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MENSAGEM DO PRESIDENTE

“...continuaremos a trabalhar, afincadamente, na
defesa dos castrenses, alicerçados numa estratégia
de desenvolvimento e numa visão de futuro...“

Caros Castrenses,
No decorrer da leitura desta Revista Municipal é possível
verificar algumas das estratégias e da nova forma de encarar os desafios
por parte deste Executivo Municipal.
Desde logo a implantação de uma dinâmica de envolvimento de
toda a comunidade, de procura da inclusão e de unir esforços no sentido
de juntos procurarmos um futuro melhor para o Concelho e para as
gerações vindouras.
Acreditamos no trabalho em equipa, conscientes que todos
os contributos podem ser importantes ao desenvolvimento do nosso
Concelho e, cada vez mais, ousamos desafiar todos os agentes da
comunidade para interagirem nesta dinâmica e fazerem parte das
soluções que procuramos para os problemas estruturais do nosso
território.
Nesta Revista Municipal é possível, ainda, encontrar alguns
exemplos dos financiamentos que procurámos obter, através de diversas
candidaturas que submetemos ao Portugal 2020, tendo como objetivo
o aumento da competitividade do território, a atração e fixação de
pessoas e empresas que permitam inverter o ciclo de envelhecimento a
que estão sujeitos os Municípios do interior do País.
Não nos pouparemos a esforços e continuaremos a trabalhar,
afincadamente, na defesa dos castrenses, alicerçados numa estratégia
de desenvolvimento e numa visão de futuro que pretendemos para o
Concelho.
Estamos conscientes que o percurso é longo e os recursos são
muito limitados, mas guia-nos a força de vontade para enfrentar o
futuro sempre com a preserverança de quem sabe qual o rumo certo e
o caminho para lá chegar.
Um abraço a todos!
O Presidente da Câmara Municipal,
Paulo Martins de Almeida
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FICA CASTRO DAIRE

FICA CASTRO DAIRE
ATRAIU MILHARES
DE VISITANTES

A

FICA Castro Daire (Feira Industrial,
Comercial e Agrícola) – a Festa das
Colheitas, realizou-se nos dias 21, 22,
23 de setembro. O evento, direcionado para as
atividades económicas do Concelho, recebeu
milhares de visitantes ao longo dos três dias do
certame.
A aposta do Executivo Municipal foi
transformar uma Festa, a Festa das Colheitas,
numa Feira de Atividades Económicas onde
o Concelho pudesse mostrar as suas diversas
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FICA CASTRO DAIRE

potencialidades, mantendo o cariz tradicional
e marcante da agricultura mas englobando
setores como a indústria, o comércio, o turismo
e a gastronomia local.
A resposta por parte dos empresários
locais foi preponderante para o sucesso do
evento. O número de expositores ultrapassou
largamente uma centena, numa dinâmica que
envolveu toda a comunidade, deu projeção ao
certame e ao próprio Concelho.
A abertura oficial da FICA, contou
com a presença do Ex.mo Sr. Secretário de
Estado da Proteção Civil, Eng. José Artur
Neves, do Executivo Municipal, Presidentes de
Câmara do Distrito, representantes da CCDRC,
representantes da CIM Viseu Dão Lafões, vários
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FICA CASTRO DAIRE

Diretores Regionais de Serviços Públicos, Bombeiros Voluntários de Castro Daire e Farejinhas, Presidentes
de Junta de Freguesia, Membros da Assembleia Municipal e muitos visitantes. Após a cerimónia de abertura
foram visitados os stands presentes na FICA Castro Daire.
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O artista Quim Barreiros e a Banda
Relâmpago abrilhantaram a noite, animando
o público que encheu o recinto do Parque
Urbano.
O segundo dia do certame iniciou com
a “Caminhada da desfolhada”, permitindo
a experiência de uma atividade típica das
colheitas. No início da tarde, realizou-se
o Seminário “Oportunidades no Interior”
contando com uma enorme adesão, o que
revelou a importância deste tipo de iniciativas.
Neste dia, milhares de visitantes encheram
novamente o recinto, tendo também assistido,
entre outros espetáculos, à atuação do cantor
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Berg, Dj Wilson Honrado e Dj Bebuxo.
No terceiro e último dia da FICA,
pela manhã, realizou-se o concurso de
Bovinos de Raça Arouquesa, que contou com
a participação de centenas de exemplares
de bovinos da região. Durante a tarde, o
programa da TVI “Somos Portugal”, animou
a multidão que se deslocou à vila castrense,
lotando o recinto do Parque Urbano.
O tradicional desfile de carros de
vacas carregados com produtos das colheitas
locais, cavaleiros, ranchos folclóricos e grupos
de concertinas fizeram o percurso pelas ruas
da vila, uma dinâmica cultural que realçou as

fortes tradições do Concelho. Um pouco por
toda a vila, foram milhares aqueles que tiveram
o privilégio de assistir a esta manifestação
cultural. A vila de Castro Daire viveu momentos
de agitação e de grande movimento, com o
pulsar de todos aqueles que quiseram viver
esta experiência e sentir de perto esta feira. A
animação da última noite de espetáculo ficou a
cargo do grupo Amigos da Farra.
Ao longo dos três dias, Castro Daire
deu a conhecer as várias potencialidades,
designadamente, a gastronomia, o turismo,
o artesanato, o comércio de vários serviços e
produtos fazendo deste certame um sucesso.
7

INVESTIMENTO

EMPRESA FRANCESA INSTALA-SE EM CASTRO
DAIRE
CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO É UMA PRIORIDADE

O

Município de Castro Daire
entrou na rota do investimento
estrangeiro em Portugal. A
recente criação de oferta de espaço no
parque industrial, passou a disponibilizar
condições para a instalação de empresas
no Concelho.
Foi assinada a escritura de venda
de cerca 21.000 m2, na Zona Industrial
da Ouvida com empresa ligada a um
Grupo Francês, do setor de estruturas
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

metálicas, que irá instalar uma unidade
de fabrico em Castro Daire.
O investimento será repartido
em 2 fases, rondando na inicial, os 3
milhões de euros, prevendo-se a criação
de 30 novos postos de trabalho. A fase
seguinte contará com um investimento a
rondar os 7 milhões de euros e duplicará
a criação de postos de trabalho. A
produção, ainda que, direcionada para o
mercado nacional, será sobretudo para

os mercados de exportação, pelo que,
este investimento, traduzirá um impulso
económico importante para Castro Daire
e para a região, bem como para o país.
A aposta do Município de Castro
Daire na criação e disponibilização
de área industrial para instalação e
ampliação de empresas começa a
dar os seus frutos, sendo a instalação
desta empresa francesa o reflexo dessa
estratégia.
Outras empresas manifestaram
já o interesse na aquisição de lotes para
se instalarem nesta Zona Industrial,
estando para breve a assinatura das
respetivas escrituras que viabilizarão o
início do investimento, trazendo uma
nova dinâmica empresarial ao Concelho
de Castro Daire.
O Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Dr. Paulo
Almeida, mostrou-se muito satisfeito
pela vinda deste investimento para o
Concelho, acreditando que a aposta na
dinamização do tecido económico que
tem vindo a ser efetuada, conjugada
com uma estratégia de captação de
investimento e de geração de emprego,
irá proporcionar um futuro com novas
oportunidades para o Concelho e para os
seus habitantes, elevando, dessa forma,
a sua qualidade de vida.
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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE PRESENTE NA
FEIRA DE SÃO MATEUS
FORAM MUITOS OS VISITANTES QUE PASSARAM PELO STAND
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O

TURISMO

Município de Castro Daire marcou
presença na 626ª Feira de São
Mateus, nos dias 1 e 2 de setembro, no
Espaço do Pavilhão Multiusos.
O Vereador do Turismo, Dr.
Pedro Pontes, representou o Município
e acompanhou a visita de sua Excelência
o Presidente da República, Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa.
A participação na Feira de
S. Mateus, permitiu a divulgação,
apresentação e a potencialização dos
recursos e produtos
existentes no
nosso território, tais como, as Termas
do Carvalhal, o Rio Paiva, a Serra
do Montemuro, a Gastronomia e o
Património.
Ao longo dos dois dias do
certame em que o Município esteve
presente foram muitos os visitantes que
passaram pelo stand, demonstrando
grande interesse em conhecer o
Concelho de Castro Daire.
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TURISMO
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE COM CANDIDATURAS APROVADAS NA
ÁREA DO TURISMO
português, desde o seu início, em Farminhão (no Município de
Viseu) até Vilarelho da Raia ou Vila Verde da Raia (no Município
de Chaves).

“Valorização do Caminho Português Interior
de Santiago”

O

Caminho de Santiago representa uma das rotas (turísticas,
culturais e de peregrinação) mais importantes da Europa
sendo, desde há já onze séculos, não apenas um segmento
comercial, como principalmente um eixo de conhecimento, razão
pela qual configura o primeiro itinerário cultural europeu desde
1987.
A presente candidatura debruçou-se sobre o Caminho
Português Interior de Santiago com a pretensão de o valorizar,
dotando-o de melhores condições de fruição turística,
posicionando-o como uma alternativa, aos caminhos portugueses
mais conhecidos (o Caminho Central e o Caminho da Costa) e
assegurando uma experiência turística de qualidade e diferenciada.
Este caminho que, na última década, tem vindo a ser
desenvolvido, em conjunto, pelos municípios portugueses que
atravessa, teve como missão dar a conhecer, na sua plenitude, o
antigo caminho medieval do interior de Portugal, contribuindo para
a preservação e salvaguarda da memória histórica e cultural da
tradição das peregrinações portuguesas a Santiago de Compostela.
Esta candidatura vê, como objetivo, qualificar e valorizar o
percurso do Caminho Português Interior de Santiago em território
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“Caminho Português Interior de Santiago:
Caminho para Todos”

E

esta candidatura tem como principal objetivo a adaptação
do Caminho Português Interior de Santiago para a oferta de
uma experiência turística inclusiva, cuja fruição possa ser
plenamente desfrutada por pessoas com necessidades especiais
ao nível da visão e da audição. Prevê a criação das condições
físicas necessárias à utilização dos albergues que fazem parte do
Caminho, por pessoas com necessidades especiais e o assegurar
das necessárias e adequadas condições de atendimento, bem como
o desenvolvimento de ferramentas TIC que permitam a fruição do
Caminho em segurança e com um elevado grau de autonomia.
Através deste investimento pretende-se posicionar e
diferenciar o Caminho Português Interior de Santiago, a nível
nacional e europeu, como o primeiro Caminho de Santiago
adaptado para a respetiva fruição por públicos com necessidades
especiais concretamente, ao nível da visão e audição.

Wi-fi - “Be connected in Castro Daire”

O

projeto a desenvolver consiste na implementação de uma
solução de cobertura Wi-Fi, de forma a disponibilizar
acesso à Internet a todos os potenciais utilizadores em
diversos locais públicos do Município.
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TURISMO
Esta candidatura prevê a instalação de equipamentos
em locais estrategicamente concebidos de fácil acessibilidde à
rede Wifi, no interesse de potenciar a atração de fluxos turísticos
em Castro Daire: Centro Histórico, Centro de Interpretação e
Informação do Montemuro e Paiva (CIIMP), Museu Municipal,
Jardim Municipal e Termas do Carvalhal.

