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Contactos do Executivo
Presidente da Câmara:
José Fernando Carneiro Pereira
fernando.carneiro@cm-castrodaire.pt
Vice-Presidente:
Luís Paiva Lemos
vicepresidente@cm-castrodaire.pt

Vereador:
Dr. Rui Manuel P. Braguês
ruibragues@cm-castrodaire.pt
Vereador:
Eurico Manuel Almeida Moita
euricomoita@cm-castrodaire.pt

Contactos úteis
Município de Castro Daire
Morada: Rua Dr. Pio de Figueiredo, 42
3600-214 CASTRO DAIRE
Telefone: 232382214 Fax: 232382923
Email: geral@cm-castrodaire.pt
Horário:
Seg. a Sex. das 9h00m as 17h00m
Atendimento ao Munícipe:
O atendimento ao munícipe,
realizado pelo Sr. Presidente da
Câmara, é feito às segundas-feiras.
Em caso de falta ou impedimento o
atendimento será assegurado pelo
Sr. Vice Presidente.

Bombeiros 232 319 058
GNR de Castro Daire 232 382 139
Centro de Saúde de Castro Daire
232 319 180
Farmácias:
- Misericórdia 232 382 235
- Costa 232 357 104
- Gastão Fonseca 232 315 003
- Moderna 232 382 213
Centro Municipal de Cultura
232 319 150
Museu 232 315 837
Termas do Carvalhal 232 382 342
Complexo Desportivo 232 319 130

Contactos das Juntas de Freguesia
Almofala
3600 - 011 Almofala
Germano Pinto
Alva
3600 - 021 Alva
António Giroto
freguesiaalva@gmail.com

Mões
3600 - 430 Mões
Jorge Soares
moesfreg@hotmail.com
Moledo
3600 - 460 Moledo
Vitor Figueiredo
geral.moledo@gmail.com

Cabril
3600 - 048 Cabril
José Gonçalves
jfreguesiacabril@sapo.pt

Monteiras
3600 - 474 Monteiras
Américo Silva
freguesia.monteiras@sapo.pt

Castro Daire
3600 - 189 Castro Daire
José Manuel
fregcastrodaire@sapo.pt

Moura Morta
3600 - 480 Moura Morta
Arlindo Pereira
arlindo.pereira@cm-castrodaire.pt

Cujó
3600 - 300 Cujó
António Silva
jfcujo@gmail.com

Parada de Ester
3600 - 508 Parada de Ester
António Monteiro
j.f.de.parada@gmail.com

Ermida
3600 - 312 Ermida
José Seiceira

Pepim
3600 - 525 Pepim
Marcelo Ramos
freguesia.pepim@vodafone.pt

Ester
3600 - 323 Ester
José Pinto
jose.s.pinto@seg-social.pt

Picão
3600 - 540 Picão
Manuel Cardoso
freguesia.picao@sapo.pt

Gafanhão
3600 - 345 Gafanhão
Marcos de Almeida

Pinheiro
3600 - 555 Pinheiro
José Fernandes
freguesiadepinheirocdr@hotmail.com

Gosende
3600 - 374 Gosende
Paulo Castro
freguesiagosende@sapo.pt

Reriz
3600 - 598 Reriz
Pedro Alexandre
freguesiadereriz@.sapo.pt

Mamouros
3600 - 398 Mamouros
Fernando Felício
frfelicio@sapo.pt

Ribolhos
3600 - 623 Ribolhos
José Almeida
freguesiaribolhos@hotmail.com

Mezio
3600 - 402 Mezio
Delfim Morgado
juntamezio@mail.telepac.pt

São Joaninho
3600 - 651 S. Joaninho
Joaquim Santos
freguesiasjoaninho@sapo.pt

EDITORIAL

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Trabalho e Esperança.
É com estas duas palavras que abro esta edição
da nossa Revista Municipal, palavras que
podemos assumir como fio condutor para as
nossas vidas e para a nossa terra.

Nós estaremos, como de

Não deixo de destacar o acto

confiança dos castrenses.

põe em causa a “boa saúde” da

costume, empenhados em

democrático que se viveu no

Tornam-se visíveis as diferentes

Autarquia.

fazer com que esta crise que

último dia 5 de Junho. Mais uma

obras levadas a cabo no

Peço a compreensão de todos

nos assola seja minimizada

vez os portugueses exerceram

Município, sendo estas infra-

nos eventuais transtornos que

ao máximo, não

o seu direito de voto e

estruturas fundamentais para o

estas obras venham a causar

comprometendo aquilo que

escolheram democraticamente

nosso desenvolvimento e que

no nosso dia-a-dia e esperamos

definimos para o

o seu governante. Este

há muito eram reclamadas pelo

ter um Município cada vez

desenvolvimento da

Executivo Municipal irá dar o

nosso povo. Ruas e estradas,

melhor.

qualidade de vida dos nossos

seu contributo na

saneamento, zonas de lazer…

munícipes. Com controlo e

implementação das medidas

estão a ser construídas ou

rigor financeiro, que sempre

necessárias para que esta crise

requalificadas para a promoção

foram características deste

que vivemos seja ultrapassada,

da qualidade de vida da

Executivo, não daremos um

no entanto nunca iremos pôr

população. Investimentos feitos

passo maior do que a perna,

em causa os interesses dos

através recursos aos fundos

mas não mediremos esforços

nossos munícipes, bem como

comunitários ou próprios

para a concretização dos

do nosso programa de

baseados numa gestão

nossos projectos.

governação que mereceu a

financeira cuidadosa e que não

Um grande abraço.
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TEMA DE CAPA

CASTRO DAIRE EM PROGRESSO

Viária – com investimentos que

de Esgotos de Cujó, S. Joaninho e

ultrapassam os 6 Milhões de Euros e

Granja; Infra-estruturas de apoio à

que contemplam obras tais como:

prática de desporto e aventura no

Rectificação e Beneficiação da EM

Rio Paiva em Lodeiro de Cabril.

entre Moita e Rio de Mel;

O ambiente e o crescimento

Requalificação da Antiga EN2 dentro

sustentado é outro dos pilares da

da área urbana de Castro Daire, Rua

Câmara Municipal de Castro Daire,

Padre Américo e Dr. Pio Figueiredo;

representando um grande esforço

Abertura e Pavimentação da Ligação

para alargar e melhorar a rede de

Faifa - Mós; Requalificação da Av.

água e saneamento básico do

Maria Alcina e da ex. EN2; Rectificação

Concelho, conjugando ainda a prática

da Estrada Portela – Malhada.

desportiva e recreativa em ambientes

Estas obras de melhoramento da rede

naturais.

viária vão permitir uma mais rápida

Além destas obras o Município investiu

e segura circulação entre as

mais de 250 mil euros na elaboração

localidades do Concelho, melhorando

de novos concursos para projectos

a mobilidade dos munícipes e

de obras como a requalificação do

visitantes.

Balneário Termal e construção dos

A Câmara Municipal de Castro

melhoramento do Parque Infantil do

Obras de Requalificação Urbana

Centros Escolares.

Daire tem vindo a desenvolver

Jardim Municipal de Castro Daire. Esta

– Investimentos de mais de 1,5

Todos estes investimentos, que

um intenso esforço para melhorar

obra, há muito reclamada por todos,

Milhões de euros em obras como:

rondam os 9 Milhões de euros, não

a qualidade de vida de todos os

foi levada a cabo num curto espaço

Requalificação Urbana da

fazem com que este Executivo se

castrenses.

de tempo, permitindo a sua

envolvente Termal das Termas do

descuide de investir em outras

Prova deste esforço são os

inauguração no Dia Mundial da

Carvalhal; Construção do Parque

áreas fundamentais, tais como a

grandes investimentos na

Criança, oferecendo assim um espaço

Urbano de Castro Daire.

Acção Social, continuando a apoiar

melhoria da rede viária e de infra-

muito especial aos nossos pequeninos.

Neste campo a aposta na

as pessoas e as famílias, investindo

estruturas que estão em curso um

Esta obra, que representou um

requalificação urbanística,

na Educação, implementando

pouco por todo o Concelho.

investimento de cerca de 40 mil euros,

melhorando as condições de

medidas e programas de melhoria

Mesmo em tempos de crise

permitiu dotar aquele espaço de

acessibilidade e de interacção das

Habitacional, bem como muitas

económica e de dificuldades para se

melhores condições de segurança e

pessoas, representa uma evolução

outras intervenções em obras e

obter financiamentos, o Município de

higiene, tornando-o mais atractivo

dos espaços existentes e do esforço

requalificações efectuadas por

Castro Daire tem conseguido levar a

para as crianças.

para torná-los capazes de responder

administração directa.

cabo obras e projectos de fundamental

Com um conjunto de obras

às necessidades da população.

Com esforço, trabalho e

importância para o crescimento e a

significativas, o Município de Castro

Obras de Ambiente e Lazer –

dedicação do Executivo

sustentabilidade do Município.

