir 
a taxa de sinistralidade, 
mas essencialmente a dor 
que ela provoca. 

Não se esqueças que 
a protecção começa 
em si!

Este processo de discussão 
pública prolonga-se até 31 de 
Janeiro de 2017.
Pode consultar as medidas em 
discussão em: 

MEDIDAS lEGISlATIvAS REFORMA DAS FlORESTAS - DIScuSSãO PÚblIcA ATé 31  DE 
jANEIRO DE 2017

http://www.portugal.gov.pt/pt/consultas-publicas/florestas/cm-florestas.aspx

No âmbito das recentes 
medidas aprovadas em 
Conselho de Ministros para 
a Reforma das Florestas, o 
Governo disponibilizou no 
seu Portal um conjunto  de 
medidas legislativas para 
discussão pública.

Depois de frio, coloque o óleo 
usado numa embalagem de 
plástico, a qual deve fechar bem 
para evitar derrames e 

maus cheiros. Quando esta 
estiver cheia, deposite-a num 
dos oleões disponibilizados para 
o efeito.

    O que deve fazer!!

    Onde pode depositar

Na Freguesia de Castro Daire:
Rua Francisco Sá Carneiro (1)
Rua Padre Américo (1)
Vila Pouca (Ecocentro) (1)
Bairro da Ferraria (1)
Rua Inocêncio Santos Cruz (1)
Av.ª 25 de Abril (2)

Na UF Mamouros, Alva e 
Ribolhos:
Vale de Azia (1)
Termas do Carvalhal (1)

Na UF Mezio e Moura Morta:
Mezio (1)
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“O TObIAS E A SEGuRANçA RODOvIáRIA NO NATAl “

MEDIDAS lEGISlATIvAS REFORMA DAS FlORESTAS - DIScuSSãO PÚblIcA ATé 31  DE 
jANEIRO DE 2017

Indicações Gerais:

− Tenha um extintor em casa, 
de preferência na cozinha, e 
aprenda a usá-lo.
− Se fumar, faça-o no exterior 
da sua casa.
− Não fume quando estiver 
próximo ou em contacto com 
produtos inflamáveis.
− Não fume se sentir sono, tiver 

bebido ou se estiver sobre o 
efeito de medicamentos.
− Use cinzeiros estáveis e de 
grandes dimensões.
− Mantenha os fósforos e os 
isqueiros longe do alcance das 
crianças.
− Antes de deitar os cigarros 
no lixo, certifique-se que estes 
estão bem apagados.
− Coloque fora do alcance das 
crianças líquidos inflamáveis, 
fósforos, velas ou isqueiros.
− Sempre que viajar, certifique-
se que fecha as torneiras do gás 
e do contador da eletricidade.
− Proteja a sua lareira e 
mantenha-a limpa para que não 
se torne um foco de incêndio. 
Efetue inspecções periódicas à 
chaminé.
− A chaminé deve ser limpa 

todos os anos pois a gordura 
acumulada na mesma pode 
originar um incêndio.
− Não abandone velas acesas 
e certifique-se sempre que 
elas estão apagadas quando 
terminar de as utilizar.
− Tenha um plano de evacuação 
da habitação.

INcêNDIOS uRbANOS

Colabore! A Protecção começa em si!

Por mais preparado que 
esteja para lidar com 
situações de incêndio, a 
melhor solução é saber 
agir de forma a conseguir 
preveni-las. Fique a 
conhecer algumas medidas 
para evitar este tipo de 
catástrofes:

OFICINA E COMBOIO DE NATAL
Jardim Municipal
Até final de dezembro

CONCERTO DE NATAL DA BANDA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTáRIOS DE CASTRO 
DAIRE
Autidório do Centro Municipal de 
Cultura de Castro Daire
17 de dezembro

CONCERTO DE NATAL DA SOCIEDADE 
FILARMÓNICA DE MÕES
Salão Paroquial de Mões
25 de dezembro

ENCONTRO DE JANEIRAS DA CASA POVO 
DE CABRIL
Igreja de Mosteiro de Cabril
22 de janeiro

ENCONTRO DE JANEIRAS DO CONCELHO 
Igreja Paroquial de Castro Daire
28 de janeiro

DIA DO AUTARCA 
Auditório Municipal de Cultura de 
Castro Daire
fevereiro

AGENDA CULTURAL 
dezembro, janeiro, fevereiro
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