“Castro Daire – Turismo Acessível e
Inclusivo”

A

candidatura tem como objetivo principal a adaptação de
algumas estruturas turísticas do Município (Centro de
Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva e Museu
Municipal) para a oferta de uma experiência turística, respeitando

que permitam a fruição em segurança e com um elevado grau
de autonomia. Esta candidatura contribuirá para o aumento da
visibilidade das boas práticas relativas à acessibilidade.

A

“Valorizar EN2”

Associação de Municípios da Rota da EN2, no âmbito da
promoção e prestígio da Estrada Nacional 2
(EN2), que liga Chaves a Faro ao longo de
738 km, viu aprovada a candidatura que visa a
valorização turística, através de um incremento
de sinalética, formação e informação sobre os
Municípios por onde passa esta mítica estrada.
O contrato de valorização turística foi assinado, em Santa
Marta de Penaguião, com a presença do Ministro da Economia, Dr.
Manuel Caldeira Cabral, e da Secretária de Estado do Turismo, Drª
Ana Mendes Godinho. Castro Daire também esteve representado
pelo Vereador do Turismo, Dr. Pedro Pontes, reforçando, assim, a
importância deste passo dando maior visibilidade ao projeto.

“Produtos Turísticos Integrados de Base
Intermunicipal”

E
a diferença e podendo ser plenamente desfrutada por pessoas
com necessidades especiais, em específico, ao nível da visão e
da audição. Pretende-se também, a criação das condições físicas
necessárias à utilização dos Espaços, por pessoas com necessidades
especiais e assegurar as necessárias e adequadas condições de
atendimento, bem como o desenvolvendo de tecnologias de apoio
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sta candidatura promovida pela Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões, que integra os projetos dos vários
municípios, contemplou o Município de Castro Daire com
um Centro de BTT, respetivos percursos e com a implementação
da “Última Rota da Transumância”. Estes projetos visam gerar
novos produtos tendo como objetivo a valorização dos recursos
específicos e diferenciadores, demonstrando um caráter único e
distintivo no território.
Pretende-se fomentar o território Viseu Dão Lafões
tornando-o mais sustentável, coeso e atrativo, afirmando-o como
destino turístico de referência.
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TURISMO
CANDIDATURA AO WiFi4EU

PLANTAR PORTUGAL DE BICICLETA

ACESSO À INTERNET EM
DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS
DO CONCELHO

CICLISTAS PERCORREM A EN2

O

projeto WiFi4EU promoverá o acesso gratuito à
internet em espaços públicos em benefício dos
cidadãos de toda a Europa.
O Município de Castro Daire candidatou-se ao
WiFi4EU, iniciativa da Comunidade Europeia, sendo
assim um dos primeiros municípios portugueses a ser
contemplado, o que permitirá instalar equipamentos, em
espaços públicos, sem fios, que ainda não disponham de
um ponto de acesso gratuíto.

N

o dia 4 de outubro, o Município de Castro Daire,
representado pelo Vice-Presidente, Dr. Luís Lemos,
recebeu na Sede da Brigada Vespista de Castro Daire,
um grupo de ciclistas que percorreu a EN2, de Chaves até Faro.
O final da primeira etapa da prova teve lugar em
Castro Daire, no seguimento do desafio lançado pelo grupo, foi
plantado um carvalho, espécie autóctone, consciencializando
para a importância da floresta e do interior do país.
Os ciclistas tiveram a oportunidade de desfrutar
de várias potencialidades do nosso Concelho, gastronomia,
artesanato e turismo de natureza.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE PRESENTE NA 41ª
CORRIDA PEDESTRE POPULAR DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

P

elo 2º ano consecutivo, o Município
de Castro Daire esteve presente
em Santiago de Compostela, por
ocasião da realização da “41ª Carreira
Pedestre Popular de Santiago 2018”.
O evento contou com cerca
de 4 mil participantes divididos entre
categorias de adultos (12 km - 2648
classificados) e jovens (7 km - 1059

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

classificados), num traçado que levou os
concorrentes a percorrer as principais
artérias desta cidade galega com a meta
instalada na Praça de Obradoiro, frente
à catedral de Santiago de Compostela.
O Município de Castro Daire, premiou
os vencedores da geral - Sérgio Azevedo
(GDC Castelo de Paiva) e Maryline
Marques (GDR Granja - Trutas do Mau).
Os 1º classificados de Castro Daire Sérgio Gabriel e Tila Pina (ambos em
representação do GDR Granja - Trutas
do Mau) do “Troféu Caminho Português
Interior de Santiago - Castro Daire” com
a viagem e participação na competição
de Santiago de Compostela. Para além

destes, o Município promoveu, ainda, a
deslocação dos atletas que desejassem
tomar parte neste histórico evento,
constituindo assim, uma delegação de 3
dezenas e meia de participantes, na visita
aos locais mais emblemáticos de Santiago
de Compostela.
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SEMINÁRIO “AS TERMAS E A DERMOCOSMÉTICA POTENCIALIDADES E DESAFIOS”

O

NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA AS TERMAS DO CARVALHAL

Município de Castro Daire recebeu, no
Auditório do Centro Municipal de Cultura,
no dia 29 de novembro, o Seminário “As
Termas e a Dermocosmética - Potencialidades e
Desafios”.
O Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire, Dr. Paulo Almeida, marcou presença
neste Seminário que reuniu diversas entidades
relacionadas com o setor termal, entre elas a
Associação das Termas de Portugal, CCDR Centro
(Provere - Valorização das Estâncias Termais
da Região Centro), Direção Geral de Energia e
Geologia, escolas da área do termalismo, consórcios
das Termas do Centro e público em geral, com
intuito de apresentar o estudo pioneiro a nível
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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nacional, conduzido pelas Universidades de
Coimbra e Beira Interior, de investigação da
bioatividade das águas minerais naturais da
região centro.
Este estudo valida cientificamente
a ação preventiva e terapêutica da água
mineral natural, visando a sua utilização na
área da dermocosmética.
Este estudo integra as diversas
estâncias termais da Região Centro entre
elas, as Termas do Carvalhal.
Foram
apresentadas e discutidas experiências
relativas a outras estâncias termais na área da
dermocosmética, bem como oportunidades
de financiamento disponíveis para esta área.
O projeto Termas Centro tem
como objetivo reforçar a competitividade
das estâncias termais da Região Centro,
através de uma lógica de trabalho em rede,
organizado e de qualidade, com produtos
adaptados a diferentes targets que abranjam
as temáticas: saúde e bem-estar, natureza,
património e gastronomia.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA “MÚSICA NA ALMA”
MUSEU MUNICIPAL COM OBRAS EXPOSTAS DO ARTISTA ELVIS PAIXÃO

F

oi inaugurada, no Museu Municipal de Castro Daire,
a exposição temporária “Música na Alma” do autor,
conhecido artisticamente como Elvis Paixão.
O Vereador Dr. Pedro Pontes, que muito enalteceu
as obras e o artista, valorizou e reconheceu a dedicação e
a arte apresentada, considerando de extrema importância
esta divulgação e promoção cultural.
O artista agradeceu o acolhimento e a
disponibilidade em poder mostrar a este território a sua
arte e paixão que transmite em cada obra, de uma forma
especial e única.
Esta exposição de pintura com a temática dedicada
à música, paralelamente ao gosto pela pintura, tem um
carinho especial pela música, tendo sido baterista.
O objetivo foi dar a conhecer o trabalho do autor
João Manuel de Almeida Paixão que, natural de Vouzela, tem
raízes no Concelho de Castro Daire, na Freguesia de Mões.
A exposição esteve patente no Museu até ao dia
31 de janeiro de 2019.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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R

DIA MUNDIAL DO TURISMO

econhecido como um dos maiores setores económicos do mundo, o turismo assume-se de importância vital para a economia dos territórios, sendo este setor
um elemento essencial para o crescimento e desenvolvimento económico, assumindo um veículo fulcral na promoção da cultura, língua e costumes.
A celebração do Dia Mundial do Turismo é uma oportunidade para fomentar
a consciencialização sobre a contribuição real e potencial do turismo num desenvolvimento sustentável.
O Município tem vindo a apresentar as potencialidades culturais, ambientais e
turísticas do seu território, consertando visitas guiadas a essas atividades aos diversos
grupos de pessoas, nacionais e estrangeiras.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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ROTA EN2
trada Nacional 2 nas plataformas digitais
da RTE, na sessão de lifestyle. A RTE é a
principal estação emissora na Irlanda. O
alcance mensal para a plataforma digital rte.ie é de 58 milhões de page views,
com mais de 6 milhões de cliques únicos
por mês.

PRESS TRIP ROTA ESTRADA NACIONAL 2
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA
DA MAIOR ESTRADA EUROPEIA

A

Estrada Nacional 2, que faz a
ligação do norte ao sul pelo interior do país, tem vindo a ganhar notoriedade nacional e internacional, por dar a conhecer a genuinidade,
a diversidade cultural e gastronómica,
marcando já a sua presença no top das
melhores Road Trips.
No âmbito da promoção e di-
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vulgação da Rota Turística da Estrada
Nacional 2, como turismo diferenciador
com uma diversidade de experiências
únicas e inspiradoras, desafiando os
jornalistas a conhecer e fazer o levantamento das suas potencialidades. A Câmara Municipal de Castro Daire recebeu
e acompanhou uma equipa de filmagem
Irlandesa no trabalho para divulgar a Es-

Foi realizado um filme de 4 minutos produzido pela produtora Southeast Television Ltd, que detém a titularidade do conceito “24 hours in…” - um
formato de apresentação de destinos na
plataforma da RTE. O filme, sobre a Estrada Nacional 2, é um dos primeiros a
ser apresentado e tem como pontos de
interesse visitar a natureza, gastronomia tradicional, imagens de locais com
importância histórica, acessibilidades,
entre outras.
Esteve também a percorrer a Estrada Nacional 2, um jornalista alemão,
que tendo vindo de bicicleta, fez uma
paragem neste território para fazer um
reconhecimento e levantamento dos recursos turísticos existentes.
Estas informações serão divulgadas e promovidas em revistas especializadas e jornais alemães.
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HOMENAGEM
CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DO PADRE JOAQUIM CARVALHO
NA PARÓQUIA DE MOLEDO
MERECIDA HOMENAGEM DA COMUNIDADE

C

elebrou-se, no dia 21 de outubro de 2018, 50 anos de sacerdócio
do Padre Joaquim Carvalho Alves na Paróquia de Moledo.
Uma vida de dedicação a esta Paróquia que a comunidade
quis assinalar com uma festa muito bonita, cheia de sentimento e
significado.
Estiveram reperesentadas, todas as aldeias da Freguesia, as
coletividades, tendo ficado a animação da missa a cargo da Banda Flor
do Rio da Freguesia de Moledo.
O Presidente da Câmara de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida,
teve a honra de estar presente, ele que é, também, um filho da terra
e parte integrante desta comunidade.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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HOMENAGEM
HOMENAGEM A SEBASTIÃO VIEIRA
INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 10
ANOS DA DIOCESE DE VISEU

D

urante o ano de 2018 e integrado no Ano Europeu do
Património Cultural, o Município de Castro Daire, num
trabalho conjunto com o grupo MCHER, a Banda de
Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire e os Coros de
Castro Daire e Soutelo, homenageou a figura do Padre castrense
Sebastião Vieira, mártir Jesuíta, missionário da Companhia de
Jesus.
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Ao serviço da Companhia de Jesus levou a
palavra, a cultura, a língua e a fé a terras nipónicas.
O programa contou com uma peça de teatro,
bem representada por elementos do grupo MCHER, com
texto de João Sevivas, com encenação de André Cardoso
e com o concerto da Banda de Música dos Bombeiros
Voluntários de Castro Daire e os Coros de Castro Daire e
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DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

