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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Caros Munícipes,
É com grande satisfação que
fazemos chegar até vós mais
uma edição da nossa Revista
Municipal.
A época da Páscoa, da qual nos aproximamos, convida a uma reflexão e meditação, não só
religiosa mas também espiritual e até do sentido da nossa conduta e das nossas ações. É antigo
o ditado que refere que colhemos aquilo que semeamos, sendo por isso importante que cada um
de nós procure um trajeto de vida apoiado no respeito pelo próximo, tratando a cada um com
deferência e criando laços que nos vão tornando melhores ao longo da vida.
Espero pois que a vossa Páscoa seja feita de muita alegria e que a boa nova da ressurreição traga
o mote da luz e da realização pessoal e familiar em cada lar que vós partilhais.
Ao nível do Município este ano de 2014 será um ano de fundamental importância para o futuro
do nosso território. A chegada do novo Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 vai permitir a
continuação do desenvolvimento e da procura de financiamento para o Concelho que os tem
conseguido.
A estratégia de desenvolvimento sustentado e a aposta em obras estruturantes para o nosso
território tem sido o nosso grande objectivo. Iremos continuar com o rumo traçado, demonstrando
o trabalho, a seriedade e a dedicação que sempre nos caracterizou.
Os Castrenses merecem o melhor, o Presidente e a Vereação têm nas pessoas a sua grande
prioridade.
Um abraço
Presidente da Câmara Municipal
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tema da capa

Castro Daire comemorou os 500 anos do seu Foral Manuelino
A Câmara Municipal de
Castro Daire comemorou a
data que assinalou os 500 anos
da Entrega do Foral Manuelino
de Castro Daire.
As cerimónias decorreram no dia
14 de Março, dia da efeméride,
com a realização de várias iniciativas que assinalaram este importante marco histórico do concelho
de Castro Daire.
Desde um arauto pelas principais praças da Vila de Castro
Daire, passando pela recriação
histórica da entrega do foral, até
ao envolvimento da comunidade,
através das escolas locais, da
Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro, ou ainda
momentos culturais alusivos à
época, foram várias as iniciativas
que marcaram este dia.
Na sessão solene de comemoração
dos 500 anos do Foral Manuelino
de Castro Daire foi também apresentado o livro “500 anos do foral
manuelino de Castro Daire” da
autoria do Professor Doutor Mário
Ferreira, perante um auditório do
Centro Municipal de Cultura muito
bem preenchido pelos convidados
e muito público que se quis associar a esta iniciativa.
O grupo de Teatro Viv’Arte, O grupo de Dança de Lamelas – Dance

Emotion, e um grupo de Alunos
da EBI de Mões proporcionaram
momentos de recriação histórica e
de divulgação cultural a todos os
presentes durante a tarde.
O Serão foi preenchido por um
Sarau Cultural onde as actuações ficaram a cargo mais uma

vez do Grupo de Teatro Viv’Arte
e do Teatro Regional da Serra de
Montemuro.
Outro dos momentos marcantes
deste Sarau Cultural foi a degustação proporcionada pela Confraria do Bolo Podre e Gastronomia
do Montemuro que preparou uma
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ementa á época, oferecendo gostos
e sabores bem sugestivos e característicos da região.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire,
Eurico Moita, como anfitrião destas comemorações, afirmou que o
Municipio se sentia muito
orgulhoso do percurso do Concelho de Castro Daire ao longo dos
Séculos e que a importância da
celebração desta data é uma afir-

mação de identidade e cultura que
define a comunidade Castrense.
Eurico Moita salientou ainda que
este ano de 2014 marca o assinalar dos 500 anos de vários
Forais Manuelinos de diversas
localidades hoje integradas no
território do Concelho de Castro
Daire, pelo que as comemorações não se esgotaram neste dia,
estando a ser preparadas uma
série de iniciativas que pretendem
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reforçar estas comemorações dos
500 anos dos forais manuelinos do
concelho ao longo de todo o ano
de 2014.
O arranque destas comemorações
foi um dia marcante para a comunidade Castrense, que se associou
aos eventos com uma participação
significativa, aguardando-se com
expectativa as iniciativas que se
seguirão no assinalar desta data.

