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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 de Castro Daire 232 319 058
Bombeiros de Farejinhas 232 382 404
GNR de Castro Daire 232 382 139
Centro de Saúde de Castro Daire
232 319 180
Farmácias:
- Misericórdia 232 382 235
- Costa (Parada) 232 357 104
- Costa (Mões) 232 309 048
- 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
Caros munícipes, aproximamo-nos do
Natal e do início de um novo ano.
É momento para fazermos um balanço
deste ano que está a terminar.

Embora todos saibamos dos

entrarem em concurso, entre

solidários. Deixo uma saudação

estar voltado para uma festa

momentos difíceis que

outras obras, fundamentais para

muito especial a todos os

maior, a festa do nascimento

passamos, não cruzamos os

a promoção da qualidade de

castrenses espalhados pelo

de Jesus Cristo dentro de seu

braços e, dentro das nossas

vida dos castrenses.

mundo, meus concidadãos, e a

coração.

capacidades financeiras,

Não nos esquecemos, de igual

todos aqueles que contribuem

Que neste Natal os castrenses

avançamos com várias obras de

modo, de investir em programas

para que, ano após ano, se

sintam, mais forte ainda, o

infraestruturas, há muito

de apoio social, na educação,

ultrapasse, com trabalho e

significado da palavra amor, que

necessárias para o progresso do

no desporto e na cultura, por

serenidade, mais uma etapa das

traga raios de luz que iluminem

nosso Concelho. Um pouco por

considerarmos estes pilares

nossas vidas.

os seus caminhos com paz,

todo lado, realizamos obras

fundamentais para o

Que a bênção de DEUS seja a

justiça e verdade.

estruturantes, de saneamento

desenvolvimento da nossa

luz do Natal que ilumina os

básico, de construção e

comunidade.

nossos corações e que a

Um Feliz Natal e um Ano

requalificação da rede viária,

Como Presidente da Câmara

esperança do Ano Novo abra

Novo de muita esperança.

requalificação urbana,

Municipal, estou convicto que a

um espaço infinito de

concluimos os Projetos dos

seguir a esta turbulência que

realizações em nossas vidas.

Centros Escolares, que se

vivemos, seguirão melhores

O Natal é um dia festivo e

encontram prontos para

dias, mais justos e mais

espero que o seu olhar possa
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AUTARQUIA
Seminário “Modernização Administrativa”

O Senhor Presidente
da Câmara Municipal,
Fernando Carneiro, e
o Vereador das Novas
Tecnologias, Dr. Rui
Braguês,
participaram no
seminário com o
tema “Modernização
Administrativa”
organizado pela
Comunidade
Intermunicipal da
Região Dão Lafões.

Neste seminário, que
decorreu em Viseu,
participaram, além do
Senhor Presidente da
Câmara e do Senhor
Vereador das Novas
Tecnologias, técnicos da
autarquia, do Gabinete de
Informática, do Gabinete
de Comunicação, da
Biblioteca e dos Recursos
Humanos.
O Seminário decorreu no
dia de 23 de novembro e
teve como temáticas

Município de Castro Daire assinala o S. Martinho
A Câmara Municipal
de Castro Daire
realizou o já
tradicional magusto
de S. Martinho no dia
11 de n ovembro.

Esta pequena reunião dos
trabalhadores da autarquia
realizou-se, como habitualmente,
durante a hora de almoço para que
não fossem causados transtornos
nos serviços da Câmara Municipal.
Este dia de S. Martinho,

Este convívio para todos os

assinalado em vários pontos do

colaboradores da autarquia

Concelho, é uma data familiar

realizou-se nas instalações do

aos castrenses dado que a

armazém do Município e constituiu

castanha é também um produto

uma oportunidade para que os

endógeno da região que

trabalhadores de diferentes serviços

representa não só um alimento

pudessem ter um espaço de partilha

apreciado mas também uma

e de convívio à volta da mesa com

mais-valia económica para os

as castanhas como tema de fundo.

produtores locais.
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principais a modernização

dos principais objetivos

administrativa nos

futuros das mesmas.

Municípios que compõem

Ainda foi tema a

a CIM Dão Lafões e os

reforma da

vetores em que esta

Administração Local e

modernização assenta,

todas as vertentes que

como por exemplo o

esta implica.

Balcão Único, o My Net,

Depois de um debate

Intranet, entre outros.

muito instrutivo e

Este processo de

participado, onde

desmaterialização na

estiveram presentes

administração local,

muitos autarcas locais

tornando-a mais célere e

da região, encerrou o

económica, é um

Seminário o Sr.

importante passo de

Secretário de Estado da

evolução para as

Administração Local,

autarquias da região e um

Dr. Paulo Simões Júlio.

OBRAS
OBRAS

Principais obras no Município

Antes

Depois

Gafanhão - Requalificação da Rua do Cruzeiro

Antes

Depois

Obras em curso

Castro Daire - Obras de construção do Parque Urbano

Castro Daire - Construção dos acessos ao Parque Urbano

Castro Daire - Requalificação da Rua Dr. Pio Figueiredo

Castro Daire - Requalificação da Rua Padre Américo
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OBRAS
OBRAS

Castro Daire - Requalificação da Rua Padre Américo

Granja - Obras de construção e instalação da ETAR

Granja - Obras de construção e instalação da ETAR

Termas do Carvalhal - Requalificação da envolvente termal

Termas do Carvalhal - Requalificação da envolvente termal

Termas do Carvalhal - Requalificação da envolvente termal
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OBRAS
OBRAS

Requalificação de estradas

Granja - Mões - Requalificação da Estrada Municipal

Granja - Mões - Requalificação da Estrada Municipal

Lamelas - Abertura e arranjos de caminhos e estradões

Mões - Requalificação e calcetamento dos passeios da Rua da Forca

Moinho Velho - Demolição de casa em ruínas e alargamento da via pública

Nogueira - Requalificação da Rua das Vinhas

Outeiro de Pepim - Limpeza e desmatação de valetas e bermas

Reriz - Construção de muro de suporte à Estrada Municipal

Savariz - Calcetamento e requalificação da Rua Nova

Sobradinho - Alargamento dos acessos à Ermida do Paiva

Vila Meã - Alargamento da Estrada Municipal de acesso a Aguadalte

Soutelo - Alargamento e requalificação da Estrada das Eiras

Vila Meã - Requalificação da Estrada da Feiteira

castro daire
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ENTREVISTA

no coreto, de jogar à bola no

mentalmente um comentário televisivo.

de algum deslumbramento com a entrada

meio da rua sem medo de

Sendo reconhecidamente um

na UE e de falta de bom senso político.

