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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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O nome de Castro Daire tem vindo a ser uma marca cada vez mais divulgada e 
apresentada, numa lógica de potenciação turística e de promoção das valências que 
temos para oferecer a quem nos visita.

A recente participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, foi mais um passo 
nesta caminhada de valorizar o nosso território, criando bases que permitam um 
desenvolvimento sustentado, onde o turismo tem, naturalmente, um papel importante, 
enquadrado nas vertentes: Serra, Rio, Termas e Gastronomia.

Como é habitual, sendo uma das nossas bandeiras, realizamos o Dia do Autarca. Tributo 
sentido e justo aqueles que contribuíram e contribuem para o bem-estar da nossa terra 
e das nossas gentes. Este Dia do Autarca é um simbólico agradecimento, pois, quem 
tem memória deve ser grato e fazer dessa gratidão uma forma de estar na política e na 
vida, por outras palavras, é o outro (a pessoa) que nos move e a relação com o próximo 
consiste tão só em reconhecer com gratidão o seu valor.

Ao longo desta Revista Municipal é possível, também, perceber a dinâmica e o trabalho 
que diariamente este Executivo Municipal leva a cabo para tornar o nosso Concelho 
melhor a cada dia, com inúmeras iniciativas, eventos e realizações que pretendemos 
continuem a marcar o nosso quotidiano. 

Aproveito para desejar a todos e respetivas famílias votos de uma Páscoa Feliz.
Um abraço amigo e fraternal,

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros Munícipes,
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DESTAqUE

PRESENÇA NA BTL

Durante 5 dias o Município de 
Castro Daire concretizou uma 
grande aposta com vista à 
promoção turística do nosso 
Concelho, com um espaço 
próprio na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL), um stand 
com uma identidade muito 
própria, presença de vários 
agentes turísticos, provas 
gastronómicas, animação, 
presença de artistas, ações 
de ativação de marca e 
muito mais, que levou o 
conceito turístico de Castro 
Daire “Um Município, Mil & 
Uma Experiências” junto de 
milhares que visitaram o 
certame!
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PRESENÇA NA BTL

PRESENÇA NA BTL
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Esta cerimónia foi Presidida 
pelo Exmo. Sr. Secretário 
de Estado das Autarquias 
Locais, Dr. Carlos Miguel, que 
juntamente com o muito público 
que encheu por completo o 
auditório do Centro Municipal 
de Cultura de Castro Daire, 
assistiram ao reconhecimento 
do trabalho meritório que os 
autarcas castrenses têm tido no 
desenvolvimento do Concelho e na 
melhoria das condições de vida da 
população.

No uso da palavra o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Fernando 
Carneiro, destacou que esta 
homenagem aos autarcas 
distinguidos representava não 
só um reconhecimento aos 
homenageados mas também um 
tributo aos autarcas do passado 
e do presente, sendo para estes 
últimos um forte incentivo 
para continuar o trabalho 
importantíssimo que estes têm no 
desenvolvimento do Concelho de 

AUTARqUIA

DIA DO AuTARcA

O Município de Castro Daire 
celebrou a 8ª edição do Dia do 
Autarca.
A cerimónia solene deste 
Dia do Autarca decorreu 
no passado dia 19 de 
fevereiro 2017, tendo este 
ano distinguido 6 autarcas 
do Concelho, a saber: Delfim 
Rocha, antigo Presidente 
da Junta de Freguesia 
de Mamouros, Armando 
Monteiro, antigo Tesoureiro 
da Junta de Freguesia 
de  Mões e membro da 
Assembleia da mesma 
Freguesia, Bernardo Silva, 
antigo Presidente da Junta de 
Freguesia de Parada de Ester, 
Amadeu Andrade, antigo 
Presidente e membro da 
Assembleia de Freguesia de 
Castro Daire, João Ventura, 
antigo Presidente da Junta 
de Freguesia de Picão e José 
Gonçalves, Presidente da 
Junta de Freguesia de Cabril.
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DIA DO AuTARcA

Castro Daire.
Sua Exa. o Secretário de Estado 
das Autarquias Locais, Dr. Carlos 
Miguel agradeceu a hospitalidade 
Castrense, evidenciando o modo 
como foi acolhido em Castro 
Daire, mostrando-se muito 
satisfeito por presidir a esta 
cerimónia que classificou como 
muito importante, dado o papel 
relevante que os autarcas tiveram 
no desenvolvimento do Portugal 
Democrático ao longo dos últimos 
40 anos.
Sendo o Secretário de Estado um 
ex. Presidente de Câmara, afirmou 
conhecer bem a importância 
que as autarquias locais e os 

seus agentes tiveram e têm no 
desenvolvimento integrado e 
equilibrado do território, sendo 
da mais elementar justiça este 
reconhecimento público. 
Dr Carlos Miguel realçou ainda 
o trabalho que o Governo está a 
preparar na descentralização, 
que na sua opinião vai dar mais 
autonomia às autarquias locais, 
elevando o seu papel, diploma 
este, que no seu entender, 
vai possibilitar um melhor 
aproveitamento de recursos e 
meios, significando uma mais valia 
essencialmente para as pessoas e 
para o país.
Os homenageados puderam assistir 

ao relato da sua história de Vida e 
do seu trabalho enquanto autarcas, 
por parte de alguém próximo, 
num testemunho emocionado e 
sentido, que sensibilizou não só 
os distinguidos e seus familiares 
mas também toda a plateia, que 
assinalou o momento com o calor 
humano transmitido pelos muitos 
aplausos com que brindaram todos 
os homenageados.
Este dia do Autarca do Concelho 
contou ainda com momentos 
culturais, com a atuação da 
Sociedade Filarmónica de Mões, 
do Rancho Folclórico das Termas 
Do Carvalhal e da Tuna dos 60 da 
Casa do Povo de Castro Daire.
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SEcRETáRIA DE ESTADO ADjuNTA E DA juSTIçA vISITA MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE 