Município de Castro Daire faz balanço positivo da participação na BTL
O Municipio de Castro Daire
esteve presente na edição de
2014 da BTL, Bolsa de Turismo
de Lisboa, que decorreu de 12
a 16 de março de 2014 na FIL
em Lisboa.
Findada a participação neste grande
certame do turismo nacional o
balanço por parte do Executivo da
Câmara Municipal é muito positivo,
salientando a oportunidade criada de
promoção da região e da demonstração das potencialidades turísticas que
o concelho tem para oferecer.
Com as Termas do Carvalhal em
grande destaque, através da demonstração de alguns serviços que podem
ser encontrados na estancia termal,
foi ainda possível promover simultaneamente o património edificado
e cultural, o artesanato, a riqueza
paisagística e também a gastronomia,
que ficou a cargo da Confraria do Bolo

Podre e Gastronomia do Montemuro.
O Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Fernando Carneiro, esteve
presente no evento e acompanhou de
perto a dinâmica do stand do Muni-

cipio, as demonstrações efectuadas
para os visitantes bem como a Mostra
Gastronómica promovida pela Confraria do Bolo Podre e Gastronomia
do Montemuro.
Fernando Carneiro esteve também no
stand da CIM Viseu Dão Lafões, enquanto vice-presidente desta Comunidade Intermunicipal, acompanhado
por muitos outros Presidentes de
Câmaras Municipais do Distrito que
também se associaram ás ações promovidas pela CIM Viseu Dão Lafões e
pelo Turismo do Centro de Portugal.
O Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire reforçou a importância
desta promoção turística do Concelho
e da Região, afirmando, ainda, que a
valorização do que temos para oferecer em termos turísticos e a aposta
em cativar novos públicos é um
caminho a seguir em busca de maior
e melhor desenvolvimento local e do
bem-estar da comunidade castrense.
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autarquia
CASTRO DAIRE HOMENAGEIA OS SEUS AUTARCAS

O Município de Castro Daire
viveu mais um dia de grande
afirmação da sua identidade
com a comemoração da 5ª
edição do Dia do Autarca do
Concelho.
A cerimónia solene deste Dia do
Autarca decorreu no dia 22 de
fevereiro, e este ano distinguiu 5
autarcas do Concelho, a saber: Dr.
João Duarte Oliveira, antigo Presidente da Câmara e Presidente da
Assembleia Municipal, os Senhores
Manuel Figueiredo, Carlos Rocha
e Américo Almeida, este ultimo
a titulo Póstumo, todos eles ex.
presidentes de Junta de Freguesia
e ainda Augusto Andrade, membro
da Assembleia Municipal.
Esta homenagem foi presenciada

pelos convidados e muito público
que assistiu a esta cerimónia,
participando numa iniciativa que
pretendeu reconhecer o trabalho
meritório que os autarcas
castrenses têm tido no desenvolvimento do concelho e na melhoria
das condições de vida da população.
No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire, Fernando Carneiro,
destacou que esta homenagem aos
autarcas distinguidos representava não só um reconhecimento aos
homenageados mas também um
tributo aos autarcas do passado e
do presente, sendo para estes últimos um forte incentivo para continuar o trabalho importantíssimo
que estes têm no desenvolvimento

do concelho de Castro Daire.
O Presidente da Autarquia Castrense referiu também que o
Concelho de Castro Daire tem todas
as razões para se orgulhar dos
seus autarcas, daí a importância
e a justiça da comemoração deste
Dia do Autarca, reforçando o papel
primeiro que os autarcas têm tido
na defesa do interesse das pessoas,
nomeadamente dos mais carenciados e daqueles que mais precisam
de ser ajudados.
Fernando Carneiro afirmou ainda
que numa altura de crise, como a
que atravessamos, é importante
que os autarcas continuem a ser a
referência junto das pessoas, com
uma política de proximidade,
defendendo aqueles que mais
sentem de perto os sinais da
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austeridade e da crise que o país
atravessa.
Os cinco homenageados puderam
assistir ao relato da sua história de
Vida e do seu trabalho enquanto
autarcas, por parte de alguém
próximo, num testemunho emocionado e sentido, que sensibilizou
não só os distinguidos e seus
familiares mas também toda a plateia, que assinalou o momento com
o calor humano transmitido pelos
muitos aplausos com que brindaram todos os homenageados.
Este dia do Autarca contou ainda
com um sarau cultural, com a atuação de vários géneros musicais,
iniciado pela Sociedade Filarmónica de Mões, que recebeu pomposa-