DRª RICARDO JORGE PINTO

ser atropelado, de apanhar

profissional brilhante em diversas

Acredita que Portugal pode

maçãs nas árvores ao lado

áreas, quer como professor, quer

ultrapassar esta Crise? E quais os

da estrada. O problema é que

como Jornalista ou comentador

aspetos que deveriam mudar para

o reverso da medalha deste

político, qual a área profissional que

fazer face aos problemas atuais?

cenário idílico eram as aldeias

mais o realiza?

Portugal tem um problema de

sem luz elétrica, onde o meu

Realiza-me o facto de poder manter essas

produtividade. Tem outro problema de

pai tinha de se deslocar a

duas carreiras, onde não me considero

organização político-administrativa. E um

cavalo para atender doentes,

brilhante (o vosso adjetivo é exagerado),

problema ainda mais grave de falta de

porque nem estradas

mas onde tento ser competente. Gosto

qualificação profissional e académica. O

decentes havia, em pleno

de poder levar para a sala de aulas a

atraso nestas áreas tornará a saída para

final do século XX. Entretanto,

experiência das Redações onde trabalho

a atual crise um processo demorado e

Castro Daire ganhou todas as

e trabalhei (Jornal de Notícias, Expresso,

doloroso. Dentro de alguns anos,

vantagens da civilização, mas

RTP, Lusa), e gosto de poder levar para

estaremos todos mais pobres. A grande

ganhou-as sem a inteligência

essas Redações o esforço de reflexão

questão é saber como é que podemos

de preservar as coisas boas

teórica que ensaio com os meus alunos

sair desta crise de forma sustentada, para

do passado. Hoje, é uma vila

nas salas de aula.

que daqui a algumas décadas não se

Dados Bibliográficos:

descaracterizada, sem atenção para o seu

Como convive com o facto de ser

repita o mesmo problema. Mas o percurso

Nome completo:

passado, nem estratégia de futuro.

uma figura pública e de ser um rosto

próximo vai ser difícil.

Ricardo Jorge Pinto

Possuindo um vasto e reconhecido

frequentemente visto nos meios de

No caso do Concelho de Castro Daire

Data de Nascimento:

currículo, que o tornou uma figura

comunicação social?

como perspetiva o futuro?

11 de fevereiro de 1965

pública e que orgulha todos os

Não penso nisso. Por vezes, sou abordado

Junto à casa dos meus pais, há um prédio

Naturalidade: Porto

Castrenses, quais os aspetos da sua

na rua por pessoas que me pedem

em construção que ficou parado. Há uma

Residência: Porto

formação académica e profissional

conselhos ou opiniões, reconhecendo-

grua que lá permanece, indefinidamente.

Formação: Doutoramento em

que mais destaca na sua carreira?

me dos comentários televisivos. Mas tomo

O problema arrasta-se há vários anos,

Estudos Mediáticos

Tive a sorte de ter pais que perceberam

isso como um elogio. Tal como não levo

implicando dois executivos municipais. A

que o mais importante é podermos fazer

a mal a abordagem que outras vezes me

falta de resposta a questões como esta

Há quantos anos não vive na Vila?

aquilo de que gostamos. Lamento ter

fazem, criticando alguma posição que

exemplifica aquilo que não se deve fazer,

Apesar de ter nascido no Porto, fui para

dado um desgosto ao meu pai, que até

tomei num desses comentários. Tomo

se quisermos que o concelho tenha uma

Castro Daire ainda bebé e aí permaneci,

me atribuiu o nome (Ricardo Jorge) de

isso como o preço da visibilidade que os

atitude de eficácia perante os desafios do

a viver com os meus pais, até aos 16

um célebre médico portuense do início

média nos dão.

futuro. A apatia perante problemas simples,

anos.

do século XX, na esperança de que eu

Na sua atividade profissional

como o da grua, não antecipa nada de

Quais as principais raízes que ainda

seguisse uma carreira na Medicina,

certamente já teve a honra de privar

positivo para o futuro do concelho. Castro

sente em relação à terra que o viu

seguindo-lhe os passos de que muito me

com diversas personalidades

Daire precisa de uma estratégia de

nascer?

orgulho. Mas ele cedo percebeu que eu

marcantes da vida pública do país e

desenvolvimento, concertada entre as

Como não tenho sotaque percetível, as

me sentia mais à vontade com uma

até mundial. Qual foi a personalidade

principais forças políticas, e aplicada com

pessoas geralmente perguntam de onde

caneta do que com um bisturi, e tudo fez

que mais o marcou?

rigor e perseverança.

sou. E a minha resposta pronta é: “Sou

para que as palavras fossem o terreno

Não sou impressionável com a notoriedade

Como Castrense que conselho deixaria

beirão”. Ter nascido no Porto e o facto de

onde me movimento (oferendo-me

das pessoas. As pessoas mais marcantes

aos nossos jovens?

lá viver há muitos anos não me tornou

muitos livros e permitindo-me viajar e

com que lidei na minha carreira jornalística

Num episódio da série televisiva “Os

portuense. As raízes duras e sólidas da

estudar em várias partes do Mundo, onde

foram geralmente as mais modestas e

Simpons”, Homer diz ao seu filho:

minha formação na Beira Alta fazem parte

se aprende a ser um universitário e um

anónimas, mas que moldam a sociedade

“Há uma frase que te pode ser muito

da minha identidade. Reconheço traços

jornalista). Mas a minha carreira no

em que vivemos.