Durante esta visita a Senhora 
Secretária de estado viu as 
instalações do Tribunal de Castro 
Daire, recentemente reaberto, 
fazendo-se acompanhar da 
meritíssima Juíza Presidente da 
Comarca de Viseu, do Meritíssimo 
Procurador Coordenador da 
Comarca de Viseu e ainda pelo 
Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, bem como os 
diversos convidados que estiveram 
presentes nesta cerimónia.
Depois da visita às instalações 
do Tribunal de Castro Daire 
os presentes assinalaram esta 
cerimónia com uma sessão 
solene realizada no palacete das 

Carrancas de Castro Daire.
O Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire 
agradeceu toda a colaboração e a 
forma como este Governo, através 
do Primeiro Ministro, da Ministra 
da Justiça e de todo o pessoal 
do seu ministério trataram de 
resolver o problema do Tribunal 
de Castro Daire, devolvendo a esta 
Comarca o Juízo de Competência 
Genérica. 
Visivelmente satisfeito, o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire salientou que a 
luta que os Castrenses travaram 
para ver reaberto o Tribunal de 
Castro Daire valeu a pena, sendo 
este um dia de festa porque é 
o reconhecimento que o Povo 
Castrense tem para aqueles que 
tornaram este desejo possível.
Fernando Carneiro destacou, 
ainda, que finalmente os 
Castrenses vêm fazer justiça 
e restituir o acesso normal 
ao tribunal, sem que isso se 
transforme numa dificuldade 
acrescida com deslocações para 
outros Concelhos, como até aqui 
acontecia.
A Senhora Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça agradeceu 

as palavras elogiosas do Autarca 
Castrense, salientando que 
este Governo corrigiu aquilo 
que considera ter sido os erros 
cometidos na anterior Reforma 
Judicial, devolvendo desta forma 
o tratamento igual de acesso à 
justiça aos Concelhos do interior 
que haviam sido penalizados com 
esta medida.
A Senhora Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça, reforçou 
a importância de descriminar 
positivamente estes territórios do 
interior, fazendo do País um todo 
mais equilibrado e mais produtivo, 
devolvendo a importância 
económica e estrutural que esta 
franja do País pode vir a ter para 
o progresso e desenvolvimento 
do território integrado que todos 
desejam.
Helena Ribeiro deu ainda nota 
que este Governo olha para esta 
problemática da desertificação 
do interior com muito atenção e 
cuidado, estando a desenvolver 
esforços para inverter esta 
tendência, sendo que esta fixação 
dos Serviços Públicos é um sinal 
que o Estado deve estar presente 
e acompanhar as medidas que 
possam ser implantadas.

A Exma. Senhora 
Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça, 
Helena Mesquita Ribeiro, 
visitou o Município 
de Castro Daire para 
assinalar a reabertura do 
Tribunal de Castro Daire, 
visita esta que decorreu 
no dia 31 de janeiro.
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As Termas do Carvalhal 
abriram ao público no dia 
13 de fevereiro 2017 para 
mais uma época termal 
recheada de saúde e bem-
estar.

Esta nova época promete 
trazer mais novidades 
e uma, ainda, maior 
diversidade de serviços e 
tratamento aos aquistas. 

TERMAS DO cARvAlhAl - NOvA éPOcA TERMAl

As Termas do Carvalhal estão 
vocacionadas para tratamentos 
de doenças músculo-
esqueléticas e reumatológicas, 
das vias respiratórias, de 
pele e do aparelho digestivo. 

A diversificada oferta termal 
oferece tratamentos termais 
adequados a cada uma 
destas patologias bem como à 
prevenção das mesmas.
A aposta na prevenção e 
no benefício de todas as 
propriedades que a água 
minero-medicinal das Termas 
do Carvalhal têm para oferecer 
são ofertas que o público pode 
encontrar nas Termas do 
Carvalhal, conjugando sempre 
a saúde e o bem-estar de forma 
perfeita.
Os momentos de relaxamento 
da agitação diária, longe 
dos grandes centros e perto 
das paisagens bucólicas e 
encantadas da região são 
também uma realidade nas 
Termas do Carvalhal e que 

permitem ser uma das melhores 
forma de combater o stress 
diário ao que muitos estão 
sujeitos.
A juntar à oferta variada e 
diversificada de tratamentos 
e programas de bem-estar, as 
Termas do Carvalhal são também 
um destino onde é fácil chegar 
com ótimas acessibilidades 
proporcionadas pela A24 e 
onde podemos encontrar outros 
pontos de interesse turístico com 
especial destaque para o Rio 
Paiva, a Serra de Montemuro, os 
monumentos históricos ou ainda 
a excelência da gastronomia 
local.
Motivos não faltam e que 
convidam a uma visita ás 
Termas do Carvalhal e ao 
Concelho de Castro Daire.

Esta Inauguração contou ainda 
com a presença do Sr. Vice-
Presidente da Câmara de Castro 

Daire, Eurico Moita, do Senhores 
Vereadores, Rui Braguês e 
Leonel Ferreira que na presença 
do Presidente da Junta de 
Freguesia de Moledo, Alexandre 
Pereira, e dos restantes 
elementos da Junta de Freguesia 
assinalaram a abertura deste 
espaço à Comunidade Local.
A Bênção do espaço ficou a 
cargo do Reverendíssimo Padre 
Joaquim Carvalho Alves, Pároco 
da Freguesia de Moledo, que 
abriu o espaço à comunidade 
dando graças pela realização 

desta obra. 
Esta Infraestrutura foi uma 
reivindicação antiga dos 
moradores da Aldeia de Vila 
Meã que há muito pediam 
um espaço comunitário onde 
pudessem ter condições de velar 
os seus entes queridos e acolher 
outras iniciativas do foro 
comunitário.
Nesta inauguração além dos 
convidados marcaram presença 
muitos moradores da Aldeia de 
Vila Meã, que manifestaram o 
seu agrado pela inauguração 

INAuGuRAçãO cASA MORTuáRIA NA AlDEIA DE vIlA MEã

SEcRETáRIA DE ESTADO ADjuNTA E DA juSTIçA vISITA MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE 

Foi inaugurada pelo 
Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de 
Castro Daire, Fernando 
Carneiro, a nova Casa 
Mortuária na Aldeia de 
Vila Meã, Freguesia de 
Moledo, no passado dia 15 
de janeiro.
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À chegada do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, o Club Recreativo Musical 
Rerizense executou uma 
marcha para todos os autarcas, 
convidados e população. 
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 da 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 Maestro, 
Mauro Silva, habitantes do 
Veado e de localidades vizinhas. 
Fernando Carneiro mostrou-se 
satisfeito com o trabalho que foi 
realizado na povoação e com as 
obras que estão em execução 
por toda a Freguesia. 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.