mente os homenageados, passando
pela actuação do Rancho Folclórico
“as morenitas” de Alva, terminando
com um momento de Fado onde se
destacou a artista Castrense Clara
Sevivas.
Este Dia do Autarca, criado pelo
Presidente da
Câmara de Castro
Daire, Fernando
Carneiro, afirmase, cada vez mais,
como um momento de grande
significado para
toda a comunidade castrense,
provando a
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dignidade da sua comunidade e o
reconhecimento que os castrenses
têm por quem se preocupa com o
seu bem-estar.

Novo Mapa Judiciário mantém Tribunal de Castro Daire
O novo Mapa Judiciário
apresentado pelo Governo
decide manter aberto o
Tribunal Judicial de Castro
Daire
Esta é uma decisão que vem
de encontro às reivindicações
de todos os Castrenses, especialmente do seu Presidente da
Câmara,
Fernando Carneiro, que sempre
lutou por manter em funcionamento o Tribunal Judicial de
Castro Daire, embora não satisfaça, por inteiro, uma vez que
a nossa pretensão era, e é, a
secção de competência genérica
Depois de apresentados os vários
argumentos que sustentavam a
importância do funcionamento do
Tribunal para o Concelho e que
provavam que o seu encerramento

seria um erro crasso, é com grande
satisfação que toda a comunidade
Castrense recebe esta notícia de
recuo por parte do Governo em
relação á decisão de encerrar o
Tribunal Judicial de Castro Daire.
Os Castrenses estão de parabéns
pela firmeza demonstrada e esperam que esta notícia seja extensiva
a todos os outros serviços vitais
para o Concelho, mantendo em
funcionamento quer o serviço de
Finanças, quer o Serviço Local de
Segurança Social, o Serviço de
Registo Civil e Predial ou ainda
Extensões de Saúde e Estação de
Correios.
Só com o funcionamento pleno
destes Serviços se poderá dar
qualidade de vida às pessoas e promover o desenvolvimento da região
e a fixação da população, evitando
o êxodo dos concelhos do interior,
que se tem acentuado nestes últimos anos.
O senhor Presidente da Câmara

Municipal, Fernando Carneiro,
mostrou-se muito satisfeito com
esta decisão do Governo, afirmando
que se trata de uma decisão da
mais elementar justiça e que vem
repor a verdade e a dignidade com
que merece ser tratado o povo
castrense.
O Presidente da Câmara de Castro
Daire afirmou, ainda, que o recuo
da decisão do governo em relação
a esta matéria é uma prova de
que vale sempre a pena lutar pela
justiça e pela igualdade de tratamento, sendo o caminho da diplomacia e do trabalho o melhor meio
de apresentar resultados.
Fernando Carneiro, deixou também
uma palavra de agradecimento a
todas as forças vivas castrenses
que se associaram a esta reivindicação pela manutenção do Tribunal
de Castro Daire e que muito contribuíram para que os argumentos
pela defesa deste tão importante
serviço fossem ouvidos.
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Geminação entre Castro Daire e Zermatt
No passado dia 25 de março, o
Presidente de Zermatt, Sr. Christoph Bürgin e o Vice-Presidente
dos Hotéis de Zermatt, Sr. Silvio
Perren visitaram Castro Daire,
com o objetivo de reunir com o
Presidente do Município de Castro Daire, Sr. Fernando Carneiro
para continuar os trabalhos para
a futura geminação, iniciados em
18 de outubro, mês em que Fernando Carneiro visitou Zermatt.
Fernando Carneiro, mostrou alguns
pontos/infra-estruturas de Castro
Daire e seguidamente reuniu com os
convidados no seu gabinete onde se
discutiu alguns pormenores sobre a
geminação que com certeza será do
agrado de todos os Castrenses. Após
os trabalhos, ambas as entidades
trocaram algumas lembranças.
Christoph Bürgin, afirmou estar
impressionado com Castro Daire,
não só pelas infras-estruturas,
limpeza da vila e claro pela simpatia
dos Castrenses. Fernando Carneiro,
agradeceu em nome de todos os
Castrenses a visita do Presidente
de Zermatt e do Vice-Presidente dos
Hotéis de Zermatt.
Brevemente serão anunciados
alguns dados sobre a futura
geminação.