EXPOSIÇÃO

“O SONHO AMERICANO”

MUNICíPIO DE CASTRO DAIRE ASSOCIOU-SE ÀS
COMEMORAÇÕES

O

Município de Castro Daire
associou-se às comemorações
do Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência, organizado pelo Grupo
de Educação Especial, do Agrupamento
de Escolas de Castro Daire e entidades
parceiras, Santa Casa da Misericórdia,
APPACDM e ASSOL, num seminário,
que teve lugar no Auditório do Centro
Municipal de Cultura e contou, também,
com a presença do Vereador da Educação,
Dr. Armando Lemos.
Seguiram-se atividades oficinais
para a comunidade escolar, assim como
uma quermesse, que se estenderam, até
ao dia 4 de dezembro, tendo como objetivo
uma maior sensibilização para os assuntos
relativos à deficiência mobilizando a
sociedade para a defesa da dignidade, dos
direitos e do bem-estar destas pessoas.
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O

” Sonho Americano” foi o título
da exposição que esteve presente
de 12 a 27 de novembro, na
sala polivalente da Biblioteca Municipal.
Nascida do gosto de Manuel
Andrade, a exposição apresenta um
conjunto de fotografias originais, de
cidades americanas e de monumentos
que retratam a grandiosidade do país.
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CULTURA
ENCERRAMENTO DO ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL
A IMPORTÂNCIA DO TURISMO E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

N

o dia 2 de dezembro, o Município de
Castro Daire organizou a cerimónia
de encerramento do Ano Europeu
do Património Cultural, que contou
com a presença do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Paulo Martins de Almeida,
tendo este salientado a importância da
cultura e do turismo, no interior do país,
sendo estas atividades decisivas para
o desenvolvimento do Concelho a que
preside.
O evento contemplou vários
momentos de um programa vasto e
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diversificado.
Assinalou-se a presença de duas
personalidades que muito têm contribuído
para elevar o nome do Concelho, através
das suas ações e iniciativas. A presença
do Dr. Alberto Correia, conceituado
historiador, etnógrafo, co-autor da
monografia de Castro Daire, que leva já
muitos anos de uma estreita e frutuosa
colaboração com o Município, realçou,
na sua apresentação, as pecularidades
do património imaterial, património
impalpável e cujo território de Castro

Daire é um exemplo extraordinário
dessa riqueza imaterial, que vai desde as
tradições às artes do espetáculo.
Foram apresentados alguns
exemplos muito relevantes desse
património, como sejam, a olaria e a
cestaria.
Vinda de Viseu, a Drª Fátima
Eusébio,
conceituada
historiadora,
coordenadora do Departamento dos Bens
Culturais da Diocese de Viseu, incansável
e protetora, na sua acção divulgadora
do património religioso trouxe uma
visão sobre o valor inestimável desse
património.
Nessa visão, defendeu a tese
da relevância estrutural do património
religioso, enquanto forma de comunicação
invisível.
Chamou a atenção dos presentes
para a importância de “ler” o património
religioso enquanto elemento de ligação
ao turismo cultural.
Na sua apresentação defendeu,
ainda, que o turismo e a cultura se vão
entrelaçando, sendo a cultura uma forte
potenciadora do turismo.
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CULTURA
com um conjunto de utentes, tendo
resultado numa exposição multimédia de
objetos retratados.
O evento encerrou com o
lançamento do CD do Rancho Folclórico
Santa Maria de Cabril, importante
momento
de
materialização
da
etnografia, música e danças tradicionais
perpetuando o sentido de vida rural de
outros tempos, entre os árduos trabalhos
agrícolas e os momentos de celebração
sagrados e profanos.
Perpetuam-se,
assim,
as
memórias e a história, enriquecendo,
deste modo, o vasto património cultural,
do Concelho de Castro Daire.

O património religioso, âncora do
turismo cultural, está assim, para os nãocrentes, como uma caminhada individual
e espiritual.
Para os crentes, será um ritual de
fé, uma contemplação, um chamamento
interior, uma caminhada para Deus.
Seguiu-se a inauguração da
exposição “O Tempo das Coisas” de
autoria de Luís Costa e Liliana Silva da
Binaural / Nodar, que surge de uma
parceria com a Santa Casa da Misericórdia
de Castro Daire, ao longo do ano 2018,
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CULTURA

N

o âmbito, das Jornadas
Europeias do Património, que
tiveram lugar nos dias 28, 29 e
30 de setembro, subordinadas ao tema
“Partilhar Memórias”, o Município de
Castro Daire inaugurou duas exposições,
no espaço da Biblioteca Municipal, a que
se juntou uma breve evocação narrativa,
“Castro Daire, Minha Terra Sonora”,
gentilmente cedida pela Binaural. Do
alto da Serra do Montemuro, até ao Rio
Paiva, há vozes, há ecos e memórias que
nos ligam ao passado e nos conduzem
ao presente.
“Montemuro, um partilhar
de memórias” é uma exposição que
evidencia as memórias longínquas e

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO
EXPOSIÇÕES E OFICINAS
PEDAGÓGICAS

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CULTURA
próximas do património natural, com
destaque para a Serra do Montemuro.
A outra, “Olhar o Lobo”,
organizada
pelo
Grupo
Lobo,
pretendeu sensibilizar os visitantes
para a importância da conservação do
lobo, animal emblemático da fauna
portuguesa e cuja espécie se encontra
ameaçada.
Teve ainda lugar, uma oficina
pedagógica, que juntou a comunidade
escolar e onde se debateram factos e
mitos desse grande predador, o lobo
ibérico, desde as suas características
aos seus hábitos, passando pela sua
distribuição e habitat, as principais
causas de ameaça à sua sobrevivência,
e ainda a forma como as comunidades
rurais se relacionam com este predador
e se adaptaram à sua presença.
Seguiu-se um espaço de
tertúlia, discussão e debate, tendo
como pano de fundo a Serra do
Montemuro, identificada pelo ilustre
geógrafo, Amorim Girão, na edição da
sua obra, nos anos 40, como “a mais
desconhecida Serra de Portugal”, com
a presença de investigadores que têm
vindo a trabalhar sobre e neste território.
Vanessa Duarte de Sousa, com
“O contributo das memórias camponesas
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para a construção de um mundo mais solidário, mais justo e mais equilibrado”, Tiago
Monteiro Henriques com uma apresentação sobre “Bosques: o mais desconhecido
património de Portugal?”, terminando com Sílvia Ribeiro, do Grupo Lobo que apresentou
“Do cão do povo, ao povo sem cão: o contributo dos cães de gado para a conservação da
(bio) diversidade”.
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AÇÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE DESENVOLVE ATIVIDADES SENIORES
PROJETO + SÉNIOR + ATIVIDADE + VIDA

N

o dia 5 de novembro, o Município
de Castro Daire, arrancou com o
projeto + Sénior + Atividade +
Vida, contando com a colaboração das
juntas de freguesia, associações e das
IPSS´s.
A iniciativa é direcionada para os
residentes do Concelho de Castro Daire,
com idade igual ou superior a 55 anos
e também a portadores de deficiência,
contando, atualmente, com cerca de
700 participantes.
São
desenvolvidas
várias
atividades, nomeadamente, físicas,
estimulação cognitiva, nutrição e novas
tecnologias.
A realização destas atividades
tem como objetivo a promoção da
qualidade de vida e autoestima, através
da adoção de estilos de vida saudáveis,
suprimir a inatividade e estimular
as competências cognitivas a fim de
diminuir os fatores de risco associados
ao envelhecimento.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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SAÚDE

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE

O

Município de Castro Daire esteve presente, no passado dia
21 de novembro, na 12ª edição do Prémio Boas Práticas
em Saúde, com o projeto “Saúde em movimento: Gestão
da Hipertensão Arterial”.
Esta distinção tem como principal objetivo dar a conhecer
as boas práticas, com vista a replicar as mais-valias, para o bom
desempenho do Sistema de Saúde.
O evento teve lugar no Auditório da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), sendo organizado pela
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH).
No âmbito da candidatura apresentada à 12.ª Edição do
Prémio Boas Práticas em Saúde, o Projeto “Saúde em movimento:
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Gestão da Hipertensão Arterial” foi selecionado pela
Comissão Científica para participar numa exposição de
posters.
O projeto tem por objetivo capacitar a pessoa
com Hipertensão Arterial, seguida na Unidade Móvel
de Saúde (UMS) do Município, para a adesão ao regime
terapêutico, com vista à obtenção de ganhos em saúde e
melhoria da qualidade dos cuidados; promover a adesão
ao regime terapêutico, ajudar a pessoa a ser capaz de o
gerir eficazmente e de forma autónoma e em simultâneo,
consciencializá-la de que a HTA pertence ao seu presente
e futuro, capacitando-a para encarar as mudanças como
um investimento na saúde e bem-estar, em que os ganhos
em saúde são o objetivo de cada intervenção.
O projeto é desenvolvido por uma equipa
multiprofissional, num espaço temporal de 3 anos
e é composto por três fases distintas: Consulta
multidisciplinar e diagnóstico de situação; Educação
terapêutica da pessoa com HTA e Programa de
educação física. Pretende-se, deste modo, a mudança
de comportamentos, a adoção de um estilo de vida
saudável e a monitorização constante da manutenção da
mudança, ou seja, a monitorização dos ganhos em saúde.
O Prémio Boas Práticas em Saúde teve a sua
primeira edição em 2006 e desde então procura distinguir,
anualmente, projetos de boas práticas no âmbito
da qualidade e inovação, que respeitem as normas
instituídas e que representem um valor acrescentado
para o cidadão/comunidade ou para as práticas da
Instituição com reflexo direto na prestação de cuidados
de saúde.
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GEMINAÇÃO
PROTOCOLO DE
GEMINAÇÃO
MUNICÍPIO DE CASTRO
DAIRE
E
MUNICÍPIO DE
MONTÉVRAIN - FRANÇA

O

s Municípios de Castro Daire
e de Montévrain (França),
considerando os laços de
amizade e cooperação existentes, a
comprovada vontade de ambas as
partes em colaborarem solidariamente
para o bem-estar dos seus cidadãos
e o desenvolvimento das relações
mútuas, decidiram celebrar o Protocolo
de Geminação entre Castro Daire e
Montévrain.
Considerando a estreita e valiosa
colaboração entre ambos os Municípios,
há necessidade de se procurar
desenvolver um intercâmbio em vários
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campos, nomeadamente, cultural, social,
educacional, turístico e económico, tendo
sempre em vista, uma profunda amizade
viva e unificada.
Considera-se
que
esta
colaboração poderá proporcionar a
realização de novos projetos, no âmbito
Europeu, possibilitando o acesso a novas e
importantes iniciativas, nos mais diversos
campos de atividade. Nesse âmbito este
protocolo de geminação foi assinado em
Montévrain, prevendo-se um novo ato
formal com a assinatura também em
Castro Daire.
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PETIÇÃO N225
CONCELHO UNIDO PELA REQUALIFICAÇÃO
URGENTE DA EN225