INAuGuRAçãO DE MElhORAMENTOS DE AcESSO AO vEADO

Decorreu no passado dia 
12 de março, a cerimónia 
de Inauguração dos 
Melhoramentos de Acesso 
ao Veado, Pavimentação 
das Ruas Nossa Srª de 
Fátima, Pação e acesso à 
Escalabriada. 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. 

de tão importante obra para 
esta comunidade, que resultou 
de uma parceria muito estreita 
entre a Junta de Freguesia 
e a Câmara Municipal, assim 
como do apoio da Comissão 
Fabriqueira da Igreja de 
Moledo.
No final da Cerimónia houve, 
ainda, lugar a um lanche para 
todos os presentes, terminando 
esta Cerimónia num clima de 
grande confraternização e 
amizade.
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

ANTES E DEPOIS

Arinho • Requalificação de Rua

Antes Depois

Arinho • Requalificação de Rua

Antes Depois

Arinho • Alargamento e Requalificação de Rua

ObRAS EM cuRSO

Castro Daire • Construção de Muro de Suporte no Bairro Fieis de Deus

Antes Depois

Custilhão • Calcetamento de Bermas e Rua

Antes Depois
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Arinho • Construção de Muro de Suporte

O MUNICÍPIO NãO PáRA

ObRAS EM cuRSO

Custilhão • Alargamento e requalificação da Rua

Custilhão • Calcetamento de Bermas e Rua

Castro Daire • Construção de Muro de Suporte no Bairro Fieis de Deus

Custilhão • Calcetamento de Bermas e Rua

Custilhão • Obras de Requalificação e Melhoramento
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Custilhão • Requalificação dos Tanques e Lavadouros Públicos

Ester de Cima • Requalificação e Calcetamento

Ester de Cima • Requalificação e Calcetamento

Ester de Cima • Calcetamento de Ruas

Custilhão • Obras de Requalificação e Melhoramento

Ester de Cima • Calcetamento de Ruas

Ester de Cima • Calcetamento de Ruas

Folgosa • Obras de benificiação na Rua da Associação
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O MUNICÍPIO NãO PáRA

Folgosa • Obras de benificiação na Rua da Associação

Folgosa • Obras de benificiação na Rua da Associação Lamelas • Requalificação dos Tanques Públicos

Lamelas • Calcetamento e Requalificação

Lamelas • Calcetamento e Requalificação

Mões • Calcetamento de Rua e Passeios
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Parada de Ester • Requalificação da Rua N. Sra. de Fátima

O MUNICÍPIO NãO PáRA

Vila Boa • Requalificação de Bermas e Valetas

Vila Boa • Requalificação de Passeios e Bermas

Mões • Calcetamento de Rua e Passeios

Mões • Calcetamento de Rua e Passeios

Parada de Ester • Requalificação da Rua N. Sra. de Fátima



16 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

DESPORTO

cIRcuITO MuNIcIPAl DE EScOlAS DE NATAçãO

Nos três últimos meses, a Escola 
Municipal de Natação de Castro 
Daire (EMNCD) participou em 4 
provas, 3 integradas no Circuito 
Municipal de Escolas de Natação 
(CMEN) e uma no Torneio 
Professor Afonso Saldanha 
(TPAS). 

Ao longo deste período estiveram 
em competição 32 atletas 
distribuídos pelos diferentes 
escalões, três deles integraram 
a equipa pela primeira vez fruto 
do recrutamento que é feito ao 
longo do ano letivo nas nossas 
classes.
Estão em competição no CMEN 
19 escolas representativas 
de outros tantos Concelhos, e 
mais uma vez a nossa equipa 
coloca o nome do Concelho e da 
EMNCD no topo da classificação, 
totalizando 648 pontos até à data.

4ª Concentração do Circuito 
Municipal de Natação (CMEN)
No dia 21 de janeiro decorreu nas 
Piscinas Municipais de Castro 
Daire a quarta concentração do 
Circuito Municipal de Escolas 
de Natação, onde participaram 
230 atletas, distribuídos por 19 
equipas.  
A EMNCD fez-se representar 
com 20 atletas, conquistando 
dois recordes de circuito;  dois 
recordes de escalão; onze 
primeiros lugares; sete segundos 
lugares e três terceiros lugares, 
contribuindo assim para a 
manutenção e reforço da 
liderança do Circuito Municipal 
de Escolas de Natação (CMEN).
No intervalo da prova foram 
entregues pelo Sr. Vereador do 
Desporto, Dr. Rui Braguês, os 

certificados de participação 
a todas as equipas presentes 
e os diplomas dos recordes 
de escalão conquistados 
pelos nossos atletas, Ana 
Sofia Pina e João Luís 
Máximo na prova anterior.
Deixamos também o 
agradecimento a todos 
os pais e familiares pelo 
apoio que deram aos 
nossos atletas, bem como 
a todos aqueles que se 
deslocaram até Castro Daire, 
contribuindo assim para a 
justa homenagem que se fez 
a esta modalidade que cada 
vez mais se afirma como 
uma prática recorrente da 
promoção da atividade 
física e desporto saudável.
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DIA INTERNAcIONAl DA MulhER

As Piscinas Municipais de 
Castro Daire assinalam 
o DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER no dia 8 de 
março de 2017. Nesta data, 
todas as Mulheres que 
frequentaram as nossas 
instalações receberam 
uma rosa, simbolizando a 
importância que estas têm 
na sociedade em geral e na 
nossa Escola Municipal de 
Natação em particular.

Participaram 137 atletas, 
distribuídos por 15 Clubes. 
Representando o nosso Concelho, 
a O CRASTO participou com 
9 nadadores (6 femininos, 3 
masculinos), que realizaram 
bons tempos e classificações, 
destacando-se os 6 lugares de 
pódio alcançados (4 primeiros, 1 
segundo e 1 terceiro). 
A atividade correspondeu às 
expetativas criadas e, contou com 
grande afluência de público nas 
bancadas para apoiar os atletas.