útil na tua vida: ‘Já estava assim

de personalidade das “terras do demo”,

jornalismo e no ensino da comunicação

Conhecendo bem a realidade

quando cá cheguei’”. O meu conselho

como lhe chamava Aquilino Ribeiro.

começou com as aulas que a minha avó

portuguesa, o que pensa da situação

é que os jovens não tenham esta

Na sua lembrança quais são as

(que foi professora em Lamelas e em

atual da conjuntura económica e

postura. Não digam que já estava

principais mudanças que referencia

Castro Daire) me dava em casa, como

financeira do país?

assim quando cá chegaram, para

na Vila de Castro Daire e no Concelho

complemento ao ensino escolar. Com ela

Isto não está fácil. Há um problema de

justificar a inação. Sejam proactivos.

ao longo destes anos?

aprendi o rigor e a exigência da correção

funcionalidade nas democracias atuais,

Sejam interventivos. Tentem mudar

Castro Daire perdeu o encanto da vila

gramatical, da fluidez da linguagem que

subjugadas ao poder económico e

o que acham que não está bem. E

rural. Tenho saudades das águas puras

serve de base à boa retórica. Lembro-me

incapazes de encontrar nos eleitores a

salientem o que se aconselha. Tirem

do rio Paiva, onde me banhava no verão.

muitas vezes de conselhos que ela me

legitimidade para as soluções. Portugal

proveito das coisas boas do lugar

Tenho saudades do silêncio da paisagem

deu, quando escrevo textos para peças

paga também o preço de demasiadas

onde vivem. Para quererem lá

que rodeava a vila, de brincar livremente

jornalísticas, ou quando preparo

décadas de ditadura e décadas recentes

continuar a viver.
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DESPORTO
VII AQUANATAL

Embuídos do
espírito de Natal
decorreu, nas
Piscinas Municipais,
mais um
AquaNatal.
Esta atividade teve como

objetivo fomentar o

foram desenvolvidas

desenvolver várias

espírito de harmonia e

várias atividades

coreografias alusivas ao

amizade que existe entre

aquáticas, de cariz lúdico,

Natal.

os utilizadores das

adaptadas às várias faixas

No final, todos puderam

Piscinas Municipais,

etárias dos nossos

provar a gastronomia

aproveitando a época

utentes, terminando com

natalícia tradicional da

natalícia para fortalecer

uma mega aula de

nossa terra, num lanche

ainda mais estes laços.

hidroginástica, onde todos

que encerrou este grande

Assim, durante duas horas

puderam experimentar e

evento.

castro daire
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EDUCAÇÃO
“O Meu Postal de Natal”

Esta iniciativa teve
como objetivo
fomentar o
desenvolvimento das
capacidades artísticas
e criativas dos
castrenses, apelando
a participação de toda
a comunidade para a
elaboração de um
postal alusivo ao tema
do Natal.
Os munícipes aderiram de forma
significativa a este concurso sendo
várias dezenas de trabalhos
apresentados ao júri, que teve a
tarefa de selecionar 9 trabalhos, que
foram postos a votação na página
do Município no facebook, onde o
público escolheu o grande vencedor.
Estes 9 trabalhos colocados a votação
foram organizados em 3 categorias:
1ª – Postais dos alunos das Escolas
do Primeiro ciclo do Concelho.
2ª – Postais dos alunos das Escolas
do 2º ciclo do Concelho.
3ª – Alunos do 3º ciclo, do
secundário e público em geral.
O trabalho mais votado foi elaborado
por Helena Silva, sendo a grande
vencedora do concurso. O seu trabalho
ilustra a capa desta Revista Municipal
e o Postal de Natal da Câmara
Municipal.
A Autarquia congratula-se pela grande
aderência a esta iniciativa, quer pelos
trabalhos apresentados, quer pela
participação na escolha do trabalho
vencedor, e agradece a todos os que
quiseram associar-se a este concurso,
numa demonstração clara de
participação ativa.
O Município aproveita ainda para
felicitar o vencedor, bem como todos
os participantes pelos trabalhos postos
a concurso que fizeram com que esta
iniciativa fosse corada de êxito.
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Festa de Natal 2011

Novos Prolongamentos de horário

Atento às
necessidades das
famílias, o Município
alargou a
componente de
apoio à família
(CAF), criando dois
novos
prolongamentos de
horário,
respetivamente no
Jardim de Infância de
Reriz e Jardim de
Infância de Ribolhos.

lhes permite uma maior
conciliação entre a vida
profissional e familiar, em
prol de uma maior e melhor
qualidade de vida.
Continuaremos a trabalhar
para o bem-estar e
desenvolvimento integral
das nossas crianças, pois
são elas o nosso futuro!

Assim, também os pais e/ou
encarregados de educação

O Município de
Castro Daire
organiza,
anualmente, a já
tradicional Festa de
Natal para as
crianças das escolas
do 1ºCiclo do
Ensino Básico e
Jardins de Infância
do Concelho de
Castro Daire.
Realizada, este ano letivo,
no dia 16 de dezembro, a
Festa de Natal contou com
um espetáculo muito
animado, de música, magia

e malabarismo, que

destas crianças passam a ter

encantou a comunidade

disponível uma resposta que

educativa, reunida no
espaço do pavilhão
Gimnodesportivo da EB 2,3
de Castro Daire.
O Sr. Presidente da Câmara

AMBIENTE
Estação da Biodiversidade de Campo Benfeito

deixou a sua mensagem aos

O percurso da Estação
da Biodiversidade de
desejando votos de Festas
Campo Benfeito
Felizes. De seguida, viveupertence ao sitio
se o momento alto da festa
Natura 2000 de
com a chegada do Pai Natal
Montemuro. É
e a distribuição de prendas.
composto por um
mosaico de campos
Que a magia do
Natal esteja sempre agrícolas e pastagens,
delimitados
presente…!
por vegetação
ribeirinha e áreas de
Carvalhal.
pequenitos e a toda

• Envie as suas fotografias para o

comunidade educativa,

website: www.biodiversity4all.org,
onde poderá partilhar a sua experiência,
como também colocar questões,
comentários e fotos para identificar.
• Colabore na monitorização das
populações de borboletas diurnas. O
registo das observações ao longo do
tempo é muito útil para identificar
possíveis perturbações nos ecossitemas.
Se quiser participar na contagem de
borboletas deste percurso por favor
contacte: info@tagis.org.