Daire assiste à uma transformação

Investimentos a rondar os 1,5

Municipal e de todos os

Exemplo prático dessa abnegação e

que vai mudar a face do Concelho,

Milhões de euros e contemplam

colaboradores da Autarquia,

do esforço deste Executivo Camarário

são disso alguns exemplos:

algumas obras como: Construção

Castro Daire continuará na

foram as obras de requalificação e de

Obras de Melhoramento da Rede

do Sistema de Recolha e Tratamento

senda do progresso.
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OBRAS
OBRAS

Principais obras no Município

Antes

Depois

Carvalhosa - Rossão - Requalificação e alcatroamento

Antes

Depois

Castro Daire - Requalificação do passeio da Av. Mª Alcina

Antes

Depois

Ester de Baixo - Calcetamento da Rua do Passo

Antes

Depois

Mosteiro - Calcetamento e requalificação do acesso à Capela

Antes

Depois

Vila Pouca - Requalificação da zona envolvente à Igreja

Antes

Depois

Carvalhosa - Rossão - Requalificação e colocação de tapete na estrada

Antes

Depois

Castro Daire - Requalificação do Parque Infantil

Antes

Depois

Mosteiro - Calcetamento e requalificação da Rua da Ranginha

Antes

Depois

Cruz do Rossão - Carvalhosa - Requalificação e alcatroamento da estrada

Antes

Depois

Vila Pouca - Requalificação da Rua Principal

castro daire
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OBRAS
OBRAS

Obras em curso

Castro Daire - Requalificação de passeio na rua Clemente da Costa

Castro Daire - Obras de implementação do novo Paque Urbano

Castro Daire - Ajardinamento e
adorno dos espaços verdes

Coura - Requalificação dos acessos ao pontão e construção do muro de suporte

Coura - Obras de construção do pontão Fareja - Requalificação da zona
do rio
envolvente à Capela

Gosende - Conclusão de requalificação Póvoa do Veado - Construção de
da envolvente do Cemitério
muro de suporte

Reriz - Conclusão do muro de suporte Ribolhos - Abertura de rede de água
na Rua do Pinheiral
na Rua do Cemitério

Termas do Carvalhal - Requalificação urbana da envolvente termal

Vila Pouca - Obras de beneficiação
da EN2, junto à serração

06 castro daire
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Vila Pouca - Obras de beneficiação da
EN2, junto ao cruzamento da serração

Vila Pouca - Requalificação da zona envolvente à Igreja

OBRAS
OBRAS

Requalificação de estradas

Carvalhosa - Colocação de tapete na estrada

Coura - Requalificação da Estrada Municipal

Coura - Requalificação da Estrada Municipal

Estrada Portela - Malhada - Requalificação

Faifa - Obras de beneficiação da estrada de ligação a Mós

Fareja - Colocação de tapete na rua da Quinta de Cima

Granja - Requalificação da estrada de ligação Granja - Mões

Granja - Requalificação da estrada de ligação Granja - Mões

Soutelo - Vila Boa - Alargamento e requalificação da estrada

castro daire
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AUTARQUIA

Enxoval do bebé

Caminho Portugês Interior de Santiago

A Marcação e
Dinamização do
Caminho Português
Interior de Santiago
foi protocolada a 7 de
Abril, em Vila Pouca de
Aguiar, por Autarcas
das oito Câmaras
envolvidas nesta
parceria interregional, (Viseu,
Castro Daire, Lamego,
Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião,
Vila Real, Vila Pouca
de Aguiar e Chaves),
que abrange mais de
160 quilómetros de
território português e
que integra várias
entidades de turismo
e bispados regionais,
que também
marcaram presença na
sessão protocolar.

Português Interior de

O Sr Presidente da Câmara de

outras capelas que se

Vila Pouca de Aguiar fez a

encontram ao longo do troço.

abertura desta sessão,

Santiago, lembrando aos
presentes que «este caminho
de Viseu a Chaves já foi o
mais procurado para quem
vinha do Sul, no seguimento
da Via da Prata,
designadamente para quem
vinha da região de Sevilha».
Este docente deu pormenores
sobre locais, monumentos,
imagens e elementos
religiosos, que podem ser
encontrados com a
dinamização deste caminho
«que os municípios
resolveram desentulhar» e
«dar vida a este caminho
muito belo, de paisagens e

No passado dia 29 de Maio
realizou-se, no Auditório do
Centro Municipal de Cultura,
a 2ª Festa do “Enxoval do
bebé”, com a participação
das crianças nascidas no
período compreendido entre
Junho de 2010 e Maio de
2011.

sendo uma ajuda para as primeiras

Esta festa, promovida pela Câmara

tantas crianças nesta festa é motivo

Municipal, tem por objectivo dar as

de alegria, não só para o Presidente

boas-vindas aos mais novos

da Câmara, mas para todo o

castrenses, proporcionando às crianças

Município, dando-nos esperança de

um espectáculo interactivo onde os

que Castro Daire continue a crescer

sons e as texturas despertaram o

e a afirmar-se como um Concelho

olhar dos pequeninos.

onde é bom viver. Esperamos que

Este evento faz parte da medida de

para o próximo ano hajam mais

apoio social implementada pelo

nascimentos do que os 82 deste, e

Executivo Socialista denominada

que possamos estar novamente

“Apoio à Natalidade/Enxoval do

juntos para comemorarmos esses.”

Bebé” que tem como objectivo

A festa decorreu num clima de

atribuir um valor de 500 euros por

interacção entre todos, o que tornou

cada bebé natural do Concelho. Este

este evento numa iniciativa

incentivo a natalidade torna-se

participada com muita brincadeira e

fundamental nos tempos actuais,

música, num ambiente de grande

necessidades inerentes a chegada
do bebé, não deixando de ser
também um incentivo à fixação das
jovens famílias neste Concelho tão
envelhecido.
O Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Fernando
Carneiro, referiu que “a presença de

alegria.

silêncios». Do nosso concelho
referiu a belíssima imagem
de Santiago existente na

ETAR da Granja
Presidente da Câmara, verificaram

A palestra do Dr. Varico

As obras de construção da
ETAR da granja
encontram-se na sua fase
final.

sublinhando que este

Pereira da TUREL sobre «A

Esta ETAR, que vai servir as povoações

parabéns ao Município pelas

Caminho de Santiago é a

Importância dos Caminhos de

de Cujó, S. Joaninho e Granja, é uma

características da obra e pela forma

«coluna vertebral para

Santiago para o Turismo», a

importante infra-estrutura que vai

exemplar como o projecto está a ser

desenvolver o nosso

exposição de fotografia «O

permitir a instalação de uma das mais

levado a cabo.

território» para o qual prevê

Nosso Caminho», pela

modernas e bem equipadas estações

«um aumento do fluxo

DIAFRAGA, e o livro de

de Tratamentos de Águas Residuais

turístico» e, adiantou que, o

António Sá-Gué «ULTREIA!

do País.

percurso vai passar «por

CAMINHO SEM BERMAS»

Recentemente as obras foram

muitas aldeias que precisam

integraram as iniciativas

visitadas pelo conceituado professor

de ser dinamizadas».

desta sessão protocolar que

Francisco Taveira Pinto da Faculdade

O Prof. Arlindo Cunha

culminou com produtos

de Engenharia da Universidade do

dissertou sobre o Caminho

regionais presenteados.

Porto que, acompanhado pelo Senhor

08 castro daire
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Capela de Moledo, bem como

de perto o andamento das obras e a
implementação do Projecto. O
Professor Taveira Pinto deu os

ENTREVISTA

para acompanhar as famílias

para o efeito.

mais desfavorecidas e

Trata-se de uma resposta

DRª CONCEIÇÃO BARROS

beneficiárias do Rendimento

social na área da deficiência,

Social de Inserção.

cujo projecto já foi aprovado

Na Comissão de Protecção de

há dois anos, pelo Programa

Crianças e Jovens dá o seu

POPH.

contributo, disponibilizando

Futuramente, pondera-se a

uma Técnica Superior para a

construção de uma Unidade

resolução de problemas

especializada para utentes que

relacionados com situações de

padeçam da Doença de

maus tratos e negligências a

Alzheimer, cuja patologia,

crianças residentes no

afecta um elevado número de

Concelho.

cidadãos.

Estabelece ainda parcerias com

Ao darmos resposta a este

outros organismos,

público-alvo, criamos novos

designadamente ao nível da

postos de trabalho, permitindo

Educação; Protecção Civil e

às famílias melhores condições

com o próprio Município.

de vida, um incremento do

Numa altura em que se fala

comércio local, promoção da

muito da crise económica,

localidade do Mosteiro e por

como pensa que será o

inerência, o desenvolvimento

papel da Santa Casa da

de todo o Concelho.

Misericórdia nesta

Num âmbito Global está

não hesitei e aceitei o desafio.

conjuntura?

optimista em relação ao

Quais as respostas sociais que a

Como outrora, a Misericórdia

futuro do país, e mais

Nome completo:

Santa Casa da Misericórdia de

está sempre atenta aos

concretamente do Concelho

Conceição Barros Ramos

Castro Daire possui actualmente?

episódios que nos são

de Castro Daire?

Naturalidade:

Ao longo destes anos, esta Instituição

sinalizados, dando prioridade

Sim, sou por natureza uma

Rebolosa - Sabugal

tem vindo a alargar a sua prestação

aos mais desfavorecidos.

pessoa optimista. Contudo,

Formação:

de serviços à comunidade, indo de

Também aqui são notórias, as

acredito que será

Lic. em Educação Musical

encontro às necessidades dos utentes

grandes dificuldades

imprescindível fazermos

e famílias.

apresentadas pelas famílias,

alguns sacrifícios e unir

Há quantos anos desempenha

Assim temos:

no que concerne aos atrasos

esforços para que o nosso país

funções na Santa Casa da

Dois Lares: (Lar São Pedro e Lar Padre

verificados nos pagamentos

possa ultrapassar as

Misericórdia de Castro Daire?