IIº TORREGRI, 11 DE MARçO DE 2017, cASTRO DAIRE

Realizou-se no dia 11 
de março, nas Piscinas 
Municipais de Castro Daire, 
o IIº Torregri para o escalão 
de Cadetes. 
O Torneio disputou - se em 2 
sessões, uma de manhã com 
inicio as 10h, e à tarde com 
inicio às 13.30h. 
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DIA DO PAI

Enquadrado numa perspetiva 
de dinamização do espaço 
Piscinas Municipais de Castro 
Daire e de uma maior ligação 
desta infraestrutura com 
a comunidade castrense, 
o Setor de Desporto do 
Município de Castro Daire 
levou a efeito no dia 20 de 
março a comemoração do DIA 
DO PAI. 

Esta atividade foi direcionada 
para todos os pais utentes das 
Piscinas Municipais ou pais de 
utentes da mesma e revelou-se 
um êxito, não só pelo número 
de participantes mas também 
pelo ambiente de alegria e de 
confraternização que se viveu 
durante este período. 
Foram cerca de 40 os pais 
(acompanhados dos respetivos 
filhos) que aderiram à iniciativa, 
sendo que 15 dos quais 
frequentaram pela primeira vez 
as Piscinas Municipais de Castro 
Daire, apresentando-se como 
potenciais utentes num futuro 
próximo. 

(PER)cORRER cASTRO DAIRE 2017 1ª jORNADA (TROFéu cPIS) – AGuADAlTE - MÕES

Duas centenas e meia de 
participantes deram as boas 
vindas ao (PER)CORRER 
CASTRO DAIRE 2017.
As Freguesias de Moledo e

Mões receberam, no dia 
25 de março o arranque 
do Circuito Municipal de 
Atletismo - (PER)CORRER 
CASTRO DAIRE 2017.

O evento contou com a 
presença de duas centenas e 
meia de participantes, entre 
atletas e caminheiros, os quais 
desfrutaram de um programa 
desportivo no qual constava 
uma corrida pedestre em 
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natureza, na distância de 11,7 
km, correspondente ao Caminho 
Português Interior de Santiago, 
entre Aguadalte e Mões, uma 
caminhada (8,7 km), entre Vila 
Meã e Mões e corridas para os 
mais jovens, traçadas no centro 
urbano de Mões. Jorge Duarte 
(Runner’s do Demo) triunfou 
em masculinos, com escassos 
18 segundos de vantagem 
sobre José Vieira (GDC Castelo 
de Paiva), com o 3º posto a 
ser ocupado pelo primeiro 
atleta castrense, o ainda júnior 
Marcelo Gonçalves (GDR Granja 
- Trutas do Mau). No setor 
feminino o triunfo, folgado, 

coube a Rosa Silva
 (Clube Desportivo de Leomil), 
seguida de Maryline Marques 
(GDR Granja) e Daniela Falcão 
(Clube Desportivo de Leomil). 
Para lá da prova principal e 
caminhada o evento contou 
ainda com mais de 3 dezenas de 
jovens, benjamins a juvenis, os 
quais, em ambiente de grande 
alegria, disputaram provas 
em distâncias indicadas para 
as respetivas faixas etárias. 
De referir que esta prova foi 
a 1ª de 3 etapas do Troféu 
Caminho Português Interior 
de Santiago, a disputar ao 
longo desta época desportiva, 

no decurso das quais se irá 
percorrer o referido Caminho 
na sua travessia do Concelho de 
Castro Daire e no final do qual 
serão premiados os vencedores 
da geral, masculina e feminina, 
bem como os primeiros atletas 
castrenses, com uma viagem e 
participação na 40ª edição da 
Corrida Pedestre Internacional 
de Santiago de Compostela, a 
disputar em outubro próximo. 
O Sr. Vereador do Desporto, Rui 
Braguês, realçou a importância 
desta iniciativa nas suas várias 
vertentes: desportiva, cultural, 
turística, saúde, socialização. 
Aproveitou também para 
dar os parabéns a todos os 
atletas e caminheiros pela 
sua participação e agradecer 
às Juntas de Freguesia de 
Moledo e de Mões bem como à 
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Casa do Povo de Mões e A.D.S. 
da Moita pelo apoio prestado 
na realização desta prova. O 
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 
prossegue a 22 de abril, em 
Almofala, com o TRILHO DO 
VAROSA (PR 9), o qual contará 
com uma corrida e marcha 
pedestre em natureza e 
corridas para os mais jovens. 
Classificações, informações 
e inscrições (gratuitas) 
disponíveis em 
www.cm-castrodaire.pt e 
www.terrasdeaventura.net.

CULTURA

RITuAIS DE INvERNO

Os rituais de inverno e as 
suas celebrações do ciclo 
de inverno assumem-se 
como dos mais expressivos 
actos da festa popular e 
das dinâmicas no Portugal 
rural, tanto no plano do 
património material como 
do património imaterial. 
O ciclo festivo de inverno 
compreende, no Nordeste 
Transmontano, o período 
que se inicia no solstício 
e se prolonga até ao São 
Sebastião.
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Sob o tema O Infinito o 8º 
Encontro Internacional de 
Ilustração de São João da 
Madeira, desafiou vários 
ilustradores que com empenho, 

engenho e amor pela ilustração, 
trouxeram à Biblioteca Municipal 
de Castro Daire, um conjunto 
de 52 quadros de ilustradores 
nacionais e internacionais, 

tendo cada um retratado o tema 
proposto, como o vê, como o sente, 
como o percepciona, utilizando as 
mais variadas técnicas plásticas, 
patentes na Biblioteca Municipal.

E o que é o infinito? 
Como se representa? 
Representar o 
irrepresentável, o 
abstrato ou o concreto?

SEMANA DAS bIblIOTEcAS EScOlARES

Dentre vários poemas à 
disposição dos leitores, poemas 
de autores portugueses, eram 
escolhidos e simbolicamente 
“plantaram-se” no jardim 
envolvente da Biblioteca 
Municipal.
Um encontro de gerações que 
encheu o espaço da cultura 
do município, um encontro de 
poetas, um encontro com a 
poesia.