Este caminho coincide com o "Trilho dos
Carvalhos" sinalizado pela Câmara
Municipal de Castro Daire.
A Estação da Biodiversidade de Campo
Benfeito é um percurso pedestre de 1
km com 8 painéis informativos dispersos
ao longo do caminho. Os painéis
funcionam como um guia de campo,
com imagens e comentários sobre
plantas e animais comuns a observar.
Contribua para a conservação da
biodiversidade.
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SAÚDE

Assim sendo, estes

aparecimento e

alimentos são propícios a

desenvolvimento da

pessoas com intolerância à

úlcera gástrica. Outros

lactose.

estudos demonstraram

No tratamento e

que quando os

prevenção de diarreia

probióticos são

provocada por rotavírus

administrados em

e por efeitos secundários

simultâneo com

associados a tratamentos

antibióticos para

com antibióticos em

erradicar esta bactéria,

crianças, os efeitos

os efeitos secundários

positivos dos probióticos

revelam-se menores.

podem ser considerados

Outra área muito

como provados.

importante onde se tem

Outros efeitos benéficos

analisado alguns efeitos

do consumo de alimentos

positivos pelos

probióticos, mas que

probióticos é na

estão consubstanciados

redução de cáries em

em estudos ainda

crianças que tomaram

controversos, incluem o

leite com probióticos.

efeito

Recomendo o consumo

hipocolesterolémico

diário de alimentos

(diminuição do

probióticos, em que

colesterol). Estudos

com a chegada do

demonstram que vários

Inverso a estimulação

probióticos conseguiram

acrescida do sistema

da saúde” e que se

inibir o crescimento de

imunitário acarretará

encontram de forma

Helicobacter pilory, uma

benefícios na prevenção

habitual na microflora

estirpe implicada no

de gripes.

Probióticos

A população
preocupa-se cada
vez mais com a sua
saúde, tendo
também mais
consciência da
relação direta com
a alimentação.

intestinal humana. A flora
intestinal atua com um
importante modulador do
sistema imunitário desde a
tenra idade e serve como
fonte importante de
estímulos do sistema
imunitário ao longo da vida.

Na perspetiva de se atuar

Os alimentos probióticos

através da prevenção surgiu

estão nas prateleiras dos

uma classe de alimentos,

nossos mercados

designados alimentos

predominantemente na

funcionais. Estes alimentos

forma comercial de iogurte

“normais”, além das suas

e formas lácticas infantis,

propriedades nutricionais

em que nos rótulos a

exercem beneficio acrescido

designação de

para a saúde e/ou reduzem

Bifidobacterium e

os riscos de doenças

Lactobacillus terá de estar

crónicas quando consumidos

presente. Mas quais são as

regularmente nas

vantagens associadas à

quantidades habituais.

ingestão de probióticos?

Inseridos nos alimentos

Uma das vantagens da

funcionais temos os

ingestão de microrganismos

alimentos probióticos que

probióticos é o aumento da

contêm bactérias “amigas

digestibilidade da lactose.

12
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CULTURA
enquanto força viva para a

Monte(muro) de Leituras - Encontro de Bibliotecas

educação, a cultura e a
informação, e como agente
essencial para a promoção da
paz e do bem-estar.
A Biblioteca Municipal de Castro
Daire tem prestado colaboração
às escolas e às bibliotecas
escolares, no tratamento técnico
documental e na construção de
uma rede de cooperação de
atividade e iniciativas, tendo sido
este Encontro de Bibliotecas, um
momento de formação e de troca
de experiências entre
professores, professoresbibliotecários e Bibliotecários
Municipais, entre outros, cujos
objetivos foram, numa primeira
parte, e tendo em conta as
intervenções, a promoção da
educação, do livro e da Leitura.
Aliado às palestras, houve um

Realizou-se, nos
dias 28 e 29 de
outubro, no Centro
Municipal de
Cultura, o Encontro
de Bibliotecas –
Monte(muro) de
Leituras.

As Bibliotecas Públicas Municipais

fornecendo também as condições

espaço de oficinas práticas

desempenham um papel

básicas para a aprendizagem

distribuídas pelos dois dias em

fundamental na sociedade em

contínua, para uma tomada de

que as mesmas se

geral, já que constituem uma

decisão independente e para o

desenvolveram.

porta de acesso local à

desenvolvimento cultural dos

Do programa constou ainda um

informação, tornando

indivíduos e dos grupos sociais.

momento cultural, aberto a toda

prontamente acessíveis aos seus

O manifesto da Unesco proclama,

a comunidade, onde os contos,

utilizadores o conhecimento e a

assim, a confiança que se

o humor e a poesia se

informação de todos os géneros,

deposita na Biblioteca Pública,

entrelaçaram.

Exposições

Decorreu nos
meses de outubro
e novembro a
exposição de
Silvina Santos,
intitulada “Sonhos
e Cores”, com uma
mostra de telas de
autor,
intemporais,
que nos
transportou
inequivocamente
para um mundo
de sonho e
fantasia.