O

Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida,
presidiu a uma comitiva do Concelho que fez a entrega das assinaturas
recolhidas na Petição Pública “Pela Requalificação URGENTE da EN225”.
Nesta comitiva acompanharam o Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire, a Presidente da Assembleia Municipal, os Presidentes das Juntas de
Freguesia do Concelho, uma representação dos partidos com assento na Assembleia
Municipal e na Vereação, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire
e ainda alguns elementos da sociedade civil, no sentido de reforçar que esta é uma
causa que une todos os castrenses independentemente da sua ideologia política.
Esta Petição recolheu mais de 4.700 assinaturas e foi entregue formalmente
ao Ex.mo. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. José Matos Correia,
no sentido de a mesma ser levada à discussão em Plenário da Assembleia da República.
O Presidente da Câmara Municipal pretendeu dessa forma, em viva voz,
expressar a preocupação de toda a comunidade castrense pelo elevado estado de
degradação que a EN225 apresenta, sendo cada vez mais urgente a sua requalificação
na defesa da segurança de todas aquelas pessoas que são utentes desta via.
O repto feito pelo Presidente da Câmara Municipal de Castro
Daire foi aceite pelos diversos setores, numa luta pela Requalificação
da EN225 que promete continuar até esta obra ser uma realidade.
Esta comitiva teve também a oportunidade de apresentar as suas
preocupações aos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viseu do PSD, Pedro
Alves e António Lima Costa, do CDS-PP, Hélder Amaral e do PS, José Rui Cruz, os
quais manifestaram a sua solidariedade e prometeram estar ao lado de Castro Daire
e de todos os Castrenses nesta causa.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO

O

MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS É PRIORITÁRIO
PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL

Município de Castro Daire vai proceder à requalificação
da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, em Castro Daire.
Trata-se de uma das vias mais importantes na
ligação ao centro da vila castrense, apresentando um elevado
estado de degradação do pavimento, sem passeios e sem áreas
de estacionamento delimitadas, o que não garante a segurança
de pessoas e bens.
A empreitada da Avenida Dr. Franscisco Sá Carneiro
representa um investimento de 800 mil euros, consistindo
na pavimentação do troço, na beneficiação de passeios,
na implementação de uma ciclovia mista e de lugares de
estacionamento, possibilitando a todos uma melhoria significativa
da qualidade de vida.
A requalificação desta via pretende beneficiar este
arruamento de percursos cicláveis e pedonais acessíveis,
eliminando as atuais barreiras urbanísticas e arquitetónicas,
visando melhorar as condições de suporte às deslocações em
modos suaves numa área da vila com diversos equipamentos,
serviços, comércio, Agrupamento de Escolas, Centro de Saúde e
acesso a áreas residenciais, potenciando a apropriação e vivência
do espaço público, dignificando a circulação e utilização. Neste
investimento está contemplado, também, a construção de uma
ligação em escadario entre a Av. 25 de Abril e a Av. Dr. Francisco
Sá Carneiro.
O melhoramento e requalificação de espaços públicos
é uma das prioridades do Executivo Municipal de Castro Daire,
tornando, assim, um território com melhor qualidade de vida e mais
atrativo quer para os residentes, quer para quem visita o Concelho.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS
CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAR
DA BACIA DE COURINHA
INVESTIMENTO DE 3 MILHÕES
DE EUROS

O

Município de Castro Daire procedeu à abertura do
concurso da ETAR da Bacia de Courinha. A construção desta infraestrutura irá consistir no sistema de
recolha, tratamento e coletores dos esgotos domésticos, de
várias aldeias da freguesia de Mões e União de freguesias de
Mamouros, Alva e Ribolhos, com aproveitamento do efluente
tratado.
A nova infraestrutura irá substituir a ETAR das Termas do Carvalhal, as fossas sépticas de Souto de Alva, Alva,
Mões, Vila Boa, Mamouros e Arcas.
Trata-se de um investimento de 3 milhões euros, cofinanciado pelo POSEUR, que irá contribuir para a melhoria das
condições ambientais do Concelho e aumento da qualidade
de vida dos seus habitantes.
Procedeu-se, ainda, à alteração da localização da
ETAR. Inicialmente estava prevista a sua instalação entre Arcas e Mamouros, passando a nova localização mais a sul junto
ao limite do Concelho. Com esta alteração o futuro investimento no parque industrial da zona sul do Concelho terá já a
componente do tratamento das águas residuais assegurado.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

ALVA - REQUALIFICAÇÃO DE BERMAS E VALETAS

CABRIL - ALCATROAMENTO DA EM550

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

CARVALHAL - CALCETAMENTO JUNTO AO PARQUE DE
MERENDAS

CASTRO DAIRE - CONSTRUÇÃO DA NOVA CONDUTA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

CASTRO DAIRE - VIA SACRA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE
DAS CARVALHAS

CASTRO DAIRE - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE
FERREIRA. CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CASTRO DAIRE - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE
ESTACIONAMENTO JUNTO AO CALVÁRIO

CASTRO DAIRE - CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAR

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

CELA - COLOCAÇÃO DE TAPETE JUNTO À CAPELA

ESTER - REQUALIFICAÇÃO DE BERMAS DA EM 558 LIGAÇÃO DE
ESTER À PONTE DE CABAÇOS

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - NOVA ETAR DE CASTRO DAIRE

ESTRADAS MUNICIPAIS - LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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PARADA DE ESTER - ALCATROAMENTO DA EM 1212-1
LIGAÇÃO PARADA DE ESTER A NODAR

PARADA DE ESTER - BENEFICIAÇÃO/ALARGAMENTO
DA EM 1127 LIGAÇÃO A MÓS

PARQUE INDUSTRIAL DA OUVIDA - AMPLIAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

PICÃO - REQUALIFICAÇÃO JUNTO À EN 321

SAVARIZ - CALCETAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA
SANTA COMBA
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

39

OBRAS

SOUTO DE ALVA - MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA EM
1152

TERMAS DO CARVALHAL - BENEFICIAÇÃO DO BALNEÁRIO
TERMAL E SUA ENVOLVENTE
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS
ANTES

DEPOIS

VILA POUCA - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE
À CAPELA

VILA SECA - ABERTURA DE ESTRADÃO

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CANDIDATURAS
INFRAESTRUTURAS DE ACESSO À
IGREJA DA ERMIDA

REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA
DA ERMIDA

E

sta candidatura trata-se da requalificação e restauro da Igreja
da Ermida e área envolvente ao monumento, único existente
no Concelho de Castro Daire classificado como monumento
nacional.
Constatados vários problemas que afetam visivelmente a
construção e os elementos presentes no seu interior, verificouse a necessidade de submeter a edificação a uma intervenção
prioritária, incidindo essencialmente nas vertentes de conservação
e reabilitação, como forma de valorizar o património cultural,
enquanto ferramenta de sustentabilidade dos territórios,
designadamente, através da sua valorização turística.
O objetivo desta operação, que apresenta um valor de
cerca de 200 mil euros, passa por promover as ações necessárias
à requalificação da Igreja da Nossa Senhora da Conceição e sua
envolvente, a qual ficará em excelentes condições para a sua
utilização como promoção turística no território.
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O

Município de Castro Daire apresentou, também,
a candidatura para a construção de um parque de
estacionamento à berma da EN 225 e de acesso pedonal
direto à Igreja da Ermida.
O Mosteiro da Ermida está localizado numa zona de
acesso exíguo e sinuoso, que impede o acesso de viaturas de maior
dimensão. Sendo este um Monumento Nacional alvo de visitas de
grupos, que se fazem transportar maioritariamente em autocarros,
têm de ficar parados na faixa de rodagem da EN 225, transgredindo
o Código da Estrada, em muitos casos, acabando por não visitar o
monumento. Tendo em conta todo o potencial deste Monumento
é fundamental criar condições para a sua valorização.
Nesse sentido, o Município de Castro Daire elaborou um
projeto com a finalidade de criar um parque de estacionamento
para veículos ligeiros e pesados de passageiros, na margem da EN
225, bem como proceder à requalificação e beneficiação do seu
acesso direto até ao Mosteiro da Ermida.
O orçamento do projeto eleva-se a cerca de 100 mil euros.
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PROTEÇÃO CIVIL
APROVADA CANDIDATURA
PARA CANIL MUNICIPAL
CONCELHO DE CASTRO DAIRE
VAI TER, FINALMENTE, UM
CANIL

A

Câmara Municipal de Castro Daire vai proceder à
construção de um Canil Municipal. A candidatura
foi aprovada no âmbito do Programa de
Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção
e Modernização de Centro de Recolha Oficial de Animais
de Companhia (CRO).
De acordo com o projeto, está previsto um
investimento de cerca de 120 mil euros, cofinanciados
em 50 mil euros, para a construção da infraestrutura.
Trata-se de uma obra absolutamente
necessária para o Concelho face à sua inexistência. Este
investimento proporcionará condições dignas para os
animais abandonados do Concelho.
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PROTEÇÃO CIVIL
CONCELHO DE CASTRO DAIRE COM
MAIS UMA EQUIPA DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE
A NOVA EIP FICARÁ INSTALADA NOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FAREJINHAS

O

Município de Castro Daire, com o apoio do Governo, vai garantir a presença de mais uma Equipa de Intervenção Permanente no Concelho.

O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Almeida, sempre apoiou e
manifestou, junto do Governo, esta necessidade, devido à extensa área
geográfica do Concelho e à sua grande mancha florestal. A Equipa de Intervenção Permanente (EIP) que existe já há vários anos nos Bombeiros
Voluntários de Castro Daire, vai ser reforçada com mais uma EIP para os
Bombeiros Voluntários de Farejinhas.

A missão de cada (EIP) é exclusivamente a de assegurar em permanência o socorro às populações, designadamente, o combate aos incêndios, socorro em caso de incêndio, inundações, desabamentos, acidentes, catástrofes, desencarceramentos, apoio a sinistrados e minimização
de riscos.
As EIP têm também o objetivo de cooperar em outras atividades
de proteção civil, bem como, sem prejuízo da prontidão do socorro, participar em ações de prevenção.
Paulo Almeida, Presidente da Câmara, referiu ainda que esta nova
EIP será uma mais valia para a prestação do socorro às populações face
à exigência de maior operacionalidade, pois, em conjunto com a EIP já
existente nos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, passarão a ter uma
maior prontidão na resposta às ocorrências.
Esta nova EIP foi criada através de um protocolo entre o Município
de Castro Daire, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Corporação
dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas, sendo o custo total suportado,
em partes iguais, pelo Governo e pelo Município.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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DESPORTO
XV JOGOS DESPORTIVOS - II TEMPORADA
BOCCIA | MATRAQUILHOS | NATAÇÃO | DAMAS | BADMINTON | XADREZ

A

II Temporada dos XV Jogos Desportivos iniciou-se no dia 6 de outubro e terminou no dia 2 de dezembro.
Contou com várias modalidades, designadamente, Natação, Ténis de Mesa, Damas, Boccia, Matraquilhos,
Xadrez e Badminton. As atividades realizaram-se em diferentes locais do Concelho, dinamizando e envolvendo
as várias associações.
Ao longo de toda a temporada, as provas proporcionaram momentos de satisfação, convívio e alegria entre
todos os participantes.
O Município de Castro Daire agradece a todos os atletas e associações, sendo eles os grandes responsáveis
pelo sucesso dos XV Jogos Desportivos.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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DESPORTO
MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO
RECONHECIMENTO ESPELHA A APOSTA NA QUALIDADE