Inauguração da Estrada da Portela de Mões
O senhor Presidente da Câmara Municipal,
Fernando Carneiro, inaugurou a Estrada
Municipal na Portela de Mões, recentemente
requalificada.
Esta Inauguração contou com a presença do
Senhor Presidente da Junta de Mões, Marco
Andrade, dos Senhores Vereadores Rui Braguês e Leonel Ferreira, bem como de muitos
populares que se quiseram associar a esta
inauguração.
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OBRAS

Antes
Depois
Castro Daire • Requalificação do Parque de Estacionamento da Av. 5 de Outubro

Antes
Depois
Castro Daire • Requalificação do muro na Av. João Rodrigues Cabrilho

Depois
Antes
Folgosa • Requalificação da Rua das Eiras

Depois
Antes
Folgosa • Requalificação da Travessa das Eiras

Castro Daire • Calcetamento de Passeio na Quinta das Presas

Folgosa • Construção de Muro de Suporte

Fareja • Requalificação e Calcetamento das Bermas e Valetas
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OBRAS

Requalificação de Bermas e Valetas na Estrada Municipal Castro Daire - Fareja

Requalificação de Bermas e Valetas na Estrada Municipal Castro Daire - Fareja

Requalificação de Bermas e Valetas na Estrada Municipal

Folgosa • Calcetamento da Rua da Eiras

Folgosa • Construção de Muro de Suporte

Folgosa • Limpeza de Bermas e Valetas

Folgosa • Calcetamento e requalificação da Rua das Eiras

Folgosa • Construção de Muro de Suporte e Alargamento da Via

Colocação de Drenos na Estrada Municipal Moledo - Vila Meã
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entrevista

Dados Biográficos:
Nome Completo:
Aurora Duarte Simões de
Matos
Data de nascimento:
Fevereiro de 1942
Naturalidade:
Meã, Castro Daire
Formação académica:

Professora do Ensino Especial

Residência:
Lamego

Fale-nos um pouco do seu percurso
de vida.

Nasci na aldeia de Meã, freguesia de
Parada de Ester, onde vivi parte da
infância e onde regressei, aos 18 anos,
já diplomada pela Escola do Magistério
Primário de Viseu, para aqui exercer
a primeira atividade profissional como
professora. Aos 24 anos, fui colocada
em Lamego, onde ocupei, dentre outros,
o cargo de Coordenadora Pedagógica
do concelho. No âmbito destas funções,
estive à frente de vários projetos e fiz
parte da equipa que representou, a nível
nacional, o distrito de Viseu, na discussão
dos Novos Programas para o Ensino
Primário, a seguir ao 25 de abril. Fundei
e liderei o “Jornal do Professor”. Fiz, com
os meus alunos, diversas experiências de
vanguarda pedagógica, que mereceram
a atenção de colegas e inspetores, sendo
muitas vezes visitada por grupos, para
apreciação do meu trabalho em contexto
de sala de aulas.
Em 1982, realizei a grande opção pela
Educação Especial, tendo feito parte do
grupo fundador do Centro de Educação
Especial de Lamego e pedido, a seguir, a
transferência do Ministério da Educação
para o então Ministério da Segurança

Social.
Na cidade do Porto, exerci no ensino
público do CRSS, acumulando funções em
dois colégios particulares de Educação
Especial.
Fui mãe pela primeira vez, aos 21 anos.
Tenho 3 filhas, 5 netos e um bisneto, o António, de um ano. Gente precoce a minha!
Comecei a escrever e a ver publicados os
meus escritos, no começo da adolescência,
pela mão de alguns dos meus professores.
Aos 16 anos, iniciei-me na Poesia.
Escrevi, em produção individual, seis
livros. E em co-autoria, mais nove. Estou
representada em quatro Antologias, duas
das quais de Textos Durienses, com edição
da Câmara Municipal de Lamego.
Sou colaboradora de vários jornais regionalistas e tive, durante dois anos e até
há bem pouco tempo, um programa cultural semanal na Rádio Clube de Lamego,
em que partilhei com um vasto auditório,
setenta e quatro grandes poetas de língua portuguesa.
Fundei e coordeno a “Tertúlia Artes e
Letras no Hotel Lamego”, referência bem
consolidada no panorama cultural da
cidade e da região.
Fui, em 2013, a convite da Câmara Municipal e da Rede de Bibliotecas Escolares de
Lamego, a responsável pela comemoração
do Dia Mundial da Poesia e do Dia Mundial do Livro neste concelho e pelas dez
palestras em divulgação da vida e obra do
Poeta Macário Ribeiro de Almeida.
Em 2014, estive, na Semana da Leitura,
presente em vários Centros Escolares,
convidada a assistir a dramatizações
e análise de textos de alguns livros de
minha autoria, por parte de alunos dos
vários graus de ensino.
Assinei o prefácio e fiz a apresentação de
livros de vários autores.
Sou, para minha honra, autora da letra
do Hino Oficial de Castro Daire.