Utilizando materiais diversos,
as suas telas distinguem-se
pela criatividade, originalidade
e perfeição.
Ainda durante os meses de
outubro e novembro,
integrado no Encontro de
Bibliotecas “Montemuro de
Leituras”, que decorreu nos
dias 28 e 29 de outubro,
estiverem expostas as
magníficas ilustrações de
Abigail Ascenso e Fedra
Santos, nomes conceituados
do panorama da ilustração,
especialmente de livros
infantis.
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APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Associação Desportiva Cultural e Recreativa Relvense

No dia 10 de setembro,
decorreu a cerimónia que
marcou o 25º aniversário
da Associação Relvense.
Participaram no evento o Senhor

Miguel Ferreira, inúmeros

Relvense.

associados e convidados.

Ficou assinalado o 25º

Esta cerimónia iniciou-se com

aniversário de uma

uma missa em honra dos sócios

emblemática Associação do

da Associação já falecidos e de

nosso Concelho que tem

todos os demais sócios,

contribuído para o

tendo-se seguido o convívio com

enriquecimento da nossa cultura

as entidades presentes e

e preservação das tradições da

convidados.

região.

No decorrer do evento foram

Fazem-se votos que a Associação

cantados os parabéns e partido

Relvense cumpra muitos mais

Vice-presidente e Vereador dos

o bolo do 25º Aniversário da

aniversários e que continue a

Pelouros da Cultura e do Desporto

Associação, seguindo-se o

pautar a sua ação pelas iniciativas

da Câmara Municipal, Luís Lemos,

Sarau Cultural a cargo do

de interesse de uma comunidade

bem como o representante da

Rancho Folclórico da Granja e

e de uma região que tão bem

Junta de Freguesia das Monteiras,

do Grupo anfitrião – o Rancho

representa.

o Presidente da Associação, José

Folclórico da Associação

Grupo Desportivo e Recreativo de Folgosa

Caminhos da Memória - Associação
A Caminhos da Memória –
Associação continua a promover
o bem-estar e a saúde pública,
percorrendo caminhos e trilhos
de beleza natural e interesse
histórico, contribuindo para o
desenvolvimento do Turismo de
Natureza na região.

tradicional. Em novembro, foi a vez

Depois de uma pequena pausa

desfrutando da beleza deste antigo

durante o mês de agosto, Caminhos

viveiro, onde ainda se encontra uma
vasta diversidade de árvores e plantas.

desta associação organizar o seu
magusto. Em Quintas de Côta, cerca
de uma centena de caminheiros
percorreram o Trilho Menor da “Rota
de Vale de Cavalos”, com cerca de 4
Km. Uma caminhada agradável pelo
interior do parque de Vale de Cavalos,

O “Rio Paiva BTT Raid 2011” teve
a sua 4ª edição no dia 25 de
setembro de 2011.

esta edição. Estamos já a preparar a

da Memória – Associação voltou aos

edição de 2012 com algumas alterações

trilhos.

No final da caminhada os participantes

ao nível dos percursos, para que

No mês de outubro, a associação foi

tinham à sua espera as famosas

Com a organização do Grupo Desportivo

possamos continuar a mostrar o nosso

até Almofala, percorrer o “Trilho do

castanhas assadas em caruma, para

Recreativo de Folgosa, este evento de

concelho, as nossas aldeias e as nossas

Varosa”. Mais de 80 participantes

reavivar a memória de uma tradição

BTT tinha dois percursos para efetuar,

gentes. Classificação

reuniram-se na aldeia de Almofala

da nossa região.

mediante as capacidades de cada

1º Filipe Rodrigues - Clube BTT Seia

onde teve início o percurso, seguindo

A 10 de dezembro a Caminhos da

participante, 50km e 25km, onde contou

2º Nuno Miguel Miranda

depois para a aldeia de Bustelo,

Memória realizou o seu jantar de

com a presença de cerca de uma

Skoda Irmão Leite

passando pelas magníficas paisagens

Natal, após a Assembleia Geral de

centena de participantes.

3º Ricardo Gomes

das margens do Rio Varosa, campos

Associados, a fim de encerrar a

Oriundos de vários pontos do distrito e

GDRFolgosa Bike Team

de cultivo e de pasto.

actividade deste ano que foi de

do país, estes betetistas puderam

4º Diogo Fernandes – Tirso Biker´s

De regresso a Almofala seguiu-se

prosperidade e de muito trabalho.

desfrutar das paisagens e dos trilhos

5º Ademar Teixeira

uma visita ao Museu da Aldeia, ao

que o nosso Concelho possui. Como o

GDRFolgosa Bike Team

Moinho da Quinta e ao Forno

próprio nome do evento indica, o Rio

Comunitário, onde os participantes

Paiva é o ponto de referência, não

deliciaram-se com a magnífica bôla

esquecendo a Serra do Montemuro.

de carne, broa e marmelada feitas

Este ano o lema do evento era “O Paiva

na aldeia, oferta do Presidente da

aos pés do Montemuro” .

Junta de Almofala. No final a

Após a prova, seguiu-se o almoço e a

população local presenteou os

entrega de prémios, terminando assim

participantes com um magusto

14 castro daire
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Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire

A Santa Casa da
Misericórdia de
Castro Daire
celebrou, no passado
dia 06 de setembro,
os seus 150 anos.
A comemoração do
aniversário, bem como o
lançamento e bênção da
primeira pedra do Lar
Residencial e Residência
Autónoma, teve lugar no
dia 24 de setembro, no
Auditório do Centro
Municipal de Cultura.
A festa comemorativa
teve início com um
concerto, com a Soprano
Luísa Barriga,

integração das pessoas

decorreu a entoação

acompanhada ao piano

com deficiência, em

dos parabéns à

por Ana Teixeira.

atividades socialmente

Instituição, com a

Seguidamente, iniciou-se

úteis e o

atuação do grupo de

a sessão solene, com as

desenvolvimento de uma

música tradicional “

intervenções da Senhora

imagem positiva das

“Cordas do Paivó” e a

Provedora; do Senhor

pessoas com deficiência,

partilha do Bolo de

Presidente da Câmara

em cooperação com os

Aniversário.