N

o passado dia 29 de novembro, no âmbito do congresso da (APOGESD) Associação Portuguesa de Gestão do Desporto o Município de Castro Daire foi reconhecido, pela Cidade Social e pela APOGESD, como “Município Amigo do Desporto”, representado pelo Vice-Presidente, Dr. Luís Lemos.
O Programa “Município Amigo do Desporto” constitui um conjunto de
boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos Municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.
Trata-se também de um sistema de reconhecimento público de boas práticas, através da atribuição do Galardão “Município Amigo do Desporto”.
As candidaturas refletem a intervenção dos municípios, nomeadamente em relação aos
seguintes itens:
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

A organização, o planeamento desportivo
e a dimensão económica; as instalações
e as organizações desportivas existentes;
os eventos de atividade física, desportivos e de formação; os programas de atividade física e desportivos; as estratégias
e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética; as práticas de desporto solidário e
a promoção da ética desportiva e dos
valores; as parcerias existentes; a realidade desportiva e de prática regular de
atividade física; o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias
de marketing, comunicação e inovação.
O programa tem o apoio institucional da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, tendo estado
presente na cerimónia o Presidente do
Instituto Português do Desporto e da Juventude.
Cada Município teve oportunidade de destacar as atividades, os programas e as instalações desportivas e
medidas que considera mais emblemáticas.
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DESPORTO
VII SEMINÁRIO DOS MUNICÍPIOS AMIGOS
DO DESPORTO
I MOSTRA DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Esta presença foi uma oportunidade para divulgar todas as atividades e programas de Atividade Física
desenvolvidos pelo Setor de Desporto em Castro Daire. Divulgou-se, ainda, os nossos fantásticos Percursos
Pedestres, que tiveram grande aceitação por parte do público presente.
Uma atividade importante para mostrar
e divulgar as nossas potencialidades desportivas a públicos diversificados.

D

ecorreu, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, no dia 10 de dezembro, o VII Seminário dos “Municípios Amigos do Desporto”, no qual o Município esteve presente, com um Stand na I Mostra de Atividade Física e
Saúde, tendo como objetivo a divulgação de programas e atividades desenvolvidas
no âmbito da Saúde e Bem-estar.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

47

DESPORTO
CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
CASTRO DAIRE COM EXCELENTES RESULTADOS

atleta juvenil, Marta Pereira, receberam o
troféu de melhor nadador, entregue pelo
Vice-Presidente do Município de Castro
Daire, Dr. Luís Lemos.
No dia 17 de novembro realizouse a segunda prova, organizada pela Escola
de Natação de Ferreirim, em Tarouca.
A Escola Municipal de Castro
Daire foi representada por 14 atletas,
alcançando 16 primeiros lugares, 7
segundos lugares e 1 terceiro lugar,
perfazendo um total de 112 pontos,
mantendo assim a liderança na
classificação da Escola do Ano 2018/2019.

A

Escola Municipal de Natação
de Castro Daire participou nas
3 Concentrações do Circuito
de Escolas de Natação, realizadas em
Mangualde, Tarouca e em Viseu.
Na primeira, realizada nas Piscinas
Municipais de Mangualde, no dia 21 de
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outubro, participaram 14 atletas da escola
castrense, em que tiveram excelentes
resultados, conseguindo 12 primeiros
lugares, 7 segundos lugares, 5 terceiros
lugares e 1 quarto lugar, arrecadando
assim, um total de 106 pontos. Os atletas
cadetes, João Figueiredo e Laura Pina e a

A
terceira
Concentração,
organizada pelo Forlife, decorreu em
Viseu, no dia 8 de dezembro.
A equipa da Escola Municipal
de Castro Daire, foi representada por
15 atletas, que fizeram boas provas
e estiveram sempre no apoio aos
colegas, como comprovam os resultados
alcançados pelos nossos atletas: 1
record de escalão, 7 primeiros lugares,
10 segundos lugares, 4 terceiros lugares,
1 quarto lugar e 5 quintos lugares,
perfazendo um total de 97 pontos,
mantendo-se na liderança da Escola do
Ano 2018/2019.
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DESPORTO
TAÇA MUNICIPAL DE SUECA

No decurso das 4 jornadas, realizadas nas Associações de Mosteiro, Lamas,
Pereira, Grijó, Vila Franca & Pereiro, Fareja,
Relva e Courinha, apuraram-se as 20 melhores equipas femininas e masculinas.
No dia 16 de dezembro a Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Vila
Boa recebeu a grande final da Taça Municipal de Sueca.
Este torneio assinalou o final das
atividades desportivas do Município de
Castro Daire, no ano de 2018, atividades
essas, que superaram as expectativas devido à enorme participação das Associações
concelhias.
Classificação Masculina:
1.º Lamas E5
Alexandre Pereira | Albano Ferreira
2.º Savariz E1
Celso Pinto | Acácio Pinto
3.º Granja E4
Marciano Gonçalves | José Ferreira
Classificação Feminina:

O

Município de Castro Daire organizou a I edição da Taça Municipal de Sueca. Sendo um jogo que consagra gerações, a sueca é, inevitavelmente, uma modalidade
que acolhe muitos participantes. A realização desta prova teve como objetivo
principal o interesse, divertimento e socialização dos jogadores de sueca de diversos
pontos do Concelho.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

1.º Lamas E2
Fátima Conchado | Anabela Roque
2.º Lamas E4
Sandra Carvalho | Sónia Reis
3.º Desfilalegria E6
Fernanda Pinto | Elsa Pinto
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DESPORTO
(PER)CORRER CASTRO DAIRE
CENTENAS DE PARTICIPANTES NAS DIVERSAS ETAPAS

O

Município de Castro Daire
realizou ao longos dos últimos
meses várias provas do “(Per)
Correr Castro Daire 2018”, iniciativa que
consiste na realização
de corridas de atletismo
e
caminhadas,
em
percursos
predominantemente
de natureza, utilizando
os percursos pedestres
de
pequena
rota
implementados
no
concelho.
No dia 9 de
setembro
decorreu
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a prova designada de “Trilho das
Termas do Carvalhal”. O atleta do Clube
Desportivo de Leomil, Luís Morgado, foi o
vencedor da prova, no escalão masculino
e a atleta Maryline
Marques, venceu no
escalão
feminino,
representando o GDR
Granja- Trutas do Mau.
Esta etapa contou,
ainda, com uma prova
para os escalões de
formação e muitos
caminheiros.
A 3ª etapa do
“Troféu
Caminho

Português Interior de Santiago”, num
trajeto entre as aldeias de Fareja e Mezio,
foi realizada no dia 13 de outubro. Joaquim
Barbosa, atleta do GDC Castelo de Paiva,
foi o vencedor masculino. No escalão
feminino, Maryline Marques, do GDR
Granja- Trutas do Mau, foi a vencedora.
Os escalões de formação percorreram um
circuito pelos arruamentos da aldeia de
Mezio.
A aldeia de Soutelo recebeu, no dia
11 de novembro, a 9º etapa do Percorrer
Castro Daire, no “Trilho de Santa Eufémia”.
Num percurso competitivo, traçado em
caminhos rurais e florestais da aldeia e
debaixo de um forte temporal, o triunfo
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como “Christmas Run”, teve lugar no dia 15 de dezembro em Castro Daire. O evento
contou com novo máximo de atletas na prova, com a vitória a sorrir a Vitor Barbosa (GDC
Castelo de Paiva), atual campeão nacional de corrida em montanha e internacional na
mesma disciplina, seguido de Luís Morgado (CD Leomil) e Carlos Nunes (CP Mangualde).
No setor feminino a vitória coube a Daniela Falcão (CD Leomil) seguida de Sandra Teixeira
(GDC Castelo de Paiva) e Sara Morgado (CD Leomil).
O Município de Castro Daire agradece aos vários colaboradores e participantes
das várias provas, os quais fizeram desta atividade um sucesso.

sorriu a Luís Morgado (Clube Desportivo
de Leomil) e Lídia Pereira (GDR Granja –
Trutas do Mau) os quais cumpriram os
12,1 km de prova, respetivamente, em
48m29s e 57m19s. Por equipas, o GDR
Granja – Trutas do Mau, com 160 pontos
alcançou a 1ª posição, seguido do Clube
Desportivo de Leomil (143 pontos) e do
GD Castelo de Paiva ( 71 pontos).
No dia 15 de novembro, a
Freguesia de Cabril, recebeu mais uma
etapa deste evento, realizada no “PR2
– Trilho das Minas”. O atleta, Sérgio
Azevedo (GD Castelo Paiva), foi o primeiro
do escalão masculino a cortar a meta, com
um tempo total de 0:59:05. No escalão
feminino, Otília Pina, conquistou o lugar
mais alto do pódio, percorrendo os cerca
de 11000 m em 1:16:19.
A última prova do ano, designada
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EDUCAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE APOSTA NA
PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E MÚSICA SÃO AS ÁREAS
ABRANGIDAS

C

om o objetivo de aumentar as taxas de sucesso escolar
e combater o seu abandono no território Viseu Dão
Lafões e em todos os seus Agrupamentos de Escolas
a Comunidade Intermunicipal, em estreita articulação com
todos os Municípios que compõem esta região, apresentou
uma candidatura ao Programa Centro 2020 – Prioridade de
Investimento 10.1 para a implementação do Projeto Promoção
do Sucesso Educativo.
Ancorado numa estratégia e numa visão global
para o território pretende-se, com este projeto, promover
conhecimento, capacitação e a mediação; o trabalho
em parceria e a partilha de informação como dimensões
determinantes para a redução do insucesso e abandono
escolares; a sustentabilidade das atividades a desenvolver;
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

apoiar e alavancar de forma estruturada e sistémica o trabalho
das escolas, reforçando as complementaridades nas intervenções
orientadas para a promoção do sucesso, as redes de aprendizagens
e boas práticas e a identificação da comunidade educativa com o
território e a sua estratégia de desenvolvimento.
Tendo esta candidatura sido aprovada para o Município
de Castro Daire no valor de 286.110, 00€, deu-se início, no mês
de novembro, à execução dos projetos aprovados, que foram
estruturados da seguinte forma:
- Eixos/Linhas de Intervenção
B - Capacitação e Mediação Escola-Família-Comunidade
C - Inovação/Diferenciação Pedagógica
D - Aprendizagens Formais, não Formais e Informais para o Sucesso
Escolar
- Atividades
3 - Dinamizar e Apoiar a Mediação Escola-Família-Comunidade
5 - Apoiar os Contextos Educativos e Práticas Pedagógicas de
Sucesso
7 - Promover Aprendizagens Sociais, Científicas, Tecnológicas,
Artísticas e Culturais
- Projeto
Prevenção e Mediação para o Sucesso
Incluir e Inovar
Cultura Musical e Sucesso Educativo
Para o efeito, foram contratados os técnicos necessários
à execução deste projeto, nas áreas da psicologia, educação
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social, terapia ocupacional, reabilitação
psicomotora e música para a constituição
de 3 equipas, tendo como funções
principais:
- Acompanhar e apoiar os
alunos com Necessidades Educativas,
dificuldades de aprendizagem e em
situação de absentismo ou abandono
escolar, que frequentam as escolas do
Concelho;
- Dinamizar a mediação escolafamília-comunidade
e
acompanhar
os percursos educativos dos alunos,
nomeadamente, dos mais vulneráveis;
- Avaliação, tratamento e
habilitação dos alunos com disfunção
física, mental, social e de desenvolvimento,
utilizando técnicas terapêuticas;
- Criação de um serviço pedagógico na área da educação artística, com
disciplinas específicas de música que se
desenvolverão em sessões por grupos
de alunos, constituindo esta, uma nova
oferta educativa que irá ao encontro das
motivações dos alunos e que contribuirá
para melhorar os seus resultados escolares.
Este projeto resulta de uma aposta estratégica na educação e traduz um
trabalho de cooperação e parceria entre
entidades, numa lógica de complementariedade entre objetivos, intervenções e
financiamentos.
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DISTRIBUI FRUTA À COMUNIDADE
ESCOLAR DO 1º CEB

O

Programa do Regime da
Fruta Escolar é destinado à
comunidade escolar do 1º ciclo
do ensino básico, com o objetivo de
promover hábitos alimentares benéficos
para a saúde das populações mais jovens.