Sebastião Vieira); Creche;

das prestações devidas à

dificuldades que enfrenta.

Estou ligada a esta Instituição desde o

Jardim-de-Infância; Centro de Dia;

Instituição. Por vezes há a

Em relação ao nosso Concelho,

ano de 1993. Durante este longo

Serviço de Apoio Domiciliário; Centro

necessidade de reajustar as

tenho a certeza que irá

período desempenhei várias funções,

de Actividades de Tempos Livres;

mensalidades durante o

conseguir o impulso de que

entre elas o cargo de Tesoureira,

Unidade de Cuidados Continuados

período em que a família vive

necessita para o

Vice-Provedora e desde 2006 assumi

Integrados – Média e Longa Duração

em desespero; acudir a

desenvolvimento económico e

a Provedoria.

e Centro de Actividades Ocupacionais.

situações de isolamento e

cultural da região. Para isso,

O que a motivou a assumir funções

Está em fase de Concurso Público, a

abandono da população mais

e porque são eles o nosso

na Santa Casa da Misericórdia?

construção de um Lar Residencial para

idosa; fornecimento de

futuro, será necessário fixar

É desde o berço que nós formamos a

pessoas com Deficiência e uma

refeições gratuitas e

aqui os jovens, para que com

nossa personalidade e forma de estar

Residência Autónoma.

distribuição de vestuário, entre

o seu contributo tragam mais

na vida, daí que, dos meus pais recebi

Na sua opinião, como caracterizaria

outras.

criatividade e inovação à nossa

o exemplo da ajuda aos outros em

o papel que a Instituição

Quais os projectos que a

terra.

tempos difíceis. Assim, desta forma,

desempenha no Concelho?

Santa Casa prevê

Que mensagem gostaria de

eles foram um grande contributo para

Dada a diversidade de respostas sociais

implementar no futuro?

deixar aos Castrenses?

a minha formação pessoal, social e

atrás mencionadas, a Misericórdia

A nossa prioridade neste

Expresso um voto de

religiosa e tendo como orientação as

desempenha um papel inquestionável

momento, tem a ver com a

esperança num futuro melhor

Catorze Obras de Misericórdia.

na área social do nosso Concelho.

construção do Lar Residencial

em que todos estejamos de

Quando o Sr. Manuel Luciano, enquanto

Para além da prestação de serviços, a

e Residência Autónoma, na

mãos dadas e juntos

Provedor da Instituição, me fez o

Instituição possui uma Equipa

localidade do Mosteiro, onde

construiremos um mundo mais

convite para integrar os Corpos Sociais,

Multidisciplinar que está no terreno,

a Instituição possui um terreno

solidário.

PROVEDORA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE CASTRO DAIRE

Dados Bibliográficos:

castro daire
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DESPORTO

Circuito Municipal de Escolas de Natação

VIII Jogos Desportivos
No passado dia 17 de Abril,
realizou-se a Cerimónia de
Abertura dos VIII Jogos
Desportivos de Castro Daire, que
teve lugar no Pavilhão da Escola
Secundária de Castro Daire.
Com inicio pontualmente às 16 horas, as
Associações e atletas inscritos

No dia 15 de Maio a população castrense

compareceram para assistirem e tomarem

teve a oportunidade de voltar aos “velhos”

parte nesta cerimónia. Todas as

tempos com os Jogos Tradicionais - Jogo

A Escola Municipal de Natação

Castelo. De registar que, não

Associações e respectivos atletas

do Cântaro, do Pião, da Cavilha e do Prego.

de Castro Daire tem vindo a

obstante as adversas condições

desfilaram, seguindo-se o primeiro

Estas “novas modalidades” foram

superar os resultados alcançados

enfrentadas, ao nível da água da

momento de espectáculo, com a actuação

introduzidas nesta esdição dos Jogos

em cada prova realizada.

piscina, os nossos atletas

dos “cuspidores de fogo”, ao que se seguiu

Desportivos com o intuito de mostrar aos

No dia 9 de Abril, participamos com

conseguiram alcançar a melhor

a “dança da roda”, protagonizada pelos

jovens, alguns hábitos de gerações

12 atletas na sexta prova do Circuito

pontuação de todas as provas em

pares propostos pelas Associações

anteriores, e cativar a população “idosa”

Municipal de Escolas de Natação,

que participámos, subindo mais um

participantes. O discurso de abertura desta

a participar nas actividades desportivas,

que teve lugar em Vouzela. Com

lugar na posição obtida.

edição dos Jogos Desportivos foi proferido

deixando de lado o sedentarismo e

enorme vontade de vencer e

Neste sentido, queremos expressar

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal,

principalmente a solidão.

melhorar a classificação da nossa

os parabéns a todos os atletas que

que os declarou abertos. A abrilhantar,

Escola, os nossos atletas realizaram

participaram e aos que não puderam

ainda mais, esteve a actuação da Tuna

provas consistentes, tendo obtido

participar, mas continuam a

da Escola Secundária de Castro Daire, que

resultados que permitiram subir um

trabalhar em todos os treinos para

encerrou esta cerimónia.

lugar, na posição do Circuito. No dia

melhorar continuamente, bem como

Assim, no dia 30 de Abril decorreram as

7 de Maio, realizou-se mais uma

aos pais e demais apoiantes que

duas primeiras modalidades em

prova, desta vez em Penalva do

nos têm acompanhado

competição. No Pavilhão da Escola EB 2,3

12º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha

de Castro Daire, decorreu o quadro
competitivo do Ténis de Mesa, com a

No dia 21 de Maio, nas Piscinas Municipais,

participação de muitos atletas a

decorreu a prova de Natação, com grande

No dia 14 de Maio, a Escola Municipal de

a sua primeira participação numa

demonstrarem a sua aptidão para a prática

adesão por parte dos atletas, que embora

Natação de Castro Daire participou no 12º

competição, o que é salutar.

da modalidade, que se desenvolveu de

representassem as mais diversas

Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha,

Muito nos gratifica salientar que fomos a

forma célere e com grande espírito de

Associações, na sua maioria, são alunos

que teve lugar em Sernancelhe, com 20

primeira Escola de Natação a promover

camaradagem entre os participantes. O

da Escola Municipal de Natação de Castro

atletas, entre os quais um atleta invisual.

a participação de um atleta invisual neste

quadro competitivo do Andebol, decorreu

Daire. A inovação deste ano residiu no

Este torneio de natação visa a integração

tipo de torneios.

no Pavilhão da Escola Secundária de Castro

facto de contarmos com atletas dos

de novos atletas que futuramente poderão

Agradecemos a todos os pais que se

Daire, com a participação massiva de

escalões Seniores e Veteranos. As

participar nas provas do Circuito Municipal

deslocaram as Piscinas Municipais de

todas as associações inscritas na

bancadas estiveram ao rubro, repletas

de Escolas de Natação. Com esse intuito,

Sernancelhe e aos atletas que

modalidade.

de apoiantes que encorajavam os

em todos os torneios em que participámos,

regularmente participam nas provas do

O dia 7 de Maio foi o dia do Voleibol, uma

atletas, ao longo das diferentes provas,

cerca de 40% dos nossos atletas registaram

Circuito, pelo seu empenho e colaboração.

das modalidades mais apreciadas pelo

criando assim um bom ambiente, e

público castrense. Este evento contou

tornando as provas cada vez mais

com a presença de cerca de 200 atletas,

competitivas.

sendo 16 equipas femininas e 38

A descontracção e diversão,

masculinas.

acompanhadas por um espírito

O Basquetebol 3x3 teve marcada a sua

competitivo saudável, maracaram

presença nesta edição, no dia 14 de Maio,

esta edição dos Jogos Desportivos.

tendo os Jogos decorrido no pavilhão da

Destacamos a dedicação e empenho

Escola Secundária de Castro Daire, num

de todos os colaboradores que, de

total de 70 jogos, tendo a adesão sido

uma forma voluntária, tiveram um

bastante significativa, com a participação

papel primordial na concretização

de cerca de 290 atletas.

desta edição dos Jogos Desportivos.
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TURISMO

Maio Pedestre

Visita à Igreja da Ermida

A Câmara Municipal de
Castro Daire organizou,
pelo segundo ano
consecutivo, a
iniciativa Maio
Pedestre.

entre aldeias e campos de

Este evento promove a

adesão significativa de

dinamização de vários

participantes, mais de duas

percursos pedestres, criados

centenas, que se encantaram

pela Autarquia, em todos os

com as maravilhas naturais

cultivo que lhes permitiu um
contacto directo com o povo
castrense, vivenciando os seus
usos e costumes.
Esta iniciativa contou com uma

O grupo “Beira Gardening Friends”,

visitas a vários sítios ligados à

fins-de-semana do mês de

desta região, tão envolvente e

composto por 38 pessoas, visitou o

natureza, cultura, História e

Maio. No dia 8 percorreu-se o

acolhedora.

templo das Siglas - Igreja da Ermida,

jardinagem. A convite da Câmara

PR4 - Trilho dos Lameiros em

Esta iniciativa, visa não só

no dia 5 de Maio. Vindo dos Concelhos,

Municipal, esta visita foi

Mouramorta, marcando o

promover o turismo local, mas

de Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua,

acompanhada pelo Prof. Abílio de

arranque deste evento. No dia

também promover a práctica

Seia, Carregal do Sal, entre outros,

Carvalho, historiador castrense, autor

14 foi a vez do PR1 - Trilho dos

desportiva no Mês do Coração.

este grupo, formado por Professores,

do livro “Mosteiro da Ermida”, que

Moinhos em Eiriz, Parada de

Médicos, Biólogos, e pessoas com

enriqueceu esta visita com o seu

Ester.

conhecimentos em agricultura e

conhecimento sobre este

No dia 21 realizou-se o PR6 -

jardinagem, têm por hábito organizar

monumento e respectivas siglas.