Municipal de Castro

parceiros e os diferentes

Já na localidade do

Daire; da representante

agentes interessados,

Mosteiro, os

do Secretariado Nacional

incluindo os meios de

convidados seguiram

da União das

comunicação, divulgando

em direção ao local

Misericórdias

as várias iniciativas

onde decorreu a bênção

Portuguesas e Provedora

realizadas pelos clientes.

da primeira pedra do

da Santa Casa da

Neste ato comemorativo,

“Lar São João de Deus”,

Misericórdia de Santar;

a Direção decidiu prestar

por Sua Excelência

com o programa,

do Senhor Diretor

homenagens pessoais

Reverendíssima

decorreu um lanche

Adjunto, do Centro

aos Digníssimos

D. Jacinto Botelho.

convívio no restaurante

Distrital de Segurança

Provedores: Senhor Dr.

Por fim, e de acordo

Quinta do Vale.

Social de Viseu e de Sua

João Duarte de Oliveira;

Excelência

Senhor Manuel Luciano e

Reverendíssima D.

Senhor Jorge Ferreira

Jacinto Botelho.

Morgado, como forma de

No decorrer das diversas

reconhecimento pelos

intervenções, foi

serviços prestados à

possível constatar a

Instituição.

importância da

A Instituição foi

construção destas novas

igualmente presenteada

respostas sociais

com uma salva em prata,

dirigidas às pessoas

oferecida pelo Senhor

portadoras de

Presidente da Câmara

deficiência.

Municipal de Castro

Com esta obra, a Direção

Daire.

pretende a melhoria da

No exterior do Auditório
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O CRASTO

CULINÁRIA
Receita

Sopas Secas
Dona Zélia

Ingredientes:

1 l de água
1 pau de canela
arelo)
sopa de açucar (am
7/8 colheres de
Sal q.b.
ou margarina
co
de banha de por
1 colher de sopa
s
6 pãe

Preparação

Torneio Interno da Escola de
Futebol Prof. Alberto Misa – O
CRASTO.

Dragon Force de Viseu – Os

A Academia de Cultura e Recreio do

estas crianças. Pretendeu-se com

Concelho de Castro Daire – O CRASTO

esta iniciativa proporcionar a todas

levou a efeito, no passado dia 8 de

as crianças participantes um espaço

dezembro, um Torneio Interno da

de diversão e partilha, associado à

Escola de Futebol Prof. Alberto Misa

promoção da prática desportiva em

no Complexo Desportivo Municipal

geral e do futebol em particular.

de Castro Daire.

Poder constatar a alegria, vincada

Este Torneio destinado aos escalões

no sorriso de cada criança, é algo

de Traquinas e Petizes, com idades

que nos comove e nos move no

entre os 4 e os 8 anos, contou com

sentido de podermos continuar a

a presença da Escola de Futebol

propiciar momentos como este.

Repesenses, que ajudaram a
promover o convívio e partilha entre

banha
, pau de canela,
ho a água, açucar
Coloca-se num tac
fervura.
ar
ant
lev
até
e
lum
sco. As
e sal e leva-se ao
não deve ser fre
às fatias e este
O pão é cortado
até ficarem
lhadas na calda
mo
são
de uma
da
pão
aju
de
fatias
-se, com a
amolecidas, retiram
ira em
completamente
alguidar ou assade
num
e
m-s
oca
col
ela.
escumadeira, e
com açucar e can
ada é polvilhada
camadas, cada cam
r.
ura
alo
a
par
forno
soante
Depois leva-se ao
quente ou fria, con
pode ser servida
Esta sobremesa
o gosto.

m variar.

des indicadas pode

Nota: As quantida

TECNOLOGIA
SAMA
No âmbito do Sistema de Apoio
à Modernização Administrativa
(SAMA) o Município de Castro
Daire, continua na senda da
modernização da sua infraestrutura informática, tanto a
nível de Hardware como
Software.
Nesta fase, o Município já adquiriu um

serviço a todos os Munícipes.

analógico, neste sentido importa

folheto informativo disponível no

Dentro desta modernização, ainda terá

dizer que, para aqueles que não

site da Câmara (www.cm-

lugar, a implementação de um sistema

possuem um televisor com o

castrodaire.pt) ou da Autoridade

de gestão de filas de espera.

respetivo sintonizador incorporado,

Nacional de Comunicações

Com todas estas novas ferramentas e

terão que adquirir um equipamento

(www.anacom.pt).

serviços o Município será mais eficaz nos

externo, que ligado ao televisor

seus procedimentos diminuindo custos,

fará com que o utilizador possa

numa lógica de proximidade e facilidade

visualizar os canais com melhor

face às exigências dos mesmos.

qualidade de imagem. Estes

TDT

equipamentos são vendidos em
várias superfícies comerciais,
apresentando preços e

Geográfico (SIG) e instalação do Portal

Como tem sido vinculado,
através dos meios de
comunicação social, a partir do
mês de janeiro deixaremos de
contar com as transmissões de
sinais analógicos de televisão.