Árvores Poéticas foi o 
mote para mais uma 
comemoração do Dia 
Mundial da Poesia que 
se realizou, no espaço da 
Biblioteca Municipal, no 
passado dia 21 de março.

O sagrado e o profano cruzam-se 
e relacionam-se de uma forma sui 
generis. A exposição rituais de 
inverno, que esteve presente no 
espaço da Biblioteca Municipal, 
com o apoio da Academia Ibérica 

da Máscara sob a direcção do Dr. 
António Pinelo Tiza evidencia a 
divulgação dos dias festivos de 
inverno no Nordeste Transmontano, 
onde estiveram presente máscaras, 
caretos e alguns acessórios, que 

deram a conhecer algumas práticas 
festivas, valorizando e reconhecendo 
ritos ancestrais, génese das regiões e 
identidade das populações, garantindo 
a perpetuidade destas tradições 
culturais. 

8º ENcONTRO INTERNAcIONAl DE IluSTRAçãO
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A Casa do Concelho 
de Castro Daire é uma 
Associação Regionalista 
de Carácter Social, 
Cultural e Recreativo, 
situada em Lisboa e tem 
por finalidade a promoção 
recreativa, desportiva, 
cultural, artística e 
turística das tradições 
castrenses.
Através de protocolo 
firmado entre a Casa do 
Concelho e o Município 
de Castro Daire criou-
se um espaço de leitura 
informal e um espaço de 
tradições.

Com esta remodelação, cremos que 
a Casa do Concelho de Castro Daire 
poderá vir a oferecer aos seus 
associados um excelente espaço 
multiusos e de lazer, que em muito 
poderá fomentar a missão da CCCD 
que se centra no desenvolvimento 
de várias práticas etnográficas do 
Concelho, a destacar:
o Rancho Folclórico e Etnográfico 
da CCCD;
o Grupo de Concertinas da CCCD;
as aulas de Instrumentos Musicais;
diversos workshops; 
uma pequena coleção documental.
Reabilitou-se o  espaço com salas 
de leitura, que hoje albergaram 
condignamente um fundo 
documental sobre o Concelho, 
assim com um espaço que reflecte 
as tradições castrenses.
Este investimento na Casa 

do Comcelho de Castro Daire 
apresenta também uma 
vantagem para a Autarquia 
de Castro Daire no reforço dos 
laços entre os seus conterrâneos 
que agora residem em Lisboa e 
o Concelho, o qual que têm por 
seu turno o objetivo de uma 
maior ligação à terra-mãe, tanto 
como futuros habitantes, como 
eventuais veraneantes e sempre 
como divulgadores e promotores 
da realidade concelhia na capital.
Deste modo, no passado dia 
26 de fevereiro o espaço foi 
inaugurado com a presença 
do Sr. Vice-Presidente e do 
Sr. Vereador da Cultura do 
Município de Castro Daire e que 
juntou dezenas de castrenses, 
de lisboetas e de lisboetas com 
raízes castrenses.

cASA DO cONcElhO DE cASTRO DAIRE

Antes Depois

Antes Depois
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Durante a manhã a iniciativa 
foi dedicada aos participantes 
da Academia Sénior que 
recordaram e reviveram esta 
tradição com muito carinho. 
A parte da tarde foi dedicada 
às crianças que aprenderam 
e experimentaram, com muito 
entusiasmo e dedicação, esta 
arte, permitindo-lhes conhecer 
as técnicas e materiais utilizados 
para a confeção dos Compadres 
e Comadres, tradição bastante 
enraizada na cultura castrense. 
Para terminar de forma divertida, 
foram ainda, distribuídas algumas 
deixas dedicadas às crianças 

, como por exemplo: “Para a 
menina “Joana”, por ser tão 
elegante, deixo-lhe o meu anel de 
brilhante”.
Pela boa disposição e pelo orgulho 

na exibição do seu Compadre ou 
Comadre, pode-se afirmar que foi 
bastante gratificante desenvolver 
esta iniciativa de partilha de 
saberes e tradições.

TURISMO

O Município de Castro 
Daire, de forma a recordar 
e manter viva a tradição 
Carnavalesca, realizou no dia 
27 de fevereiro, no edifício do 
Museu Municipal de Castro 
Daire / Espaço Internet, a 
atividade Recriar Tradições 
- Compadres e Comadres. 
Para esta atividade foram 
convidados alunos da 
Academia Sénior da Casa 
do Povo de Castro Daire e 
abriram-se inscrições para 
crianças/utilizadores do 
Espaço Internet.

WORkShOP “REcRIAR TRADIçÕES – cOMPADRES E cOMADRES”

EDUCAÇãO

APRESENTAçãO DO cONcuRSO INTERMuNIcIPAl DE IDEIAS DE NEGócIO

Decorreu na passada 
sexta-feira, dia 10 de 
fevereiro de 2017, no 
Auditório do Centro 
de Cultura de Castro 
Daire uma palestra 
relativamente ao 
Concurso Intermunicipal 
de ideias de grupo, o 
Projeto: Vencer. 



24 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

Nesta iniciativa participaram 
algumas turmas do Agrupamento 
de Escolas de Castro Daire e 
também da Escola Profissional 
Mariana Seixas que irão 
participar, mais uma vez, neste 
concurso em que têm conseguido 
obter boas classificações a nível 
regional.
O representante do Município de 
Castro Daire, Vereador da Cultura, 
Dr Rui Braguês, parabenizou todos 
os participantes dos outros anos 
nas competições dos projetos. 
Referiu, ainda, que nem sempre 
é possível vencer, mas só o facto 
de trabalhar para isso é muito 
importante. “Ser empreendedor 
neste momento em que vivemos 
numa sociedade cada vez mais 
competitiva, ser empreendedor 
significa ter boas ideias e ter 
a capacidade a ideia de as 
implementar é sem dúvida uma 
arma que todos nós devemos 
ter para no futuro termos bons 
resultados quer a nível pessoal ou 
profissional” referiu o Vereador da 
Autarquia Castrense.
Em representação da Comunidade 
Intermunicipal Dão Lafões esteve 
presente a Dra. Maria Jorge que 
agradeceu a correlação que tem 
vindo a existir com a autarquia 
para que estes projetos tenham 
vindo a ter grande sucesso. 
Referiu, ainda, que as Escolas de 
Castro Daire têm representado 
muito bem os 14 Municípios, pois 
acaba por representar quando 