Trilho do Varosa em Almofala
e encerrou-se esta iniciativa,

Palestras - INATEL

no dia 28, com o PR2 - Percurso

O sector do Turismo tem assegurado

"SAÚDE E TERMALISMO SÉNIOR - 2010

das Minas em Cabril.

a realização de palestras de

/ 2011, do INATEL ".

Durante estes dias os

divulgação do Concelho. Intituladas

A apresentação efectuada realça,

participantes puderam desfrutar

“Apresentação da Região”, estas

sobretudo, a localização do Concelho,

de percursos com um elevado

palestras têm sido realizadas no Hotel

abordando a História da sua formação,

interesse paisagístico, cultural

Montemuro e nas Termas do

destacando o património Natural,

e ambiental, percorrendo

Carvalhal, no âmbito do programa

Paisagístico e Cultural.

caminhos antigos de ligação

AMBIENTE
XII Jornadas de Conservação da Natureza

ligados à natureza, divididos em três áreas:

“Atelier” de insectos e Fotografia da Natureza.

Políticas e Desenvolvimento da Floresta;

Quanto às visitas de Campo, os participantes

Conservação da Natureza e Biodiversidade,

puderam percorrer a Serra de Montemuro,

e Educação Ambiental para o

o Trilhos dos Lameiros em Mouramorta, o

Desenvolvimento Sustentável. Nas diferentes

Trilho do Varosa em Almofala e conhecer a

intervenções foram tratadas diversas matérias

Empresa Ervital de chás e ervas aromáticas

que preocupam os ambientalistas e que,

e medicinais, situada no Mezio.

cada vez mais, urge que sejam do domínio

Realizadas num Concelho onde a Natureza

público e passem a ser também uma

predomina e onde o poder político demonstra

preocupação de todos.

uma preocupação real com a qualidade do

Os participantes, oriundos de diversas regiões

ambiente, estas jornadas lançaram ainda um

O Município de Castro Daire organizou as XII

Este evento destinado a técnicos e gestores

de Portugal continental e ilhas, manifestaram

olhar muito atento sobre a realidade da Serra

Jornadas de Conservação da Natureza e

do ambiente, autarcas, técnicos de educação

grande interesse pelos temas abordados,

de Montemuro e do Rio Paiva, dois dos

Educação Ambiental para a Sustentabilidade,

ambiental, professores e educadores,

participando de forma activa e partilhado

principais exemplos da riqueza natural e

que se realizaram nos dias 7 e 8 de Maio.

investigadores em ciências do ambiente,

experiências e pontos de vista.

paisagística do Concelho de Castro Daire. Por

Estas Jornadas foram uma iniciativa conjunta

técnicos de áreas protegidas, coordenadores

Paralelamente, decorreram diversos “ateliers”

fim, a organização mostrou-se muito

da Câmara Municipal de Castro Daire e do

de projectos de educação ambiental e

e visitas de campo, o que tornou o evento

satisfeita pelo sucesso destas jornadas,

FAPAS – Fundo para a Protecção de Animais

estudantes; contou com uma adesão muito

ainda mais interessante para os participantes.

tendo a certeza que esta iniciativa

Selvagens, tendo como parceiros a APA

grande, lotando o Auditório do Centro

Nos “ateliers” desenvolveram-se as seguintes

contribuiu para a partilha de informações

(Agência Portuguesa de Ambiente), o ICNB

Municipal de Cultura.

actividades: Construção de Caixas-ninho e

fundamentais para a implementação de

(Instituto de Conservação da Natureza e

Com a presença de especialistas em variadas

Caixas-abrigo; Laboratório de Perfumes;

políticas de educação ambiental e de

Biodiversidade) e a empresa Ervital.

áreas, neste evento abordaram-se temas

Líquenes da Floresta como bioindicadores;

sustentabilidade.

castro daire
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Comemorações do Dia Mundial do Ambiente
No dia 6 de Junho comemorou-

EDUCAÇÃO
I Edição da Gala Infantil

se o Dia Mundial do Ambiente.
Neste evento participaram 162

A Câmara Municipal de Castro Daire

Básico. O auge desta iniciativa foi no

alunos do 5.º ano de escolaridade

promoveu a I Edição da Gala Infantil,

dia 15 de Maio, com a estreia da I Edição

do Agrupamento de Escolas de

projecto que envolveu crianças do 3º

da Gala Infantil, perante um auditório

Castro Daire.

e 4º ano de todas as escolas do

repleto de crianças, pais, avós, professores,

O Sr. Presidente da Câmara

Concelho.

Executivo Municipal e comunidade em

agradeceu a presença de todos,

Enquadrada na estratégia educativa

geral.

relembrando o comportamento

do Município, esta iniciativa visa intervir,

A Gala iniciou com a interpretação de

ambiental correcto que devemos

entre outros aspectos, na formação

um hino, representativo do evento e

ter nas nossas acções do dia-a-

integral das camadas mais jovens,

composto para o efeito, com letra,

dia. Os alunos participaram num

espécies da flora e espécies

considerando que o proporcionar de

música e orquestração originais e

conjunto de actividades onde o

agrícolas da região, provaram mel

novas experiências constitui uma

alusivos ao Concelho, a que se seguiu

tema central foi a apicultura.

do Concelho no “atelier” da

estratégia adequada na promoção e

a interpretação de 12 canções

Ao longo de um percurso pedestre,

apicultura, relembraram o

no desenvolvimento cultural do

devidamente orquestradas. Este

aprenderam a medir a

funcionamento de um moinho de

Concelho.

espectáculo ressaltou as

concentração de cloro residual na

água e conviveram entre todos

Este evento, envolveu activamente toda

potencialidades de uma geração muito

rede de abastecimento de água

com Jogos Tradicionais.

a comunidade escolar do 1º ciclo,

jovem, que constituirá o futuro do

de S. Joaninho, realizaram o “Jogo

O objectivo desta iniciativa foi o

destacando, de forma muito especial, o

Município e que merecem, sem

do Ecoponto”, com resíduos de

de relacionar os temas abordados

empenho dos pais no acompanhamento

qualquer dúvida, serem valorizadas

embalagem provenientes dos

com o ambiente humano local,

dos seus filhos aos ensaios, que decorrerem

e potenciadas, destacando, também,

cafés da Freguesia, identificaram

num clima de festa!

no Auditório Municipal, desde o mês de

que um projecto desta natureza só

Janeiro. A direcção artística deste projecto

foi possível graças ao empenho de

esteve a cargo do Dr. Rui Quintela, que

todos os envolvidos, mas sobretudo

realizou a audição e selecção dos 45

dos nossos pequenos cantores, pelo

alunos participantes, do 3.º e 4.º anos,

que estes irão receber, em DVD, o

das escolas do 1.º Ciclo do Ensino

espectáculo da Gala Infantil.
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Hora do Conto e Oficina de Expressões
A Hora do Conto é um programa de

direito ao tempo livre, à viagem, à

promoção da leitura focado,

criatividade, ao prazer individual.

essencialmente, nas crianças do 1º ciclo

Portanto, a Hora do Conto, acompanhada

do ensino básico e jardins-de-infância e

pela Oficina de Expressões, são os meios

sempre seguida de um atelier - Oficina

escolhidos para o desenvolvimento de

de Expressões - directamente relacionado

experiências de estimulação para a leitura,

com a estória lida, que se realizou durante

onde os contadores têm sido a equipa da

o ano lectivo de 2010/2011.

Biblioteca Municipal, mas poderão ser

O livro tem neste programa um papel

pais, avós ou membros convidados da

crucial, na medida em que tudo parte da

nossa comunidade.

sua leitura e interpretação individual. É

“Conseguir a fidelidade de um leitor é

sempre abordado como um objecto de

uma tarefa lenta, de dia a dia, porque

prazer e de educação, para que a criança

a leitura é um sentimento que se

encontre nele a satisfação das

transmite como todos os sentimentos:

necessidades reais, sendo também no

pouco a pouco e por contágio (Rocio

espaço da biblioteca que se afirma o

Gil Alvarez)”.