Mynet e MyUrb para a criação de um

Considerando a geografia do nosso

gratuitamente, NÃO HAVENDO

Balcão Único de atendimento presencial

Município, é provável que em

LUGAR A PAGAMENTO DE

e virtual. Também se está a modernizar

algumas zonas não se consiga

QUALQUER TIPO DE MENSALIDADE,

a central de comunicações do Município

captar o sinal digital, aliais como

estejam atentos. Para maiores

a fim de se poder prestar um melhor

também já acontecia com o sinal

informações podem consultar o

datacenter, servidores e licenciamento
Microsoft, para uma solução de
virtualização, para os vários serviços
disponibilizados. Estamos em fase de
instalação do Sistema de Informação

16 castro daire
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características variáveis, portanto
é fundamental um
aconselhamento técnico antes de
adquirir qualquer equipamento. O
sinal digital é distribuído

TURISMO

Dinamização do Caminho Português Interior de Santiago

Época Termal - Termas do Carvalhal

• Rede de contatos entre

disponível em duas vertentes: Cacau e

Os trabalhos relacionados
com a marcação e
dinamização do Caminho
Português Interior de
Santiago estão a avançar a
bom ritmo.

como a marcação a tinta, estando

Das diversas campanhas podemos
salientar o sucesso do “Romantismo a
Dois”, lançada na sequência da criação
de um novo espaço no balneário e

caminheiros.
No que concerne aos trabalhos
desenvolvidos no nosso Município
podemos adiantar que a limpeza
do caminho está concluída bem

Lavanda. Neste novo espaço pode

Esta foi uma das conclusões

As Termas do Carvalhal
pautaram mais um ano de
atividade assente numa
estratégia de proximidade com
o cliente e na oferta de serviços
equilibrados pela relação
qualidade/preço.

encontrar uma sala dupla envolvida

retiradas da reunião realizada no

para breve a colocação da sinalética

num ambiente que apela à

dia 24 de novembro em Vila Pouca

direcional. As obras de adaptação

tranquilidade, ao relaxamento, que

de Aguiar, onde estiveram

de uma das salas da antiga Escola

convida a esquecer o stress do dia a

presentes técnicos e alguns

Primária de Ribolhos, que

dia e a usufruir de momentos únicos

Vereadores dos vários Municípios

funcionará como albergue, estão

de bem-estar na companhia de alguém

envolvidos no projeto. O Município

previstas para o início do próximo

especial. O novo espaço veio dinamizar

de Castro Daire esteve

ano, ficando assim concluído este

As Termas do Carvalhal continuam a

a oferta de serviços na área do bem-

representado pela Técnica de

projeto. Prevê-se a inauguração

salientar na sua atividade diária a

estar a preços muito convidativos e

Turismo e pelo Vereador, Dr. Rui

deste Caminho, de Viseu a Chaves,

importância da relação de proximidade

que ao mesmo tempo, permite

Braguês.

para a primavera de 2012.

com o cliente, preocupando-se sempre

conhecer os benefícios da aromaterapia

Da ordem de trabalhos

em garantir serviços personalizados e

aliados aos benefícios das águas termais.

destacaram-se os seguintes pontos:

de excelente execução técnica,

Pensando sempre no cliente e nas

• Trabalhos de limpeza e marcação

aproveitando a mais-valia dos seus

exigências do setor termal, as Termas

a tinta; localização final de

recursos humanos. Tendo sempre em

do Carvalhal não puderam deixar de

albergues – ponto de situação

mente os benefícios das águas termais

disponibilizar mais uma campanha

Município a Município;

no equilíbrio entre o corpo e a mente,

especial para este Natal.

• Sinalética direcional – aquisição

as Termas do Carvalhal desenvolveram,

As Termas do Carvalhal são sinónimo

de placas e marcos graníticos;

ao longo do ano, diversas campanhas

de Saúde e Bem-estar e apresentam-

• Definição de prazo para a

com ofertas especiais que permitiram

se com uma alternativa e uma mais-

conclusão dos trabalhos da 1ª fase;

aos atuais e aos novos clientes beneficiar

valia para quem procura curar doenças,

• Estratégia para a 2ª fase;

de tratamentos termais a preços

aliviar sintomas ou simplesmente

• Atividades pontuais realizadas e

bastante apelativos.

usufruir de momentos de relaxamento.

planeadas nos vários Municípios;

Comemoração do Dia Mundial do Turismo

CONHECES O TEU MUNICÍPIO?

A dinamização do Percurso
Pedestre - PR1 Trilho dos
Moinhos, foi a atividade
escolhida pela Câmara Municipal
de Castro Daire para assinalar,
no dia 27 de setembro, o Dia
Mundial do Turismo.

Turismo do Centro, que procedeu à divulgação

Esta iniciativa inseriu-se num leque muito

outros, um grupo de alunos e professor da

variado de atividades que se realizaram por

área de Turismo Ambiental e Rural, do

todo centro de Portugal, promovidas pelo

Agrupamento de Escolas de Castro Daire.

das mesmas. O Concelho de Castro Daire
é previlegiado pela natureza, estando esta
bem patente em todos os percursos
pedestres criados pelo Município, conciliando
a natureza, a ruralidade, as tradições e a
cultura. Nesta iniciativa participaram, entre

Resposta:
Pelourinho de Castro Daire
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Festa das Colheitas de Castro Daire

A Vila de Castro Daire
recebeu, no fim de
semana de 1 e 2 de
outubro a I Festa das
Colheitas do Concelho.
Este evento, organizado pela Câmara
Municipal de Castro Daire, teve por
objetivo o assinalar das tradições,
cultura e história associadas a esta
época das colheitas na região.
Durante os dois dias do certame
foram muitos os visitantes que se
associaram ao evento e que
quiseram partilhar desta experiência,
onde a cultura tradicional foi

da broa, ou ainda o aproveitamento

colheitas dos lavradores da região,

colheitas do milho, com especial

interagindo com os sabores da

do folhelho para se fazerem bonecas

juntando-se ainda ao desfile um

destaque para a desfolhada e a

gastronomia local, numa

para as crianças.

grupo de cabras com os seus

malha. Além do folclore local, que

cumplicidade que encantou quem

Perante muitos curiosos e atentos

pastores, que representaram a

teve a seu cargo a representação

passou pelo recinto.

visitantes de diversas gerações, um

pastorícia da região, bem como um

das tradições etnográficas do

No local da feira as barraquinhas

dos pontos altos desta festa foi o

grupo de cavaleiros que

Concelho, pelo palco passaram ainda

presentes mostraram a gastronomia,

cortejo dos carros de vacas pelas

abrilhantaram ainda mais este

grupos de música tradicional

o artesanato, os produtos regionais

principais ruas da Vila de Castro

cortejo.