O
programa
consiste
na
distribuição de duas peças de fruta,
semanalmente, tendo em conta a sua
sazonalidade.
Para além da distribuição de
fruta à comunidade escolar do 1º ciclo,
o Município alargou esta medida à
comunidade do pré-escolar, considerando
de extrema importância a promoção
de medidas para a aquisição de hábitos
alimentares saudáveis em tenra idade.

Esta
iniciativa,
além
de
nutritivamente rica para as crianças,
pretende sensibilizar não só os mais
pequenos mas também as suas famílias
para a importância do consumo da
fruta, em termos de saúde pública
nomeadamente, no combate à obesidade
infantil, contribuindo ainda para a redução
dos custos de saúde associados a regimes
alimentares menos saudáveis.
Além da distribuição de frutas e
legumes, o programa exige a elaboração
de estratégias que incluam iniciativas
educativas e de sensibilização, bem como
a partilha de bons hábitos alimentares,
designadamente a ingestão de fruta e
produtos hortofrutícolas.
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bandas de música do concelho, bem como
a atuação do St. Dominic’s Gospel Choir.

Ele vem aí – sessões para escolas

ANIMAÇÃO DE NATAL

O

Município

de

Castro

Daire

organizou

um

programa

de

animação de Natal amplo e

variado, com iniciativas que trouxeram à
vila de Castro Daire o brilho e o colorido
desta época tão especial, proporcionando
momentos de alegria e convívio às
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

crianças e adultos, bem como, promover o
comércio tradicional e atrair mais visitantes
ao Concelho, foram os grandes objetivos
do conjunto de atividades promovidas
para toda a comunidade, desde sessões
para as escolas, a chegada do Pai Natal,
o Mercadinho de Natal, os concertos das

A última semana de aulas
do 1º período letivo foi dedicada ao
público escolar, particularmente, às 650
crianças do pré-escolar e 1º CEB, que se
deslocaram ao espaço do Pai Natal, no
Jardim Municipal, para assistirem a uma
leitura encenada de um conto de Natal
que anunciou a chegada do Pai Natal para
toda a comunidade, que decorreu no dia
15 de dezembro.
Durante a semana de 10 a 14 de
dezembro, foram realizadas 11 sessões,

que incluíram várias surpresas, entre elas,
uma prenda oferecida pelo Município
de Castro Daire. No final, ainda houve
tempo para as crianças desfrutarem
dos insufláveis colocados no espaço
envolvente.
Esteve presente nesta atividade, o
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Vereador da Educação, Dr. Armando Lemos que agradeceu a
participação de todas as Escolas e Jardins de Infância e aproveitou o
momento para desejar a todos as Boas Festas.

Chegada do Pai Natal
O dia 15 de dezembro ficou marcado pela chegada do Pai Natal
ao Jardim Municipal, onde era aguardado com muito entusiasmo
pelas crianças e adultos presentes.
No interior da tenda do Pai Natal decorreu um espetáculo
musical com artes circenses à mistura proporcionado pelo grupo Tribal
– Grupo de Teatro de Passos de Silgueiros e os “Mimo’s Dixie Band”.
Este espetáculo incluiu momentos de ilusionismo, malabarismo, artes
cénicas e muita animação musical que contou com a participação do
público presente. No final, ainda houve tempo para as tradicionais
fotografias com o Pai Natal que aproveitou para distribuir guloseimas
aos mais pequenos.
A noite terminou com o concerto do Saint Dominic’s Gospel
Choir, o qual foi realizado no Auditório do Centro Municipal de
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Cultura.
Na semana seguinte decorreram, na tenda do Pai
Natal, várias atividades para crianças, desde oficinas de
música, workshops de malabarismos, ilusionismo, equilíbrios e
expressão corporal, ateliers de decorações de Natal, fotografias
com o Pai Natal, pinturas faciais e muitas brincadeiras nos
insufláveis.
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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE ALTERA O REGULAMENTO MUNICIPAL
DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
ESTA ALTERAÇÃO VAI POSSIBILITAR APOIO TAMBÉM AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM
CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

A

tualmente o ensino superior português está organizado
por ciclos de estudos conducentes a graus académicos
distintos, com durações mais curtas e flexíveis, de acordo
com os princípios da Declaração de Bolonha.
O Município de Castro Daire, atento a esta nova realidade,
alterou o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo aos Alunos do Ensino Superior, por forma a adaptá-lo à
atual oferta formativa existente neste nível de ensino e passar
a abranger também, com este apoio, os alunos que frequentam
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP).
Atendendo ao facto do referido regulamento prever
a atribuição de duas modalidades de bolsas: bolsa de mérito
e bolsa por insuficiência económica, houve necessidade de,
na sua alteração, criar capítulos distintos para o tipo de apoio
pretendido.
Com esta medida, o Município de Castro Daire,
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consciente das dificuldades que as famílias têm em suportar
as despesas com os filhos que frequentam o ensino superior,
reforça os apoios sociais, reduzindo os custos das famílias,
incentivando a continuação dos estudos, colaborando na
formação de quadros técnicos superiores residentes na área
geográfica do Concelho de Castro Daire.
No que se refere às Bolsas de Mérito, o Município
de Castro Daire, como forma de reconhecimento dos alunos
com desempenho de excelência, que se destacam pelo seu
mérito escolar e para uma maior equidade, introduziu, nesta
alteração, duas categorias com médias diferentes, uma para
os alunos que frequentam o 1º ano do ensino superior e
que se candidatam com a média final do ensino secundário
e outra para os alunos que frequentam os restantes anos
do ensino superior e que se candidatam com a média das
unidades curriculares do ano anterior.
O Município de Castro Daire pretendeu, com esta
modificação, clarificar os incentivos para os alunos do ensino
superior, de modo a facilitar o processo de candidatura e
passar a abranger os alunos que frequentam os diferentes
ciclos de estudos do ensino superior, contribuindo para um
maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico
e cultural deste Concelho.
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EXPOSIÇÃO “MERCADORIA HUMANA”
FOTOGRAFIA E ARTES PLÁSTICAS

A

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Câmara Municipal de Castro Daire e a
Saúde em Português inauguraram, na Biblioteca Municipal, a exposição Mercadoria
Humana/Fotografia e Artes Plásticas, no âmbito do Mercadoria Humana 3 – Projeto
de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos.
O evento contou com a presença do Vereador Dr. Armando Lemos e alguns
técnicos/profissionais de várias instituições deste Concelho.
A exposição esteve em exibição de 2 a 25 de outubro, na Biblioteca Municipal de
Castro Daire.
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PREVENÇÃO CONTRA A
EXPLORAÇÃO E ABUSO
SEXUAL NA INFÂNCIA