Como Castrense que não vive no
Concelho, qual a imagem que tem
da nossa comunidade nos dias de
hoje?

Embora a residir na cidade de Lamego,
terra que me adotou há tanto e a que
costumo chamar “minha segunda Pátria”,
nunca de Castro Daire me afastei emocionalmente. Sempre que posso, visito e
tento inteirar-me do quotidiano na beiraPaiva, ali onde nasci, mais ou menos a
meio do percurso do rio. Rio que me preocupa sobremaneira. Por diversas razões,
de que destaco a poluição descontrolada
daquele que já teve o bonito nome de “rio
menos poluído da Europa”.
Mas preocupa-me também a crescente
desertificação de espaços onde a minha
geração cresceu e viveu feliz. Porque a
felicidade construía-se com muito menos
do que hoje se exige.
A população envelheceu e os jovens
afastam-se de lugares privilegiados pela

natureza, mas parcos de recursos onde
possam crescer na plenitude dos seus
direitos.
A comunidade castrense é a imagem do
Portugal Interior. Que tenta, para o bem
e para o mal, integrar-se no Portugal
Moderno. Ainda que, não largando nunca
os ares do Portugal Profundo. Onde a
riqueza das tradições é orgulho que
se exibe sem preconceitos. A Festa das
Colheitas e o Festival de Gastronomia são
pontos muito altos na Mostra de uma
cultura ainda em ebulição, embora cada
vez mais sujeita aos riscos do apagamento
pela inércia.
Os poderes públicos fazem o que podem,
na recriação e recuperação de um quadro
civilizacional que seja a nossa imagem de
marca. Tarefa nada fácil, nestes tempos
de conturbada indefinição.

Sendo uma personalidade ligada ao
Ensino, às Artes, à Literatura, qual
das facetas mais a realiza?

Enquanto profissional do Ensino, com
um currículo de que verdadeiramente
me orgulho, é natural que me tenha
realizado na prática pedagógica. Depois
de ter passado à aposentação no exercício
público das minhas funções, continuei a
exercer em colégios particulares. Acho
que nunca me cansei de ser Professora
e ainda hoje gosto de “praticar”, quando
os meus netos “me deixam”. Foi, ao longo
de mais de quatro décadas, o exercício de
uma vocação.
Quando me fala em Artes, penso que se
refere aos múltiplos recitais de poesia
em que tenho colaborado como declamadora, um pouco por todo o país. Ou às
cantigas, surpresa para os ouvintes da
Rádio Limite, quando há pouco tempo ali
cantarolei um pouco.
De facto, antes de perder a voz há cerca
de dez anos, fui soprano em diversos
orfeões. E fiz parte de um grupo de
professores de Lamego que, subsidiado
pela Secretaria de Estado da Emigração,
em simultâneo com estágios por diversas
Escolas do Magistério estrangeiras, se
exibiu em vários palcos da Europa. Eu
cantava o fado e guardo desse tempo
gratas recordações. Estávamos na década
de oitenta do século XX.
A Literatura é um ato natural de comunicação. Comunicar é-me quase tão
necessário e urgente como o respirar.
Ainda que num espaço físico fechado, a
escrita dá-me sempre a possibilidade de
estar com os outros. E se esses outros
se mostram disponíveis para receber a
minha palavra, então o ato da escrita flui
como momento de realização privilegiada.

Cada vez mais, assistimos à sua
criação literária através de crónicas, contos, artigos de opinião e
poesia em jornais ou livros. Destaca
alguma obra que a tenha marcado
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enquanto autora?