inclusive participa a nível regional, 
da Região Centro e efetivamente 
vem sempre com bons resultados. 
A finalizar o discurso agradeceu a 
todos os alunos a participação.
O professor Hélio Serrano, 
representante do Agrupamento 
de Escolas de Castro Daire 
mostrou-se bastante agradado 
com estas iniciativas e afirmou 
que este ano haverá mais projetos 
empreendedores para que os 
alunos possam desenvolver as 
suas ideias e a sua criatividade. 
Para finalizar agradeceu a todos 
os colegas e alunos que irão 
participar da Escola Secundária de 
Castro Daire e também da Escola 
Profissional Mariana Seixas com 
esperança que os resultados serão 
meritórios.
Para testemunhar o que é ser 
uma pessoa empreendedora, 
foram apresentados dois projetos 
que serviram de exemplo para os 
alunos. 
O primeiro projeto, da Dra 
Sónia que se formou na área 
da Educação, Professora de 

Matemática, mas com a dificuldade 
em ser colocada resolveu 
desenvolver o seu próprio negócio. 
Investiu no sector agrícola, 
nomeadamente na produção de 
framboesa. Mostra-se bastante 
satisfeita com o seu projeto e 
afirma que nos próximos tempos 
irá aumentar o seu efetivo de 
produção.
O segundo projeto com o nome, 
From Kibéria with love, da Dra. 
Marta Baeto, um projeto que 
relata o empreendedorismo social. 
Este projeto visa ajudar crianças 
desfavorecidas num país de África, 
Kénia. A apresentação destes 
dois projetos permitiu aos alunos 
pensar como desenvolver as suas 
próprias ideias e como se tornar 
em pessoas empreendedoras.
De relembrar que os alunos da 
Escola Secundária de Castro 
Daire venceram a ultima edição 
do ano passado do Concurso de 
Ideias de Negócio promovido pela 
Comunidade Intermunucipal Viseu 
e Dão Lafões no âmbito do projeto 
“Escolas Empreendedoras”.

Arrancou no dia 10 de 
janeiro, a primeira etapa da 
4º edição do projeto “De mãos 
dadas com a Matemática”, 
desenvolvido pelo Município 
de Castro Daire em parceria 
com o Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire.

O projeto abrange todos os 
alunos do 1º CEB de todas as 
escolas do concelho, num total 
de 470 alunos, 29 turmas e 14 
escolas do 1º ciclo. 
A apuração dos finalistas por 
escola e por ano de escolaridade 
irá decorrer ao longo do mês de 
maio. 

O apuramento dos três primeiros 
classificados por ano de 
escolaridade irá realizar-se no 
Auditório Municipal , no dia 22 de 
junho de 2017.

Pretende-se assim, com esta 
iniciativa, incutir nas crianças 
o gosto pela matemática, 
desenvolvendo de forma lúdica o 
cálculo mental.

DE MãOS DADAS cOM A MATEMáTIcA Iv
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DESFIlE DE cARNAvAl 2017

O Município de Castro Daire 
e o Agrupamento de Escolas, 
organizadores do evento,mais 
uma vez, não quiseram deixar 
de proporcionar às crianças e 
a toda comunidade Castrense a 
celebração do Carnaval , num 
ambiente de muita brincadeira, 
alegria e boa disposição entre 
todos os participantes. 
O desfile contou com a presença de 
cerca de 400 participantes, sendo 
alunos, professores, educadores e 
auxiliares das respetivas escolas.
No percorrer do trajeto pelas 

ruas da vila, as crianças 
demonstravam grande alegria 
e satisfação por participarem 
nesta iniciativa e também pelo 
uso dos trajes carnavalescos 
que os professores, educadores 
e auxiliares preciosamente 
preparam para este dia.
A auxiliar as crianças a fazer a 
festa pelas ruas de Castro Daire, 
o cortejo contou com a presença 
do Grupo de Bombos de Britiande, 
que ofereceu um ritmo e uma 
musicalidade ainda mais vincada 
ao desfile.

Foram muitos os familiares e 
populares que se juntaram para 
ver a desfilar as crianças com 
os seus trajes carnavalescos, 
que não esconderam o sorriso 
de satisfação pela iniciativa 
realizada. 
O cortejo carnavalesco que se 
iniciou no Bairro do Castelo, 
terminou em frente à Biblioteca 
Municipal, onde foi distribuído o 
lanche, oferecido pelo Município 
de Castro Daire, a todas as 
crianças participantes nesta 
iniciativa.

O habitual desfile de Carnaval 
voltou a sair à rua, realizou-
se no dia 24 de fevereiro 
de 2017. A participar neste 
cortejo estiveram as crianças 
da EB1 Castro Daire e das 
Carvalhas, os Jardins de 
Infância de Castro Daire, 
Carvalhas, São Joaninho, e 
Farejinhas e também com 
alunos da Escola Profissional 
Mariana Seixas.

vAMOS vISITAR O MONTEMuRO E PAIvA - cIIMP

O Município de Castro Daire 
arrancou no dia 23 de janeiro, 
o Projeto “Vamos Visitar o 
Montemuro e Paiva - CIIMP…”, 
com o intuito de dar a conhecer 
de forma pedagógica e lúdica 
o Centro de Interpretação e 
Informação do Montemuro e 
Paiva (CIIMP), instalado no 
Solar dos Mendonça, em pleno 
centro da Vila de Castro Daire. 
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Este projeto abrange todos 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º CEB do Concelho de 
Castro Daire e tem como 
finalidade dar promover 
e divulgar dois recursos 
naturais: a Serra do 
Montemuro e o Rio Paiva, 
fomentando o gosto pela 
Natureza e estimulando 
o interesse para o 
conhecimento do Território 
Castrense.

ASSOCIATIVISMO

O Concelho, a Paróquia, 
a Freguesia e toda a 
comunidade de Moledo 
viveram um dia de grande 
alegria e realização com 
a Ordenação Diaconal de 
Paulo Vicente, um jovem 
natural de Vila Meã da 
Freguesia de Moledo.