portuguesa e ainda um grupo de

das colheitas, bem como ateliers

Daire. As centenas de espectadores

A Vila de Castro Daire viveu

Jazz e de Rock, abrindo desta forma

temáticos onde miúdos e graúdos

puderam assistir a variadas juntas

momentos de encanto com este

o leque de escolhas para os

puderam experimentar desde o

de vacas puxando os carros

desfile, numa manifestação de

diferentes públicos.

amassar do pão de milho, à cozedura

carregados dos produtos das

cultura local, onde se sentiu a riqueza

A organização mostrou-se muito

das tradições que marcam o

satisfeita pela forma como

Concelho de Castro Daire e as suas

decorreu esta Festa das Colheitas,

gentes.

não só pela muita adesão de
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Esta I Festa das Colheitas teve como

visitantes, mas também pelas

principal destaque o milho, que

sinergias que se criaram a nível

serviu de tema não só para a

local, onde muitos contribuíram

gastronomia presente nas

para que esta festa fosse uma

barraquinhas da festa, mas também

realidade e prestigiasse o

do próprio Cartaz Cultural do evento.

Concelho. Fica a promessa de

Ao nível do Cartaz Cultural, nesta

futuras edições que tragam novos

Festa das Colheitas atuaram alguns

e ainda mais visitantes a um

grupos de folclore locais que tiveram

Concelho que tem muito para

a seu cargo a recriação do ciclo das

mostrar e que gosta de receber.

Assinatura de Protocolo com a Região de Turismo do Centro
Assinalando o Dia Mundial do
Turismo no dia 27 de
setembro, alguns Municípios
integrados na região do
Turismo do Centro assinaram
um protocolo para o
licenciamento das casas de
Turismo Rural dos respectivos
Concelhos.

intramunicipal que está a ser

O senhor Presidente da Câmara

aposta no turismo como forma

Municipal de Castro Daire,

de atrair mais visitantes a estes

Fernando Carneiro, esteve

Concelhos do interior é o

presente nesta cerimónia que

principal pilar desta política da

pretende tornar mais célere e fácil

Região de Turismo que promete

o processo de legalização das

a implementação de várias

casas de Turismo Rural.

medidas integradas em vários

Esta medida contempla a

Concelhos, dando um novo rosto

estratégia de desenvolvimento

e nova dinâmica ao Turismo da

integrado

Região.

Medidas de Prevenção e Proteção

implementada pelo Região de
Turismo do Centro de Portugal e
que pretende desenvolver as
muitas potencialidades turísticas
que estes Concelhos apresentam,
integrando-as numa política de
desenvolvimento turístico
abrangente a toda a região. A

Medidas de prevenção e
proteção a adotar pela
população em situações
meteorológicas
adversas:
chuva, vento forte e queda
de neve.

antecipar ou adiar essas
viagens.
No caso de ter mesmo de
viajar, deve:
• Procurar informar-se
através das concessionárias

O Serviço Municipal de

ou das forças policiais, de

Proteção Civil recomenda à

quais os condicionamentos de

população a tomada das

trânsito existentes e vias

necessárias medidas de

alternativas de circulação;

precaução e especial atenção

• Circular preferencialmente

no que diz respeito:

utilizando as vias rodoviárias
mais seguras e tomar

PROTEÇÃO CIVIL/FLORESTA
Mascote infantil da Proteção Civil – “O Tobias”
O Serviço Municipal de
Proteção Civil desenvolveu
a mascote infantil da
proteção civil “O Tobias”,
para utilizar nas ações de
sensibilização a realizar
com as escolas do
Concelho.
O Tobias é um menino alegre, que
gosta de aprender e de ensinar o
que sabe sobre questões
relacionadas com proteção civil,
bem como a forma de agir
corretamente perante situações de
riscos, tais como: incêndios na
escola, incêndios em casa ou
incêndios florestais, sismos, cheias,

trovoadas, ondas de calor ou vagas
de frio; tendo em conta sempre
três linhas de orientação: Prevenir,
Planear e Socorrer.
Não te esqueças que a proteção
começa em ti!

• Às informações da

algumas medidas preventivas,

Meteorologia e indicações da

como sejam:

Proteção Civil e Forças de

• Munir-se de correntes,

Segurança;

alguns agasalhos e

• À adequada fixação de

alimentação suplementares e

estruturas soltas,

garantir o abastecimento do

nomeadamente, andaimes,

depósito do veículo, para

placards e outras estruturas

fazer face à possibilidade de

suspensas;

ser forçado a paragens

• À desobstrução dos

prolongadas durante a viagem

sistemas de escoamento das

devido à neve e ao gelo.

águas pluviais e retirada de

• Seguir escrupulosamente as

inertes que possam ser

indicações transmitidas pelas

arrastados;

autoridades policiais no que

• À não utilização de

concerne ao respeito pelos

braseiras em locais fechados,

cortes de estrada, percursos

por haver perigo de morte

alternativos, sinalização e

por inalação de gás

outras informações e estar

(monóxido de carbono)

atento antes e no decurso da

libertado pelas mesmas;

viagem às informações

• Aos cuidados a ter com a

difundidas pelos Órgãos de

utilização das lareiras e com

Comunicação Social;

outros sistemas de

• Evitar comportamentos de

aquecimento;

risco que poderão originar

• Evitar fazer viagens para as

acidentes não previstos.

zonas onde se prevê a queda

Seja Prudente!

de neve, procurando

A Proteção começa em si!
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AGENDA

Cantares de Janeiras
7 de Janeiro
Igreja Matriz de Castro Daire

Desfile de Carnaval
17 de Fevereiro
Ruas da Vila de Castro Daire

Dia do Autarca
19 de Fevereiro
Centro Municipal de Cultura de Castro Daire