D

urante o mês de novembro, a CPCJ
desenvolveu uma atividade de
Prevenção Contra a Exploração e
o Abuso Sexual na Infância em todos os
Jardins de Infância do Concelho.
Esta atividade teve como objetivo
assinalar, promover, divulgar e sensibilizar
para o Dia Europeu da Proteção das
Crianças contra a Exploração e Abuso
Sexual no Desporto - dia 18 de novembro.
A ação foi dinamizada através de
uma história intitulada: “Kiko e a Mão” “Aqui ninguém toca” em formato de vídeo.
No final desta atividade todas as
salas dos diferentes Jardins de Infância
realizaram um trabalho em grupo
relacionado com o tema.
No dia 25 de novembro, a
CPCJ assinalou o Dia Internacional para
a Eliminação da Violência Contra as
Mulheres, expondo, também, uma faixa
no Jardim Municipal de Castro Daire.
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DELIBERAÇÕES
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 13/SETEMBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 17 de 23 de agosto de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 171 de 07 de setembro de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Informação semestral sobre a situação económica, financeira e orçamental relativa ao 1.º semestre de 2018 – ROC.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 04 – Adenda aos contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a CIM Viseu Dão-Lafões e os municípios seus
associados, no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros – Município de Castro Daire.
A Câmara após análise e discussão por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea k) no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 05 – Proposta de revisão do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior do Município de Castro
Daire – Informação número 5724 de 10 de setembro de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 06 – Projeto de revisão do Regulamento de Apoio à Melhoria Habitacional – Informação n.º 5688 de 6 de setembro de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 07 – Projeto de Regulamento da Incubadora de Empresas do Município de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b)Definição da denominação da incubadora, posteriormente, em Reunião de Executivo Municipal e;
c) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 08 – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP).
A Câmara por unanimidade, delibera:
a) Fixar em 0,25% a taxa a aplicar no ano de 2019;
b) Enviar, para efeitos no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo
25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembto, esta proposta à Assembleia Municipal.
Ponto 09 – Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2019.
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A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar a seguinte taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2019: Prédios urbanos - 0,3%;
b) Comunicar este valor à Assembleia Municipal para os efeitos previstos no n.º 5, do artigo 112.º do CIMI -, conjugado com a alínea d),
do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 10 – IMI – Redução da taxa prevista no n.º 13 do artigo 112.º do CIMI.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar e;
b) Enviar, para os efeitos previstos no artigo 112.ºA, da Lei 7A/2016, de 30 de março – Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2016 -, à
Assembleia Municipal.
Ponto 11 - Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) para o ano de 2019.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade, delibera que a percentagem pretendida pelo Município, para o ano de 2019, seja de
4%. Mais delibera, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais -, conjugado
com a alínea c) do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013. de 12 de setembro, que esta proposta seja enviada à Assembleia Municipal.
Ponto 12 - Aprovação das condições para a realização do Concurso Nacional de Gado Bovino em Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 13 - Concessão de 2 lugares para bares – bar A e Bar B – e um snack-bar (Feira Industrial, Comercial e Agrícola) entre os dias 21 e 23 de setembro
de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar e afixar os respetivos editais.
Ponto 14 - Alteração do local da Feira Bimensal de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera alterar o local da Feira Bimensal de Castro Daire do dia 24 de setembro de 2018 a realizar na Av. 25 de
abril e publicar, para o efeito, os respetivos editais.
Ponto 15 - Projeto Vivo – Ano Europeu do Património Cultural 2018 – Informação n.º 5671 de 5 de setembro de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 16 - Renovação de Aldeias – Ação 10216 do PDR2020 – Informação n.º 4495 de 6 de setembro de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar a Assembleia Municipal para cumprimento da alínea i) do artigo 46.º da portaria n.º 152/2016 de 25 de maio.
Ponto 17 - DAF – Relatório de Avaliação de Propostas “Constituição de garantia bancária autónoma sobre a responsabilidades dos trabalhos relativos
ao Sistema Elevatório e Emissário de Custilhão, o qual prevê a travessia aérea da A24 através da Passagem Superior PS8 integrado na obra “Construção
da nova ETAR incluindo emissários e EE”, no montante de 200.000€.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 18 - DSMI – Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 5730 de 10 de setembro de 2018. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
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Ponto 19 - DPUOT – Implantação de esplanada em área de estacionamento público frontal ao R.P. Burguer – Informação n.º 5647 de 4 de setembro
de 2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 20 - DOMA – Relatório de Avaliação das Parcelas necessárias à obra “Construção da nova ETAR, incluindo Emissários e EE – Execução de Linha
de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire”
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 21 – Contratos de prestação de serviços. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 22 – Minuta de Protocolo n.º 16/2018 a celebrar com O Crasto – Academia Cultural e Recreativa do Concelho de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 23 – Minuta de Protocolo n.º 17/2018 a celebrar com a Freguesia de Moledo. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 24– Adenda ao Protocolo n.º 32/2016 a celebrar a celebrar com a Freguesia de Castro Daire. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 25– Minuta de Protocolo n.º 21/2018 a celebrar com a Freguesia de Pinheiro. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 26– Minuta de Protocolo n.º 22/2018 a celebrar com a Freguesia de São Joaninho. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 27– Minuta de Protocolo de Colaboração com a Freguesia de Castro Daire para cedência de espaço. A Câmara, por unanimidade, delibera
aprovar.
Ponto 28– Festa em honra de Santa Eufémia – Pedido de interrupção de trânsito. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 27/SETEMBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 18 de 13 de setembro de 2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 181 de 21 de setembro de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Adenda à Minuta do Contrato a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, referente à contratação do empréstimo no montante de cento
e nove mil, trezentos e vinte e três euros e sessenta e sete cêntimos (109.323,67€) aprovada a nove de agosto de dois mil e dezoito em Reunião de
Câmara.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Adenda à Minuta o Contrato a celebrar com a Caixa Geral
de Depósitos, referente à contratação do empréstimo no montante de cento e nove mil, trezentos e vinte e três euros e sessenta e sete cêntimos
(109.323,67€), aprovada em Reunião de Câmara a nove de agosto de dois mil e dezoito.
Ponto 04 – Adenda à Minuta do Contrato celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, referente à contratação do empréstimo no montante de um
milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos (1.446.554,51€) correspondente ao
financiamento da contrapartida nacional do investimento municipal e ao elegível não comparticipado – Sistema de Tratamento e Coletores de Recolha
de Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia da Ribeira de Courinha, aprovada a nove de agosto de dois mil e dezoito.
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A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores José Fernando Carneiro Pereira, Eurico
Manuel Almeida Moita e Rui Manuel Pereira Braguês delibera aprovar a Adenda à Minuta do Contrato a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos,
referente à contratação do empréstimo no montante de um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e
cinquenta e um cêntimo (1.446.554,51€).
Ponto 05 – “Procedimento DOMA.25.2017 – Elaboração de Cadastro da rede de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais – aquisição
de cartografia” – sentença proferida no âmbito do processo 398/17.1BEVIS.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera anular a homologação do ato do Júri, da adjudicação à empresa CME
Construção e Manutenção Eletromecânica e, tendo em conta o teor da sentença no âmbito do processo 398/17.1BEVIS, adjudicar à empresa Socarto
– Sociedade de Levantamentos Topocartográficos, Lda.
Ponto 06 – Projeto Natação no Primeiro Ciclo de Parada de Ester – Ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar o projeto “Natação no 1.º ciclo de Parada de Ester”.
Ponto 07 – Estabelecimento Termal – Programa INATEL 55+.pt – Visitas a Castro Daire – Informação número cinco mil, novecentos e setenta e três de
vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Informação número cinco mil, novecentos e setenta e três de
vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito .
Ponto 08 – Divisão de Serviços Municipais Integrados – Ação Social Escolar dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove – Informação número cinco mil,
novecentos e vinte e nove de vinte e um de setembro de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão por,unanimidade delibera aprovar.
Ponto 09 – Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território – Alteração ao Regulamento de Obras do Parque Industrial da Ouvida.
A Câmara, após análise e discussão por,unanimidade delibera aprovar.
Ponto 10 – Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território – Ampliação do Parque Industrial da Ouvida.
A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera aprovar e submeter a discussão pública.
Ponto 11 - Divisão de Obras Municipais e Ambiente – Declaração de Aceitação – Obra “Pavimentação da EN ao Souto e ligação à EB1 – U.F. Mamouros,
Alva e Ribolhos”.
A Câmara, após análise do conteúdo da declaração de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 12 - Pedido de autorização para corte de trânsito em Farejinhas – Festa Solidária Bombeiros Voluntários de Farejinhas.
A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 11/OUTUBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 19 de 27 de setembro de 2018. Aprovado por unanimidade.
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Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 190 de 04 de outubro de 2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Estabelecimento Termal – Protocolos de Cooperação – Informação n.º 6176 de 3 de outubro de 2018.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 04 – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Castro Daire (PMDFCI) – Revisão do PMDFCI de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, delibera por unanimidade:
a) Aprovar;
b) enviar para consulta pública e Assembleia Municipal, de acordo com os números 5 a 7 do artigo 44.º do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro,
alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018 de 2 de fevereiro.
Ponto 05 – DSMI – Pedido de cartão municipal “Viver Mais” - Informação n.º 6085, de 2/10/2018.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 06 – DSMI - Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 6291 de 8 de outubro de 2018.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 07 – DOMA – Concurso DOMA 04.2018 – Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Relatório final.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera ratificar.
Ponto 08 - DOMA – Aprovação de materiais para a ETAR do Arinho – Informação n.º 61 de 20/09/2018.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – DOMA - “Relatório de Avaliação Parcelas N.º1 a N.º16”. A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera aprovar.
Ponto 10 – Minuta do Contrato n.º 27/2018.
A Câmara, após análise e discussão por unanimidade delibera aprovar a Minuta do Contrato n.º 27/2018 a celebrar com a Socarto – Sociedade de
Levantamento Topo-Cartográfico, Lda.
Ponto 11 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Associação Desportiva de Castro Daire.
A Câmara, após análise do conteúdo da declaração de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 12 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lamelas.
A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 13 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo de Parada.
A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 14 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Academia Cultural e Recreativa do Concelho de Castro
Daire “O Crasto”.
A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 15 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Casa do Sport Lisboa e Benfica de Castro Daire.
A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 16 - Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural de Fareja.
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A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25/OUTUBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 20 de 11/10/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria número 200 de 19/10/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número seis. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e vinte e um – alteração número seis.
A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número sete. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e vinte e um – alteração número sete.
A Câmara toma conhecimento.
Ponto 07 – Análise, discussão e aprovação dos documentos previsionais para o quadriénio dois mil e dezanove barra dois mil e vinte e dois: - Mapa de
Pessoal para dois mil e dezanove; - Orçamento para dois mil e dezanove; - Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezanove barra dois
mil e vinte e dois.
A Câmara, por maioria delibera:
a) Aprovar e;
b) Enviar, para os efeitos previstos na alínea a) e o) do número um do artigo 25.º do Anexo I à Lei número 75/2013, de doze de setembro e também da
alínea a) do número dois do artigo 3.º do Decreto-Lei número 209/2009 na sua atual redação, à Assembleia Municipal.
Ponto 08 - Apoios a Entidades Terceiras – Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação número 6535 de 19/10/2018.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – Palácio da Justiça de Castro Daire – Obras de remodelação e beneficiação – Minuta do Protocolo com o Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, I.P.
A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera aprovar a Minuta do Protocolo com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça, I.P.
Ponto 10 – Constituição da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago – Informação número seis mil, quinhentos e quatro de dezasseis de outubro
de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, nos termos do disposto na alínea n) do número um do artigo 25.º, na alínea ccc) do artigo 33.º número um, todos do Anexo I da Lei número
75/2013 de doze de setembro, conjugados com os artigos 1.º número dois, três, seis, cinquenta e seis e sessenta do Regime Jurídico da atividade
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empresarial local e das participações locais, à Assembleia Municipal.
Ponto 11 - Revisão do Regulamento da Biblioteca Municipal de Castro Daire. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Marta Maria Almeida de Sousa de Teles do Carvalhal.
Ponto 12 - Revisão do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. Márcio Oliveira do Sul.
Ponto 13 - Revisão do Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. Armando José Luís da Costa.
Ponto 14 - Criação do Regulamento do Auditório Municipal de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Marta Maria de Almeida de Sousa Teles do Carvalhal.
Ponto 15 - Criação do Regulamento Municipal do Polidesportivo do Calvário.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. José Filipe Magalhães dos Santos Ferreira.
Ponto 16 - Criação do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Dora Maria Marques Loureiro.
Ponto 17 – DSMI – Proposta de atribuição de subsídios às escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância para o ano letivo 2018/2019 – Informação número
6546 de 22/10/2018.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 18 - DSMI – Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas aos Alunos do Ensino Superior – Definição do número de bolsas a atribuir no ano
letivo 2018/2019 – Informação número 6544 de 22/10/2018.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera atribuir até seis bolsas por mérito e até dez bolsas por insuficiência
económica.
Ponto 19 – DSMI – Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação número 6550 de 22/10/2018.
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A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 20 – DOMA – Declarações de aceitação – obra/empreitada: “Construção da Nova ETAR incluindo
Emissários e EE” – Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro
Daire.
A Câmara, após análise e discussão do conteúdo das declarações de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 21 – DOMA – Declarações de aceitação – obra/empreitada: “Construção da Nova ETAR de Castro Daire – Parcela 3”.
A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da declaração, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 22 – DOMA – Expropriação de parcela de terreno para a obra “Requalificação da Av Dr. Francisco Sá Carneiro” – Informação número setenta
barra dois mil e dezoito de dezoito de outubro de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 23– DOMA – Execução dos Emissários, Estações Elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Informação número 69/2018 de 18/10/2018.
A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da informação, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Proceder à abertura do procedimento.
Ponto 24 – DOMA – Relatório de Avaliação da Parcela número um, relativo à Obra “Infraestruturas de Acesso à Igreja da Ermida”.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 25 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 1/2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o processo número um barra dois mil e dezoito.
Ponto 26 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 2/2018 - Retificação.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o processo número dois barra dois mil e dezoito.
Ponto 27 – DPUOT – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 5/2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar.
Ponto 28 – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 28/2018 com a Floponor, S.A..
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada.
Ponto 29 – Patrocínio à deslocação da aluna Gabriela Soares Lemos ao “Education 2030”.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar o valor de seiscentos e cinquenta euros para patrocínio da
deslocação.
Ponto 30 – Pedido de lugar de estacionamento para cargas e descargas na Rua José Clemente da Costa.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 31 – Pedido de cedência das Instalações da Escola Primária de Reriz.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/NOVEMBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Resumo diário de Tesouraria número 209 de 02/11/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 02 – DAF – Reversão do Lote n.º 41 do Parque Industrial da Ouvida.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 03 – Pedido de lugar na Feira Bimensal de Castro Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar o pedido e deixar à consideração do requerente a opção pelo lugar.
Ponto 04 – Apoio às Associações pela participação em atividades dinamizadas pelo Município de Castro Daire – Informação n.º 6905 de 05/11/2018.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 05 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Requalificação da cobertura do palco das festas de Meã em Parada de Ester – Concurso 45/2016".
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo chefe da Divisão
de Obras Municipais e Ambiente.
Ponto 06 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Requalificação do coreto e do palco das festas da Ribeira de Ester – Concurso 46/2016".
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo chefe da Divisão
de Obras Municipais e Ambiente.
Ponto 07 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Construção da cobertura metálica do recreio da escola de Parada – Concurso 47/2016"
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo chefe da Divisão
de Obras Municipais e Ambiente.
Ponto 08 – DOMA - Declaração de aceitação/obra: "Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE" – Execução de Linha de Média Tensão para PT
AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire – Parcela 01 e 09.
A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da declaração de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – DOMA - Declaração de aceitação/obra: "Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE" – Execução de Linha de Média Tensão para PT
AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire – Parcela 13.
A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da declaração de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 10 – DOMA – Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Construção da Nova ETAR incluindo Emissários e EE –
Constituição de Servidão Administrativa Aérea – Parcela Três – Informação número setenta e cinco barra dois mil e dezoito de dois de novembro de dois
mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 – DOMA – Auto de Receção Definitiva/Obra: “Pavimentação da EN2 (serração) – Tanques de Vila Pouca de Cima – Concurso 09/2009”.
A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos de receção definitiva da obra “Pavimentação da EN2 (serração) – Tanques de Vila Pouca de Cima – Concurso 09/2009” e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
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Ponto 12 – DOMA - Auto de Receção Definitiva/Obra: “Alargamento e Pavimentação da Rua do Cabano em Vila Seca – Freg. Pinheiro – 03.331.2012/16
– Concurso DOMA.33.3013”.
A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos de receção definitiva da obra “Alargamento e Pavimentação da Rua do Cabano em Vila Seca – Freg. Pinheiro – 03.331.2012/16 –
Concurso DOMA.33.3013” e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 13 - Minuta de Protocolo número treze barra dois mil e dezoito a celebrar com a Associação Cultural – Flor do Rio.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Protocolo com a Associação Cultural – Flor do Rio.
Ponto 14 - Aquisição do livro “A Alma de um Povo” da autoria da Sr.ª Prof.ª Celeste Almeida.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade, delibera aprovar a aquisição de cem exemplares do livro “A Alma de um Povo”.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22/NOVEMBRO/2018
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 - Apreciação e votação da ata n.º 21 de 25/10/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 22 de 08/11/2018. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 219 de 16/11/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número oito. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e vinte e um – alteração número oito.
A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Criação de Equipa de Intervenção Permanente (EIP) na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas.
A Câmara, após análise e discussão do assunto delibera por unanimidade aprovar a confirmação da disponibilidade para a criação da referida EIP.
Ponto 07 – Mobi.E – Mobilidade Elétrica – Início do processo de expansão da rede piloto MOBI.E.
A Câmara após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aderir à rede de mobilidade elétrica que visa o alargamento da rede pública de
carregamentos de veículos elétricos.
Ponto 08 – Projeto de Alteração ao Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar e;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 09 – Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo Jovem – Informação número sete mil, duzentos e sete de dezasseis de novembro de dois
mil e dezoito.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar e;
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