Dia Mundial da Criança

II Simpósio de Educação - Educar para a Felicidade

No dia 1 de Junho, o Jardim

fez um esforço grande para que esta

O Auditório do Centro Municipal de

cheio de alunos do 3º Ciclo do

Municipal transformou-se num

obra fosse inaugurada no dia de hoje,

Cultura recebeu o II Simpósio de

Agrupamento de Escolas de Castro Daire,

enorme parque de diversões para

muito especialmente em homenagem

Educação Integrado do

bem como professores e outros

cerca de 1100 crianças, das Escolas

aqueles que tudo merecem – as

Concelho – Educar para a Felicidade.

interessados que não quiseram deixar

do 1º Ciclo do Ensino Básico e

nossas crianças – é para elas que

Esta iniciativa foi uma organização

de participar neste simpósio, puderam

Jardins-de-Infância do Município,

trabalhamos diariamente, no sentido

conjunta da Câmara Municipal de Castro

ser abordadas duas das temáticas mais

que participaram nas

de lhes proporcionar um futuro melhor

Daire, do Agrupamento de Escolas de

em voga nos dias de hoje para a

comemorações do Dia Mundial da

e mais oportunidades de singrarem

Castro Daire e da Associação

comunidade escolar e mais propriamente

Criança.

e serem felizes no seu Concelho.”

Empresarial de Castro Daire e Beiras,

para os jovens que diariamente vivem

A manhã começou com a recepção

A manhã terminou com a realização

e teve como principal objectivo

estes problemas, aprendendo, assim, a

aos participantes e a distribuição de

de uma grande largada de balões,

proporcionar à comunidade escolar

lidar melhor com estas situações

uma oferta às crianças e professores.

associada às comemorações do Dia

temáticas e experiencias actuais que

especificas.

Seguiu-se o momento de diversão

Mundial da Criança e do 20º

possam contribuir para a felicidade dos

A participação e a interacção das

nos insufláveis, onde não faltaram as

aniversário da ADRIMAG. Para repor

jovens nos dias de hoje.

prelectoras com o público tornou este

actividades mais radicais como o touro

as energias, a Câmara Municipal

Esta acção continuada com a realização

evento dinâmico e muito formativo para

mecânico e a parede de escalada.

ofereceu ainda, a todos os

de simpósios, sendo este o segundo,

os jovens, indicando caminhos e metas

Simultaneamente, os palhaços deram

participantes, um almoço, servido nos

pretende alavancar a educação da

que devem estar sempre presentes na

largas à imaginação com as esculturas

diversos restaurantes do Concelho de

comunidade escolar reforçando a

formação de cada um.

de balões e as pinturas faciais. O dia

Castro Daire. Durante a tarde decorreu

importância das emoções positivas e

Sempre atentos e participativos, os

foi ainda marcado pela inauguração

o espectáculo musical da Gala Infantil,

da gestão de afectos entre grupos e

jovens presentes não deixaram de

do Parque Infantil, situado numa das

formado pelas crianças das Escolas

pares, não esquecendo a partilha e

manifestar o seu interesse pelas

extremidades do Jardim Municipal,

do 1º CEB, que emocionou os

própria educação da sexualidade, tão

temáticas e tomar parte do debate,

que foi submetido a obras de

presentes. Esta Gala culminou com o

importante e em voga nos dias de

tornando este simpósio ainda mais

requalificação e adequação às normas

hino “Castro Daire”, num gesto de

hoje.

esclarecedor e actual, dando a sua

de funcionamento dos parques

sentimento de pertença e reforço da

Neste II Simpósio foram abordados os

própria visão dos assuntos em análise

infantis, constituindo agora um

identidade cultural e educativa deste

temas da mediação de conflitos e a

e enriquecendo desta forma a

verdadeiro equipamento de lazer à

Concelho.

gestão de afectos entre colegas e

actividade.

disposição das nossas crianças. Há

Com estas iniciativas, continuaremos

amigos pela Dra. Isabel Ventura, e do

Os Organizadores mostraram-se muito

muito sentida a sua necessidade, o

a proporcionar às crianças deste

problema do “Bullying” nas relações,

satisfeitos pela adesão a esta iniciativa

Parque Infantil deliciou crianças e

Municiípio vivências diversificadas,

pela Mestre Teresa Souto, Psicóloga da

e pela excelência das intervenções

adultos. Esta inauguração esteve a

experiências lúdicas e de

Universidade Lusófona do Porto, ficando

prestadas, prometendo mais iniciativas

cargo do Senhor Presidente da Câmara

aprendizagem enriquecedoras,

a moderação a cargo da Doutora Maria

do género que possam contribuir para

Municipal de Castro Daire, Fernando

contribuindo para a sua formação

do Céu Lopes.

a educação e formação dos Jovens

Carneiro, que afirmou “este Executivo

cívica e pessoal.

Perante um auditório completamente

castrenses.

castro daire
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Sessão Distrital do Parlamento Jovem

CULTURA

O Município de Castro Daire acolheu,

fase de debate, onde os Jovens

no dia 28 de Março, a Sessão Distrital

Deputados puderam interpolar os seus

CHÁ COM LETRAS E SABERES

do Parlamento Jovem do Distrito de

colegas de outras escolas sobre a

“Chá com Letras e Saberes” foi o

Município.

Viseu.

especificidade das medidas que estes

culminar da Festa do Livro e da Leitura,

Desde as Fontes, às Alminhas e

Esta Sessão Distrital contou com a

propunham e sobre as dúvidas que cada

integrado no projecto “Saberes de Pais

Cruzeiros, este novo volume Moinhos

presença de 41 Escolas que se fizeram

projecto lhes suscitou.

e Filhos” e que no passado dia 29 de

e Canastros reflecte a importância dos

representar por 3 Deputados, alunos

Na parte da tarde foram votadas as 41

Abril, no Auditório do Centro Municipal

moinhos e dos canastros constituindo-

eleitos pelos seus colegas, sendo que 2

propostas apresentadas e discutidas

de Cultura encheu e acolheu todos os

se, tantas vezes, como modelos típicos

deles eram deputados efectivos e o outro

anteriormente, tendo sido eleita a

participantes, as crianças do 1º ciclo

de uma arquitectura de produção que

Deputado suplente. Esta Sessão foi

proposta que reuniu mais consenso entre

do Concelho de Castro Daire e

marcam profundamente a geografia

presidida pela Senhora Deputada Helena

as apresentadas para ser levada à sessão

respectivos pais, que desde o início

das aldeias do Concelho de Castro

Rebelo, eleita pelo Circulo Eleitoral de

nacional em representação do Distrito

do projecto participaram na recolha

Daire.

Viseu, tendo os trabalhos sido

de Viseu, sendo esta da Escola de Campia,

do património local, promovido pelo

Pretendeu-se trazer à memória a

acompanhados pela Drª. Julieta Sampaio,

Concelho de Vouzela.

Município de Castro Daire. Em tom de

representação de um tempo que

Consultora da Assembleia da República

Nesta Sessão foram ainda escolhidos os

festa e animados pelo actor convidado,

os ergueu e manteve de pé, assim

e autora deste projecto do Parlamento

5 deputados que representaram o Distrito

“TOSTA MISTA – O MALABARISTA” as

como evocar as gerações, pais e

Jovem e ainda pela Dra. Maria José

de Viseu na Sessão Nacional do

crianças subiram ao palco para

avós sobre os quais, ainda hoje se

Afonso, Coordenadora Nacional do

Parlamento Jovem, que decorreu no

receberem o 3º volume da colecção

alicerçam o modus vivendi desta

Projecto. A Mesa de Abertura deste

mês de Maio na Assembleia da

Património e Saber editado pelo

aldeia global.

Parlamento Jovem contou ainda com a

República.

presença do Senhor Presidente da Câmara

Para terminar a Sessão, os Deputados

Municipal de Castro Daire, Fernando

votaram, ainda, para escolher o tema

Carneiro, do representante do Governo

proposto para o Parlamento Jovem do

Civil de Viseu, Dr. Marco Rodrigues, do

próximo ano. O Tema que reuniu mais

representante do IPJ, Dr. Joaquim Messias,

consenso foi o da Pobreza. Esta iniciativa

e dos Representantes da DREC e da

que pretende criar nos jovens o gosto

DREN, respectivamente o Dr. José Teles

pela cidadania e pela participação activa

e Dr. César Carvalho. Todos os

na vida pública, decorreu com grande

intervenientes na sessão de Abertura

intervenção e entusiasmo por parte

destacaram a importância deste projecto

dos Jovens participantes, demonstrando

para estes jovens e realçaram que este

que esta geração possuí valores que

será um dia que todos os intervenientes

nos permitem ter esperança no futuro

irão lembrar ao longo das suas vidas,

do país.

deixando mensagens de incentivo e de

A forma cívica como decorreram os

esperança nas suas capacidades para

trabalhos e o volume de propostas

que a geração destes Jovens conduza

proveitosas apresentadas, demonstra

de forma correcta os destinos do País.

o sucesso e a importância desta

Esta Sessão começou com uma ronda

iniciativa, que se espera, sirva não só

de perguntas à senhora Deputada Helena

para incentivo aos jovens, mas também

Rebelo, onde os 123 alunos presentes

como base de trabalho da resolução

puderam colocar as suas perguntas a

do problema do “Bullying,” que

uma Deputada, em funções, sobre o

acontece, cada vez mais, nas nossas

funcionamento do Parlamento Português,

escolas.

bem como dos problemas actuais da
política e do próprio País. No seguimento

Espectáculos

CONCERTO ORQUESTRA DE SOPRO

dos trabalhos os Deputados eleitos das

O auditório do Centro Municipal

Universitário de Viseu.