ORDENAçãO DIAcONAl DE PAulO vIcENTE

Esta Cerimónia realizou-se no 
passado dia 5 de fevereiro, na 
Igreja Paroquial de Moledo, 
presidida por Sua Exa. 
Reverendíssima D. Ilídio Leandro 
o Bispo da Diocese de Viseu.  
Perante os seus familiares, 
amigos, Comunidade Eclesiástica, 
convidados e as centenas de 
populares que se quiseram 
associar a esta celebração, o novo 
Diácono Paulo Vicente assinalou 
uma etapa da sua vocação 

religiosa, num passo decisivo do 
abraçar da Sacerdócio.
Marcaram presença nesta 
cerimónia o Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Fernando 
Carneiro, o Exmo. Sr. Presidente 
da Junta de Moledo, Alexandre 

Pereira, e outros Autarcas, 
que quiseram assinalar  a 
importância deste dia para este 
jovem e sua família, revestindo 
também esta celebração de 
uma solenidade abrangente à 
dimensão Concelhia.
A Ordenação Diaconal do Paulo 
Vicente foi um momento de 
grande elevação para toda a 
comunidade, constituindo um 
momento maior para todos 
aqueles que tiveram o privilégio 
de assistir a esta cerimónia. 
Numa celebração plena de 
sentimento, de fé e de grande 
significado foi muita a emoção 
em todos os presentes, com 
especial destaque para a família 
que acompanhou o novo Diácono 
Paulo Vicente no abraçar desta 
vocação religiosa.
Uma Comunidade, uma 
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Freguesia, ou um Concelho 
tem a sua maior riqueza nas 
pessoas, na sua evolução e na sua 
realização pessoal e profissional. 
Neste sentido é com enorme 
satisfação que todo o Concelho 
e todos aqueles que seguiram e 
acompanharam o percurso do 
Paulo Vicente sentem este dia 
como especial e desejam que a 
sua caminhada seja sempre pela 
de felicidade, conferindo-lhe 
toda a alegria que será também 
extensiva a todos os que lhe 
querem bem.
O próximo passo desta Caminhada 
vocacional que será a Ordenação 
Sacerdotal a realizar na Sé de 
Viseu no próximo dia 25 de junho.
Parabéns ao Diácono Paulo 
Vicente!

Realizou-se no Concelho de 
Castro Daire o XII Convívio 
de Desfile de Carros 
Antigos, Clássicos e Vespas 
de Castro Daire.

XII DESFIlE DE cARROS ANTIGOS, cláSSIcOS E vESPAS ANIMAM cARNAvAl
EM cASTRO DAIRE.

Com o apoio da Câmara 
Municipal e das Juntas de 
Freguesia de Moledo,  Mões 
e União de Freguesia de 
Mamouros, Alva e Ribolhos e 
Almofala, este desfile teve a 
organização de um grupo de 
amigos amantes do desporto 
automóvel, e mais propriamente 
dos carros clássicos e antigos, 
e ainda da Brigada Vespista de 
Castro Daire, que em conjunto 
desenvolveram esforços para 
que esta iniciativa tivesse 
uma grande adesão e uma 
visibilidade cada vez maior 
no Concelho e de promoção do 
mesmo.
Este Desfile, como é já habitual, 
decorreu no dia de Carnaval. A 
caravana deste ano teve uma 
adesão muito significativa, 
contanto com a participação de 
mais de 50 viaturas automóveis.
Nem o mau tempo que se fez 

sentir afastou os amantes deste 
evento, lamentando-se apenas 
que na edição deste ano as 
Vespas não possam ter todas 
acompanhado a caravana em 
virtude da muita chuva que 
marcou o dia.
A caravana, extensa e animada, 
percorreu diversas localidades 
e freguesias do Concelho 
espalhando a boa disposição e a 
alegria que era bem visível nos 
participantes desta iniciativa. 
Partindo da Vila de Mões a 
caravana, além do percurso 
delineado, teve alguns momentos 

de paragem assinalados com 
visitas aos locais e lanche 
convívio que assinalou o espírito 
de convívio e partilha que 
foram dos principais objetivos 
pretendidos pelos organizadores 
do evento.
Este XII Desfile terminou na 
Aldeia da Moita, Freguesia de 
Moledo, onde foi servido um 
jantar convívio para todos os 
participantes e populares que se 
quiseram juntar a esta iniciativa 
e que tornaram a adesão ainda 
maior, sendo algumas centenas 
de pessoas encheram o largo 
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AMBIENTE

22 DE MARçO - DIA MuNDIAl DA áGuA

da aldeia, continuando com a 
boa disposição e a alegria que 
marcaram esta iniciativa.
Os organizadores mostraram-
se muito satisfeitos, quer com 
o número de participantes que 
aderiram, quer com a forma 
como decorreu todo o evento, 
deixando o agradecimento para 
todos aqueles que contribuíram 
para o sucesso desta iniciativa.

PROTECÇãO CIVIL / FLORESTA

vESPA DAS GAlhAS DO cASTANhEIRO

A vespa das galhas do 
castanheiro é uma nova 
espécie invasora que chegou 
ao nosso país há pouco tempo 
e pode ser uma ameaça para 
a produção de castanha. 
As galhas do castanheiro 
são provocadas pelo inseto 
Dryocosmus kuriphilus, com 
o nome vulgar de vespa das 
galhas do castanheiro,  que 
é um himenóptero da família 
Cynipidae.