67

DELIBERAÇÕES
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 10 – Revisão do Regulamento do Plano Diretor Municipal.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento e;
b) Nomear como gestor do procedimento o Eng. Jorge Rocha.
Ponto 11 – DSMI – Ação Social Escolar dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove – Informação número sete mil, duzentos e vinte e oito de dezanove
de novembro de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar todo o conteúdo da Informação número sete mil, duzentos e vinte e
oito de dezanove de novembro de dois mil e dezoito.
Ponto 12 – DSMI - Ação Social Escolar – Pedidos de Revisão de Escalão – Informação número sete mil, duzentos e quinze de dezasseis de novembro de
dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 13 – DPUOT - Serralharia Civil Zito, Unipessoal, Lda. – Pedido de Ocupação de via pública com a colocação de quatro placas de direção em Castro
Daire.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera autorizar a colocação das placas de direção.
Ponto 14 - DPUOT - Alteração ao loteamento um barra noventa e nove – Parque Industrial da Ouvida – Informação número sete mil, duzentos e catorze
barra dois mil e dezoito de dezasseis de novembro de dois mil e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Informação número sete mil, duzentos e catorze barra dois mil e
dezoito de dezasseis de novembro de dois mil e dezoito.
Ponto 15 - Minuta de Protocolo de Geminação entre os Municípios de Castro Daire e Montévrain.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea t) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 16 - Minuta do Protocolo de Colaboração número vinte e sete barra dois mil e dezoito a celebrar com a Associação Empresarial de Castro Daire e
Beiras.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação
Empresarial de Castro Daire e Beiras.
Ponto 17 - Minuta do Protocolo número vinte e oito barra dois mil e dezoito a celebrar com a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal,
Instituição Particular de Solidariedade Social.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade delibera aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar com a ACAPO – Associação dos Cegos
e Amblíopes de Portugal, Instituição Particular de Solidariedade Social.
Ponto 18 - Declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação de parcela necessária à “Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro”.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade delibera:
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a) Propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação;
b) Retificar a deliberação da Câmara Municipal de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 13/DEZEMBRO/2018
ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO
Ponto 01 - Apreciação e votação da ata n.º 23 de 22/11/18. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário Tesouraria n.º 234 de 07/12/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 03 – Modificação à proposta dos documentos previsionais para o quadriénio 2019/2022 – Informação n.º 7718 de 10/12/2018. A Câmara, por
maioria delibera:
a) Aprovar;
b) Enviá-los, para os efeitos previstos na alínea a) do número um do artigo 25.º do Anexo I à Lei número 75/2013 de doze de setembro e também da
alínea a) do número dois do artigo 3.º do Decreto-Lei número 209/2009 na sua atual redação, à Assembleia Municipal.
Ponto 04 – Transmissão por morte no arrendamento para habitação – Informação n.º 7638 de 6/12/2018. A Câmara, após análise e discussão da
informação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 05 – Apoios a Entidades Terceiras – Infraestruturas e equipamentos. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera
aprovar a relação de subsídios a atribuir a Entidades Terceiras.
Ponto 06 – Projeto de Revisão do Regulamento da Biblioteca Municipal. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 07 – Projeto de Revisão do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 08 – Projeto de Regulamento do Polidesportivo do Calvário. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 09 – Aprovar os Termos do Procedimento da Alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Castro Daire. A Câmara, após análise e
discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar os Termos do Procedimento da Alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal.
Ponto 10 – Estabelecimento Termal – Postal de Natal – Informação n.º 7675 de 06/12/2018. A Câmara, após análise e discussão da informação, por
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 11 – Estabelecimento Termal – Protocolos de Cooperação – Informação n.º 7639 de 06/12/2018. A Câmara, após análise e discussão do assunto
delibera, por unanimidade, aprovar.
Ponto 12 – Unidade Móvel de Saúde - Acordo de Cooperação entre o Município de Castro Daire e a Unidade de Cuidados na Comunidade Nova D’aire –
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Vacinação Contra a Gripe. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 13 – Unidade Móvel de Saúde - Acordo de Cooperação entre o Município de Castro Daire e a Unidade de Cuidados na Comunidade Nova D’aire
– Projeto de Promoção de Saúde e Bem-estar: Avaliação do Risco de Diabetes Mellitus tipo dois. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 14 - Unidade Móvel de Saúde - Acordo de Cooperação entre o Município de Castro Daire e a Unidade de Cuidados na Comunidade Nova D’aire
– Sensibilização para o rastreio do cancro do colo do útero. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 15 - Unidade Móvel de Saúde - Acordo de Cooperação entre o Município de Castro Daire e a Unidade de Cuidados na Comunidade Nova D’aire
– Rastreio do Cancro do Cólon e Reto. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 16 - DOMA – Declaração de Aceitação/obra: “Construção da Nova ETAR incluindo Emissário e EE – Execução da Linha de Média Tensão para PT
AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire – Parcela número dez”. A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da declaração de aceitação, por
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 17 – DOMA - Declaração de Aceitação/obra: “Infraestruturas de acesso à Igreja da Ermida”. A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da
declaração de aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 18 – DOMA - Auto de Receção definitiva/obra: “Pavimentação da Rua dos Valados em Vila Boa – Freg. Mões – 03.331.2010/50 – trabalhos por
executar – Concurso DOMA.11.2013”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 19 – DOMA – Auto de Receção definitiva/obra: “Caminho Rural de Vila Seca – Pavimentação dos acessos a Vila Nova e a Vila Seca – 03.331.2012/15
– Concurso DOMA.43.2012”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 20 – DOMA - Execução dos Emissários, Estações Elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Fixação do Preço anormalmente baixo – Informação n.º
89/2018 de 04/12/2018. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera ratificar.
Ponto 21 – DPUOT - Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 4/2018. A Câmara, por unanimidade, delibera
ratificar.
Ponto 22 - Minuta do Protocolo n.º 20/2018 com a Associação Cultural e Recreativa e Social das Termas do Carvalhal. A Câmara, após análise e
discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Protocolo.
Ponto 23 - Piscinas Municipais – Oferta de uma semana aos utentes – Informação n.º 7589 de 04/12/2018. A Câmara, após análise e discussão do
assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 24 - Concurso Montras de Natal dois mil e dezoito – Pedido de colaboração. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
delibera ofertar para primeiro, segundo e terceiro prémios do concurso “Montras de Natal dois mil e dezoito”, o pack cacau, o pack lavanda e o pack
vichy, respetivamente.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 27/DEZEMBRO/2018
ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Resumo Diário Tesouraria n.º 244 de 21/12/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.
Ponto 02 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 9. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 03 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021 – alteração n.º9. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 10. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021 – alteração n.º 10. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) – Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos
para o biénio 2019/2020. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar os objetivos estratégicos propostos
pelas diversas unidades orgânicas.
Ponto 07 – Parecer relativo à Grande Rota do Montemuro. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 08 – Pedido de lugares na Feira Bimensal de Castro Daire. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 09 – (Per)Correr Castro Daire – Apoio a Entidades parceiras – Informação número sete mil, oitocentos e setenta e quatro de dezoito de dezembro
de dois mil e dezoito.

A Câmara, após análise e discussão da informação, por unanimidade, delibera aprovar.

Ponto 10 – Apoio a Entidades Terceiras – Apoio de Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação número sete mil, novecentos
e quatro de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito.

A Câmara, após análise e discussão do assunto delibera, por unanimidade, aprovar.

Ponto 11 – DOMA - Requalificação do Centro Histórico de Castro Daire – Fase I – Parte I – Informação número cento e seis barra dois mil e dezoito de
vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera ratificar o despacho exarado
pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 12 – DOMA - Requalificação da Igreja da Ermida – Conservação e Beneficiação do Monumento Nacional – Informação número cento e sete barra
dois mil e dezoito de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera ratificar
o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara.
Ponto 13 - DPUOT - Licenciamento Municipal de Obras Particulares. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 14 - DPUOT – Alteração ao Parque Industrial da Ouvida. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 15 - Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Castro Daire e a Transdev Interior, SA e Trandev Douro, SA. A Câmara, após análise
e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração.
Ponto 16 – Protocolo de Colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Centro e o Município de Castro Daire. A

Câmara,

após

análise

e

discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 17 – Minuta do Protocolo de Colaboração número trinta e um barra dois mil e dezoito com a Associação Empresarial de Castro Daire. A Câmara,
após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar.
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