41 Escolas presentes puderam apresentar

de Cultura de Castro Daire

Este espectáculo visou o

os seus projectos de trabalho, cujo tema

recebeu, no passado dia 17 de

aperfeiçoamento técnico e artístico

incidiu sobre a violência escolar, mais

Abril, o Concerto da orquestra

na área dos instrumentos de sopro

propriamente sobre o fenómeno do

de sopros do Instituto Piaget.

e percussão e destinou-se,

“Bullying”.

Esta iniciativa enquadrou-se nas

sobretudo, a alunos de cursos

Depois de apresentadas as propostas de

actividades da Licenciatura em

superiores, conservatórios,

todas as escolas presentes seguiu-se a

Música, do ISEIT do Campus

academias e escolas profissionais.
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CANTRADIÇÕES E FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO

“PASSEIOS”
ILUSTRAÇÃO/INSTALAÇÃO DE FLÁVIA LEITÃO

No passado dia 21 de Maio, teve lugar

evento, puderam, ainda, assistir à ultima

a VIII edição de “Cantradições”,

produção do Teatro do Montemuro, no dia

Segundo a ilustradora, esta exposição

idosa, com os seus sacos de plástico

organizado pelo Grupo de Música

28 de Maio, com a peça “Remendos”.

foi pensada para um espaço

pesados, é aguardada por imensos

Tradicional Cordas do Paivó, com o apoio

Baseada num texto de Thérèse Collins, a peça

específico, o átrio da Biblioteca

pombos. Esperam… que ela os alimente

do Município de Castro Daire.

apresenta a história de uma jovem irreverente

Municipal de Castro Daire. É um

com o seu milho!

O Auditório do Centro Municipal de Cultura,

que mora numa aldeia. Aqui é retratada a

conjunto de três peças principais,

A terceira e última peça, “Para o infinito

uma vez mais, esgotou a sua lotação. Todo

vida de uma pequena comunidade, onde o

que evoluem em termos técnicos,

e mais além”, retrata a maternidade e a

ocenário evidenciava o universo gastronómico,

preconceito impera – uma sociedade que

das obras anteriores da autora.

responsabilidade de um educador; apoiar

desde o forno, à cozedura do bolo podre,

julga e que condena, condicionando a vida

Construções de personagens em

o crescimento e a descoberta de uma

passando pelo fumeiro, pela assadura das

de quem a integra. Com encenação de Paulo

pano, vestidos ao pormenor,

criança sem deixar de estar presente e

castanhas, à prova de marmelada e à

Duarte, a peça tem estado em digressão por

retratam figuras humanas no seu

atenta, mas deixando espaço à

torresmada, onde tudo convergia para o

todo o país, e mais uma vez o Grupo de

quotidiano, em cenário urbano.

individualidade e à independência.

anúncio do VII Fim-de-Semana gastronómico

Teatro de Montemuro voltou a encher o

A primeira peça intitulada “Anda, Bobi”,

O que interessa à autora é a observação,

que decorreu entre os dias 27 e 29 de Maio

espaço do Centro Municipal de Cultura.

tem como figura principal uma idosa, que

os pormenores, que caracterizam cada

com a especialidade do cabritinho do

passeia o seu pittbull, mas outras figuras

personagem. Sem terem expressividade

Montemuro. A todos aqueles que se

chamam a nossa atenção, quarto

no rosto, apenas interessa a sua linguagem

deslocaram a Castro Daire, para saborear um

personagens, dois miúdos com os seus

corporal. A relação entre as personagens

dos melhores pratos gastronómicos do

skates e um pai que tem o filho pela

e a acção, contam-nos histórias sobre

Concelho e, dentro da programação do

mão, espreitam o abismo. Que vêem

questões sempre presentes na nossa

eles? “Anda, Bobi, vamos ver!” No chão,

humanidade, a solidão, a curiosidade, a

uma mancha azul! Essa mancha azul

maternidade, o sonho!

Exposições

leva-nos a outras e outras, até que por

EXPOSIÇÕES DE ELISABETE FERREIRA
E CATARINA FERNANDES

detrás de uma “esquina” aparece a “D.
Alice”, a empregada de limpezas, de

Daire duas exposições, de duas ilustradoras

cabelo grizalho, pinta o seu mundo de

de Literatura Infantil . Elisabete Ferreira trouxe-

azul com a sua esfregona/pincel!

nos o “Despertar das Magnólias” pequenas

A Segunda peça, “Pequenos amigos”, é

ilustrações de magnólias brancas, magnólias

um instante de suspense. Uma outra

rosas, magnólias grandes e magnólias
pequenas, de vários feitios, mas todas elas

SAÚDE

Abril é por excelência o mês do Livro,

perfumadas e com sabor a Primavera. As

já que a 2 de Abril se comemora o Dia

ilustrações de Catarina Fernandes, já um

Internacional do Livro infantil e no dia

nome grande no panorama da ilustração,

23 de Abril o Dia Mundial do Livro.

demarcam-se pela qualidade e criatividade
com que explora diversos temas do

Um estímulo
na promoção da saúde

dos cadernos deencargos para fornecimento

Foi como forma de dar um tributo ao mundo
do livro, aos leitores, aos escritores e

imaginário infantil. A ilustração desta artista

Há semelhança de outros Municípios

adaptação e melhoria de ementas, além

principalmente aos ilustradores de literatura

captou a atenção, pela multiplicidade de

portugueses, e considerando a importância

do que, presta aconselhamento nutricional

para a infância que surgiu a vontade de

cores e de figuras reconhecidas no universo

da alimentação para a saúde da população,

nas Termas do Carvalhal aos clientes do

acolher na Biblioteca Municipal de Castro

infanto-juvenil.

a autarquia de Castro Daire conta com um

termalismo clássico e bem-estar. Nesta

profissional qualificado de nutrição, no âmbito

perspectiva, a Câmara Municipal coloca à

do Programa de Estágios na Administração

disposição da comunidade, uma nova

“UM MUNDO DE INSECTOS”

Nutrição na Autarquia
de refeições escolares, assim como na

A exposição itinerante "Um mundo de

Esta exposição, concebida pelo Jardim Botânico

Local (PEPAL), apto a desenvolver actividades

resposta na área da saúde, pelo que a partir

insectos" esteve presente na Biblioteca

Tropical, teve como objectivo contribuir para

em vários domínios, num campo de actuação

do dia 17 de Junho até ao dia 8 de Agosto

Municipal entre os dias 2 e 31 de Maio, tendo

o despertar das nossas responsabilidades

absolutamente privilegiado pela proximidade

de 2011, vai ser prestado atendimento de

sido visitada por muitos leitores e até por

enquanto cidadãos e contribuir para assegurar

à população. As actividades deste profissional

nutrição, pessoal e gratuito através da

alguns curiosos.

o equilíbrio do Planeta. São apenas uma

passam pelo auxílio, supervisão, melhoria

Unidade Móvel de Saúde, respondendo,

Pela mão do Prof. Luís F. Mendes, um dos

componente dos ecossistemas, é certo, mas

de serviços e apoio na dinamização de

assim, às necessidades sentidas pela

mais prestigiados investigadores, entramos

são indispensáveis, como aliás todas as outras

actividades, actuando especificamente ao

população, ao nível dos cuidados alimentares.

no mundo dos insectos e descobrimos ou

formas de vida que se articulam nas intrincadas

nível dos refeitórios das Escolas do 1.º Ciclo

relembramos alguns factos singulares deste

redes da Biosfera onde o Homem é apenas,

do Ensino Básico e Jardins-de-Infância, no

grupo da fauna, um dos mais fascinantes e

e tão só, mais uma peça, mostrando a

regime da fruta escolar, com projecção de

desconhecidos, mas ao mesmo tempo

importância desses organismos na vida

actividades de educação alimentar. Intervém,

omnipresentes e polifacetados.

humana.

ainda, na elaboração das cláusulas técnicas

Para desfrutar desta valência,
deverão dirigir-se aos locais de
paragem da Unidade Móvel de
Saúde, mais próximos da sua
residência.

castro daire
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Leptospirose - Doença da Urina dos Ratos

ACÇÃO SOCIAL

A leptospirose, também

Medidas de Prevenção

conhecida pela “doença da

Nos seres humanos:

urina dos ratos”, é uma doença

Higiene da habitação; Higiene

bacteriana causada por uma

Pessoal; Drenagem de águas

bactéria do tipo Leptospira.

estagnadas; Desinfecção da água;