A circulação de plantas 
ou partes de plantas das 
espécies hospedeiras 
é a principal forma de 
introdução da praga em 
novos países onde ela não 
existe.
A dispersão deste inseto, 
a grandes distâncias, 
pode fazer-se através 
da introdução de jovens 
plantas, ramos e ou 
rebentos infestados, 
contendo ovos ou larvas.
A dispersão, a curtas 

distâncias, pode realizar-
se através da circulação de 
material infestado (ramos 
ou jovens plantas), do 
vento ou do voo das fêmeas 
adultas durante o período 
em que estão presentes 
(final de maio a final de 
julho). A deslocação das 
fêmeas é favorecida por 
ventos ligeiros ou através 
do seu transporte pelas 
pessoas em veículos ou no 
vestuário.
O inseto adulto tem em 

• Enquanto escove os dentes ou se barbeia, feche a torneira.
• Seja rápido no duche. Enquanto se ensaboa não deixe correr  
 a água do chuveiro.
• Se tiver máquina de lavar a loiça não a ponha sem a carga  
 completa a trabalhar.
• Regue de manhã ou à noite para a água poupar, sem que o  
 sol a venha evaporar.
• Se lavar a roupa à mão guarde a água para lavar o chão.
• Se uma torneira estiver a pingar, feche-a bem, se estiver   
 avariada, mande logo concertá-la.
• Temos de hoje poupar a água, que amanhã vamos usar.
• Não lave a loiça em água corrente, pois essa água faz falta a  
 muita gente.
• Faça de isto usuário, lave o carro só quando necessário.
• Se a água tivesse de carregar mais a iria poupar. 

Programa Eco-Escolas 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire
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média 2,5 a 3 mm de 
comprimento, o corpo 
preto e as patas, o escapo, 
o pedicelo das antenas e 
as mandíbulas amarelo 
acastanhadas. As antenas 
apresentam 14 artículos e a 
célula radial da asa anterior 
é aberta.
A vespa das galhas do 
castanheiro ataca as 
espécies e variedade do 
género Castanea e os 

castanheiros-da-índia 
(Aesculus hippocastaneum).
O principal sintoma é o 
aparecimento de galhas, a 
partir de meados de abril, 
nos ramos mais jovens, nos 
pecíolos ou na nervura 
central das folhas. Estas 
galhas têm uma coloração 
inicial esverdeada que vai 
passando a rosada.
Tendo em consideração a 
sua biologia, a melhor época 

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

PlANO OPERAcIONAl MuNIcIPAl 

Foi apresentado e aprovado 
no dia 29 de março, em 
reunião da Comissão 
Municipal de Defesa 
da Floresta, o Plano 
Operacional Municipal de 
Castro Daire para o ano de 
2017.
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Abertura do mês teve lugar no 
dia 8 de março, com a visita de 
todas as Escolas Básicas do 1.º 
Ciclo, à exposição de Meios e 
Agentes de Proteção Civil, no 
Parque Urbano de Castro Daire.
O espetáculo músico-teatral 
“Tobias e o Bombeiro Mendes 

na  aventura da Proteção 
Civil”, dirigido aos alunos do 
pré-escolar do agrupamento 
de escolas de Castro Daire, 
realizou-se no dia 10 de março. 
No dia 15 de março foi o 
percurso pedestre “Trilho 
dos Carvalhos”, realizado em 

Gosende, com diversas 
atividades relacionadas 
com a floresta, com 
os alunos da Escola 
Secundária e da  EB2,3 
de Castro Daire.
No dia de 21 de março 
teve lugar a plantação 
de árvores numa 
área ardida, com a 
participação dos alunos 
do Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire, 
dos Sapadores Florestais 
de Castro Daire.
O encerramento do mês 
foi no dia 31 de março, 
com a realização do XII 
Seminário “Floresta 

MARçO,  MÊS DA FlORESTA E DA PROTEçãO cIvIl

A Câmara Municipal de 
Castro Daire promoveu, 
em março, o Mês da 
Floresta e da Proteção 
Civil, onde se realizaram 
varias ações, com o 
objetivo de sensibilizar 
a comunidade escolar e 
a população Castrense 
para a importância da 
conservação da floresta 
destacando o seu 
interesse económico para 
a região e evidenciando a 
importância da Proteção 
Civil demonstrando que é 
uma “Tarefa de Todos para 
Todos”. 

O Plano Operacional Municipal 
estabelece a estratégia de 
prevenção e combate aos 
incêndios florestais para 
o corrente ano e define os 
meios humanos, técnicos e 
materiais que serão utilizados 
nas operações de vigilância 
e detecção, 1ª intervenção, 
combate, rescaldo, vigilância 
e pós-rescaldo, bem como a 
sua coordenação no teatro de 
operações. 

Conheces o teu Município?

Resposta: Igreja Paroquial de Reriz
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PER(CORRER) CASTRO DAIRE
Almofala
22 de abril  

SEMANA DO LIVRO E DA LEITURA
24 a 28 de abril

PARTICIPAÇãO NA FIT – FEIRA 
INTERNACIONAL DE TURISMO 
GUARDA
28 de abril a 1 de maio

MAIO PEDESTRE
6 de maio - Trilho das Levadas
14 de maio - Trilho da Pombeira
20 de maio - Trilho dos Lameiros
27 de maio - Trilho dos Moinhos.

JOGOS DESPORTIVOS – 1ª TEMPORADA
20 de maio a 16 de julho

CAMINHO INTERIOR DE SANTIAGO 
Mões - Fareja
17 de junho

A ÚLTIMA ROTA DA TRANSUMâNCIA
24 e 25 de junho

FESTAS DO CONCELHO
27 a 29 de junho

DIA SÉNIOR DO CONCELHO
1 de julho 

AGENDA CULTURAL 
abril, maio, junho

Sem Fronteiras no Montemuro e 
Paiva”. Neste Seminário foram, 
abordados temas relacionados 
com a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, a Bolsa Nacional de 
Terras e a Apresentação do 
Projeto de Reabertura da Antiga 
Fábrica de Resina de Figueiredo 
de Alva. 
A realização de todas estas 
ações teve como objetivo obter, 

por um lado, a sensibilização 
de todos os participantes para 
a importância dos espaços 
florestais na multiplicidade dos 
seus usos e funções e para a 
responsabilidade coletiva na sua 
proteção e valorização, através 
de um melhor conhecimento do 
que é a floresta. Por outro, obter 
também, a sensibilização dos 
jovens para a importância da 

Protecção Civil, e para as mais 
correctas práticas em situações 
de emergência. Apostando 
desta forma numa faixa 
etária que está em formação 
e por isso mais predisposta à 
aprendizagem, esta iniciativa 
remeteu um conjunto de 
práticas que, com certeza, serão 
interiorizadas por todos e com 
reflexos futuros.

MARçO,  MÊS DA FlORESTA E DA PROTEçãO cIvIl
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