É um problema ocupacional para

Lavagem de todos os alimentos,

pessoas que trabalham ao ar livre

principalmente os alimentos

com animais, por exemplo,

comidos crus; Desinfecção e

agricultores, caçadores,

limpeza de locais onde possam

veterinários…

existir roedores; Evitar beber

Causas

directamente de latas e garrafas,

Ingestão de água ou alimentos

ou proceder à lavagem de latas e

contaminados pela urina de

outras embalagens com água e

animais infectados (bovinos,

sabão; Usar luvas e botas de

suínos, cães, roedores e animais

borracha, aquando uma situação

selvagens); Ingestão de bebidas

de cheia; Proceder ao controlo de

de lata ou garrafa que se

pragas (roedores) em todos os

encontrem contaminadas com esta

locais susceptíveis da sua

bactéria devido à urina dos

presença; Armazenar os resíduos

animais; Contacto com água e solo

em sacos de plástico mantidos

contaminados pela urina de

bem fechados nos caixotes do lixo

animais infectados; Contacto com

e proceder à sua remoção

A violência e os maus-tratos afectam

sensibilizada para esta problemática,

o animal contaminado ou com a

diariamente. Os comerciantes

a vida de milhões de mulheres por

no Concelho continuam a persistir,

sua urina; Contacto com locais

devem verificar as condições de

todo o mundo, em todas as classes

alguns comportamentos desta

onde existam ratos.

armazenagem do vasilhame,

socio-económicas e educativas.

natureza muitas vezes escondidos

Transmissão

procedendo ao controlo de

Ultrapassa mesmo barreiras culturais

debaixo da capa da vergonha, do

A leptospirose atinge

roedores; Limpeza de terrenos

e religiosas, impedindo que as

medo, da baixa auto-estima ou da

especialmente os animais, desde

baldios. A limpeza de esgoto e

mulheres tenham direito de

exclusão social. Actualmente, numa

roedores, animais domésticos

demais áreas sujeitas a

participar em tudo o que diga

situação de emergência em que

(cães e gatos) e outros ligados à

contaminação deve ser realizada

respeito à sociedade. A violência e

haja uma sinalização por parte da

actividade pecuária (bois, cavalos,

através do uso de botas e luvas.

porcos, cabras e ovelhas). Apesar

Nos animais:

os maus-tratos contra as mulheres

vítima, está organizado um sistema

de não haver transmissão de uma

Desinfecção frequente dos locais

podem ter várias faces, desde a

de resposta que permite, por um

pessoa para a outra, a bactéria é

onde se encontram os animais;

violência doméstica, a violação e a

lado, apoiar psicologicamente a

transmitida pelos animais para o

Manter limpos os recipientes de

escravatura sexual, entre outras. No

vítima e os seus descendentes, por

ser humano.

alimentação animal. Lavá-los

fundo todos os tipos de violência

outro, accionar os meios legais, de

Sinais de Alerta

sempre após as refeições do

congregam em si a base de que os

modo a proteger a vítima do

Muitas vezes, a leptospirose é

animal. Dessa forma, evita-se a

direitos humanos estão a ser

agressor. Para solucionar o problema

confundida com outros tipos de

acumulação de resíduos; Os locais

violados e comprometem o futuro

da violência doméstica é

doenças, como por exemplo a

onde os animais permanecem e

das próximas gerações, sendo que

fundamental que as vítimas não se

gripe, uma vez que, os sintomas

urinam devem ser higienizados

as crianças que presenciam actos

resignem e que tenham a coragem

são muito parecidos. Por esta

diariamente, utilizando luvas e

de violência doméstica ou de outro

de denunciar e pedir ajuda, pois só

razão esta patologogia é por vezes

botas para protecção das mãos e

tipo têm maior probabilidade de

assim é que se pode impedir que

difícil de diagnosticar. Febre alta

pés, evitando o contacto com a

adoecer, de ter um desempenho

o agressor dê continuidade aos seus

(39º C); Fortes dores de cabeça;

urina dos animais; Vacinação dos

escolar deficiente e de se tornarem

actos.

animais anualmente, em especial

agressores. As mulheres são um

É de referir que, sendo a violência

os cães.

importante motor de mudança,

um crime público, a sociedade em

Sede; Anemia; A urina pode vir

crescimento e desenvolvimento em

geral, tem um papel preponderante

acompanhada de sangue

qualquer sociedade, contudo, muitas

na prevenção e sensibilização, uma

(hematúria); Icterícia; Diarreia;

das sociedades onde se inserem

vez que qualquer pessoa pode

Conjuntivite; Problemas renais,

negam-lhes direitos que devem ser

denunciar situações que sejam do

hepáticos e respiratórios; Em casos

inerentes a todos os seres humanos,

seu conhecimento.

raros pode ocorrer a morte, sem

ou seja, a igualdade, o estatuto, o

que o doente apresente qualquer

poder e o conhecimento.

É importante que ninguém fique

sintoma.

Apesar da sociedade estar mais

calado!!!

Falta de apetite; Calafrios; Dores
musculares; Cansaço; Vómitos;

16 castro daire
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O que levar para a maternidade
Para o Bebé:

dormir/pijamas abertos à frente

2 Gorros; 4 Babygrows com abertura

para facilitar a amamentação; Robe

à frente; 4 Conjuntos interiores de

e chinelos (de quarto e de banho);

algodão com calça; 2 Pares de

2 Soutiens de amamentação; Discos

botinhas; 2 -3 Fraldas de pano; 2

protectores de aleitamento; Cuecas

Mantas; Fraldas descartáveis e

altas e largas (de preferência

toalhetes sem perfume /sem álcool;

descartáveis); Cinta (de acordo com

Objectos de higiene do bebé;

orientação médica); Toalha de banho

Pomada para assaduras; Cadeira de

e rosto; Objectos de higiene pessoal

transporte do bébé

(escova de dentes, escova de

Para a mãe:

cabelo, sabonete, champô, pensos

Documentos da Mãe (Boletim de

higiénicos ultra absorventes); Saco

Saúde da Grávida, Exames

para a roupa suja; Pomada para

realizados); 3 Camisas de

protecção/tratamento dos mamilos.

Caminhos da Memória - Associação

Estou aqui para te aquecer com o meu calor

dentro de ti

Criança pequena que procuras esperança

Para que o mar imenso de sonhos que tens

A Caminhos da Memória
– Associação, que
festejou o seu 1º
aniversário no início do
corrente ano, tem
promovido vários
Passeios Pedestres, com
os objectivos de
incentivar o Turismo de
Natureza no nosso
Concelho e na Região e
de promover o bemestar e a saúde pública
através de um desporto
que abrange pessoas de
todas as idades e
estratos sociais: o
Pedestrianismo.

Estou aqui para que sintas segurança

nunca fique por aqui

Este trimestre não foi excepção.

Caminhos da Memória em

Porque ser criança é ser amada, protegida e

Nunca te esqueças, que ser criança é ser o

Depois da celebração do 1º

parceria com a recém-criada

ser estimada

melhor do mundo.

Aniversário em Fevereiro e do

Associação Juvenil Reino

Passeio Pedestre “Rota de

d’Alegria com sede em Ribolhos,

Santiago” em Mões a 20 de

e contou com o apoio da Junta

Março com uma adesão superior

de Freguesia de Ribolhos. Cerca

a uma centena de caminheiros,

de 80 caminheiros percorreram

nos passados três meses foram

o “Trilho dos Carreirinhos do

organizados mais três Percursos.

Paiva”, que os levou pelos trilhos

Em Abril, no dia 10, a Caminhos

inóspitos entre o ponto mais

da Memória juntou quase uma

alto no Miradouro dos

centena de pedestrianistas que

Carreirinhos e as margens do

percorreram o Percurso das

Rio Paiva, junto à Praia da

Minas, em Cabril - um percurso

Soalheira, subindo novamente

de Pequena Rota, que está

até à povoação de Ribolhos com

integrado na rede de percursos

travessia na mística “mata do

pedestres sinalizados criados pela

Padre”.

CPCJ
CRIANÇA PEQUENA

Porque o mais importante é ter amigos sempre
a teu lado

Criança pequena que procura amor

Que te ajudem a cuidar da criança que tens

Ser criança é ter sonhos e ilusão
Poder falar com a voz do coração
Ser criança é ter um brilho no olhar
Com a certeza que esse brilho nunca se irá
apagar
Ser criança é morar na fantasia
Vivendo sempre na alegria
Na alegria de viver
Sem nunca na vida sofrer
A dor da desilusão
Que é a que mais magoa o coração
Mas tu que és uma verdadeira criança
Nunca vais deixar de sonhar
Nem de amar e ser amado

Escrito por Sónia Santos

A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de
Castro Daire agradece a
todos aqueles que
colaboram para o bemestar e para o
desenvolvimento salutar
das crianças/jovens do
nosso Concelho,
proporcionando-lhes um
SORRISO!!

Câmara Municipal de Castro
Daire.
No dia 15 de Maio dinamizou-se
uma actividade fora do Concelho,
um Percurso na aldeia histórica
de Fonte Arcada, Concelho de
Sernancelhe, aproveitando as
comemorações da N.ª Sr.ª da
Saúde nesta localidade.
Esta Caminhada reuniu cerca de
30 participantes, que percorreram
os principais marcos históricos
desta aldeia e as margens do rio
Távora junto à barragem do Vilar.
O último percurso realizado foi,
no passado dia 12 de Junho, em
Ribolhos.
Este evento foi organizado pela

castro daire

III Caminhada “Vencer a Dor”

revista municipal

17

APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Associação Desportiva de Castro Daire

O Executivo Camarário

de Honra da Associação de

recebeu os dirigentes,

Futebol de Viseu.

corpo técnico e atletas

É motivo de grande

da Associação

orgulho para todos os

Desportiva de Castro

castrenses o sucesso da

Daire que se sagraram

equipa de futebol da

campeões da 1ª Divisão

Associação Desportiva de

Distrital da Associação

Castro Daire, que

de Futebol de Viseu na

representou com grande

época de 2010/2011.

garbo e dignidade o

Esta homenagem do

Concelho ao longo de toda

Executivo Municipal

a época.

pretendeu congratular a
Associação Desportiva de
Castro Daire pela
excelente época realizada,
que culminou com o titulo
de campeão e com a
respectiva subida à Divisão

Para a Associação
Desportiva de
Castro Daire os
parabéns e votos de
sucesso para o
futuro!

Associação Castrense de Apoio ao Doente Oncológico
o Castrense
A ACADO, Associação

Municipal de Castro Daire,

Castrense de Apoio ao

Fernando Carneiro, não quis

Doente Oncológico, realizou

deixar de marcar presença

uma caminhada, no passado

neste evento e louvou o

dia 29 de Maio, das Termas

trabalho da ACADO, bem como

do Carvalhal até ao Jardim

esta iniciativa.

Municipal de Castro Daire.

A D i r e cç ã o da A C A D O

Nesta Caminhada participaram

t a m bé m a gr a de c e u a

dezenas de pessoas que

pr e s e nça de t o do s o s

quiseram associar-se a esta

pa r t i ci pa nt e s e pr o m eteu

causa de apoio ao doente

continuar o trabalho de ajuda

oncológico.

a qu e m é vi t i m a do por esta

O Senhor Presidente da Câmara

do e nç a

TECNOLOGIA
SAMA - Apoio a Modernização Administrativa
No âmbito do processo de

processos (RJUE - regime

modernização administrativa

jurídico da urbanização e

em implementação nos

edificação e SIG - sistema de

Municípios da NUT III Dão

informação geográfico) e dotar

Lafões e tendo em conta a

o Município de uma plataforma

aprovação da candidatura

de comunicação capaz de

efectuada, pelo Programa Mais

responder às necessidades dos

Centro, no Eixo V - Governação

munícipes.

e Capacitação Institucional, o
Município após o lançamento
dos procedimentos de
aquisição, está na primeira fase
de instalação da infra-estrutura
que irá suportar os vários
serviços da Autarquia.
O projecto contempla ainda a
instalação de um balcão único
presencial e virtual,
reengenharia e
desmaterialização dos
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III Caminhada “Vencer a Dor”

PROTECÇÃO CIVIL

Apresentação DECIF 2011 em Castro Daire

Defesa da Floresta Contra Incêndios

Foi apresentado no dia 11 de Maio de
2011 no Auditório do Centro Municipal

PERÍODO CRÍTICO

número anterior, está sujeita a

de Cultura de Castro Daire o Dispositivo

1 JULHO A 30 DE SETEMBRO 2011

autorização prévia da Câmara Municipal.

Especial de Combate a Incêndios Florestais

Durante o período crítico, as acções de

(DECIF), que garante em permanência,

fumigação ou desinfestação em apiários

nos níveis distrital e municipal, a resposta

não são permitidas, excepto se os

operacional adequada e articulada, em

fumigadores estiverem equipados com

conformidade com os graus de gravidade

Vermelha Portuguesa, Associação de

dispositivos de retenção de faúlhas.

e probabilidade de incêndios florestais

Produtores Florestais, AFOCELCA,

Nos espaços florestais, durante o período

durante os períodos de

Autarquias e outros Agentes. Releva-se

crítico, não é permitido fumar ou fazer

perigo considerados. Este Dispositivo

também o envolvimento imprescindível

lume de qualquer tipo no seu interior

apresentado pelo Comandante

dos Serviços Municipais de Protecção

ou nas vias que os delimitam ou os

Operacional Distrital de Viseu é composto

Civil, que promoverão o apoio mais

atravessam. Fora do período crítico, e

por 32 Corpos de Bombeiros Voluntários

diferenciado às Forças de Socorro.

Durante este período torna-se público o

desde que se verifique o índice de risco

e um Municipal apoiados de forma

A apresentação decorreu com a presença

seguinte quadro de orientações de

temporal de incêndio de níveis muito

integrada pelos GIPS e Serviço de

da Senhora Governadora Civil, Dr.ª Mónica

utilizadores de espaços florestais.

elevado e máximo, mantêm-se as

Protecção da Natureza e do Ambiente

Costa, do Senhor Presidente da Câmara

restrições referidas anteriormente.

da Guarda Nacional Republicana, meios

Municipal de Castro Daire, Fernando

(uso do fogo para renovação de pastagens

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

humanos e materiais da Autoridade

Carneiro e demais autoridades civis e

e eliminação de restolho) só é permitida

Durante o período crítico, nos trabalhos

Florestal Nacional, Forças Armadas, Cruz

militares.

após licenciamento da Câmara Municipal,

e outras actividades que decorram em

QUEIMADAS A realização de queimadas

na presença de um técnico credenciado, ou

todos os espaços rurais e com eles

na sua ausência na presença de uma equipa

relacionados, é obrigatório:

de bombeiros ou de sapadores florestais.

- Que as máquinas de combustão interna

Sem acompanhamento técnico adequado,

e externa a utilizar, onde se incluem todo

a realização de queimadas deve ser

o tipo de tractores, máquinas e veículos

considerada uso de fogo intencional. Só são

de transporte pesados, sejam dotadas de

permitidas fora do período crítico e desde

dispositivos de retenção de faíscas ou

que o índice de risco de temporal de incêndio

faúlhas e de dispositivos tapa-chamas

seja inferior ao elevado.

nos tubos de escape ou chaminés.

QUEIMA DE SOBRANTES E REALIZAÇÃO

- Que os tractores, máquinas e veículos de

DE FOGUEIRAS Em todos os espaços

transporte pesados a utilizar estejam equipados

rurais, durante o período crítico, não é

com um ou dois extintores de 6 kg de acordo

permitido:

com a sua massa máxima, consoante esta

- Realizar fogueiras para recreio ou lazer e

seja inferior ou superior a 10.000kg.

para confecção de alimentos.

REMOÇÃO DE MATERIAIS QUEIMADOS

- Queimar matos cortados e amontoados

Em áreas atingidas por incêndios florestais,

e qualquer tipo de sobrantes de exploração.

e de forma a criar condições de circulação

- Fora do período crítico, desde que se

rodoviária em segurança, os proprietários

verifique o índice de risco de temporal de

devem remover materiais queimados

incêndio nos níveis muito elevado e

nos incêndios. Os materiais devem ser

máximo, mantêm-se as restrições referidas.

removidos numa faixa mínima de 25

FOGUETES E OUTRAS FORMAS DE FOGO

metros para cada lado das faixas de

Durante o período crítico não é permitido

circulação rodoviária. O não cumprimento

o lançamento de balões com mecha

do disposto acima referido constitui

acesa e de quaisquer tipos de foguetes.

contra-ordenação punível com coima

Em todos os espaços rurais, a utilização

de 140¤ a 5.000¤ no caso de pessoas

de fogo-de-artifício ou outros artefactos

singulares, ou de 800¤ a 60.000¤ no

pirotécnicos que não os indicados no

caso de pessoas colectivas

Plano Operacional Municipal
Foi apresentado e aprovado
no dia 11 de Abril, em
reunião da Comissão
Municipal de Defesa da
Floresta, o Plano Operacional
Municipal de Castro Daire
para o ano de 2011.

vigilância e pós-rescaldo, bem como
a sua coordenação no teatro de
operações.

O Plano Operacional Municipal
estabelece a estratégia de
prevenção e combate aos incêndios
florestais para o corrente ano e
define os meios humanos, técnicos
e materiais que serão utilizados nas
operações de vigilância e detecção,
1ª intervenção, combate, rescaldo,

CONHECES O TEU MUNICÍPIO?

Resposta:
Rio Paiva - Praia Fluvial de Folgosa

Nos termos do Sistema
Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, a
adopção de medidas e acções
especiais de prevenção
contra incêndios florestais
decorre sobretudo durante o
período crítico vigora de 1 de
Julho a 30 de Setembro.

castro daire
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AGENDA
Festas do Concelho
26 a 29 de Junho
Largo das Carvalhas
Exposição de Bernardo Carvalho
1 a 31 de Julho
Biblioteca Municpal
Dia Sénior do Concelho
2 de Julho
Taça Municipal de Futebol de 11
2 a 31 de Julho
Complexo Desportivo de Castro Daire
Ao Encontro do Teatro – “Herança de Jeremias” pelo
Teatro do Montemuro
3 de Julho – Parada de Ester (Igreja)
16 de Julho – Pepim (Igreja)
31 de Julho – Mosteiro de Cabril (Igreja)
7 de Agosto – Termas do Carvalhal (Igreja)
Exposição “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver”
30 Julho a 15 Agosto – Local: Museu Municipal
16 a 31de Agosto – Local: Biblioteca Municipal
Projecto enquadrado no Ano Europeu de Combate à Pobreza
e Exclusão Social 2010
Mostra Castro Daire 2011
10 a 14 de Agosto
Jardim Municipal de Castro Daire
Festival Altitudes
13 a 21 de Agosto
Campo Benfeito
Festa da Sra. da Soledade
15 de Agosto
Capela do Calvário
10 anos da Biblioteca Municipal
2 de Setembro
Biblioteca Municipal