Não é novidade que o último livro de um
autor costuma ser a sua grande paixão.
Assim como os amores. Mas não escondo
que o livro “Contos de Xisto”, que depressa
atingiu a 2ª edição, com grande volume
de vendas nas Sedes de Turismo das
“Aldeias de Xisto”, atualmente tão em
voga, mas também nas comunidades
portuguesas em vários países, me tenha
proporcionado bastantes bons momentos.
Como quando fui informada de que era
candidato ao PNL (Plano Nacional de Leitura). Ou quando soube que fora uma das
Obras selecionadas para representar as
editoras portuguesas na Feira Internacional do Livro em Bogotá, na Colômbia, no
ano de 2013.
Também o livro “Poentes de mar e serra”,
o primeiro que escrevi, em 1997, foi um
dos Embaixadores Castrenses à Expo-98...
e êxito ao ser lido em vários programas
da Rádio Alfa, em Paris.

Pode confidenciar-nos quais os seus
projetos que podemos esperar para
breve?

Estou a contar que, nos próximos meses,
possa fazer o lançamento do livro “A
Sobrevivente”, no Centro Municipal de
Cultura de Castro Daire. O livro está praticamente pronto de texto, com a recente
escrita de sete novos capítulos que acrescentei ao que, há dois anos, divulguei
em folhas A4. Quando não tinha ainda a
certeza de o editar.
Conto que entre na Editora ainda em
março. Falta apenas terminar a organização de uma série de notícias de época,
que compilei a partir de pesquisa na
Biblioteca Municipal de Castro Daire e
que certamente enriquecerão bastante
a Obra. Que é, como muitos se recordam,
uma biografia romanceada da castrense Maria do Céu Almeida Trindade,
que nasceu e viveu na Quinta da Seara,
Ermida, passando os últimos 25, dos seus
110 anos de vida, no Lar da Santa Casa da
Misericórdia. Sendo que, como suporte da
narrativa, tentei trazer a público alguns
aspetos relativos à vivência das mulheres
montemuranas, ao longo de todo o século
XX.

Olhando para o seu percurso de
vida, podemos sentir que é uma
mulher realizada. Contudo, nunca
é fácil cumprir todos os nossos sonhos. Sente que deixou alguns dos
seus sonhos por cumprir?

Penso que poucos terão a veleidade de
se afirmarem totalmente realizados. Não,
não sou uma mulher realizada. Sê-lo-ei
no âmbito profissional, sim, mas faltoume tanta coisa pelo caminho, em outros
parâmetros da vida!...
Sonhos por cumprir, deixei alguns. Não
sei se muitos, se poucos. Certamente
aqueles que, olhando hoje para trás, me
perturbam pela saudade ou me incomodam pela incapacidade.
Não lhe chamarei um sonho, mas partilho
aqui um desejo de há muito, ainda não

cumprido.
Gostaria que, à semelhança de outras
escolas de vários graus de ensino e em
vários concelhos vizinhos, em que textos
meus têm sido lidos e me têm chamado
para assistir, por exemplo, a diversas
atividades à volta desses escritos, em
prosa ou em verso, como aconteceu ainda
agora, ao longo de toda a Semana da
Leitura, as crianças e jovens estudantes
da freguesia de Parada pudessem ter
a oportunidade de conhecer em vida
uma autora da sua terra, com produção
escrita sobre aquela região. Em dois anos
consecutivos, tentei levar-lhes, na época
própria, um dos meus contos de natal.
Porém, não devo ter falado com a pessoa
certa e essa vontade (que penso não deveria ter partido apenas de mim) nunca
se concretizou.

Fale-nos um pouco sobre algumas
homenagens de que tem sido alvo.

logias e pelos novos rumos do pensamento, ao mesmo tempo que libertaram o
homem de um certo tipo de escravidão,
perversamente, empurraram-no para
novas formas de dependência e de
adulteração da personalidade. Na ânsia
de libertação, mas já sem o esteio moral
e afetivo com epicentro na família, que
entretanto se desagregou enquanto
matriz de relação, o ser humano esbraceja, na busca desesperada de novas
referências e, atabalhoadamente, acaba
muitas vezes por mergulhar no vazio.
A fartura descontrolada gerou o
egoísmo sem nome.
Sim, constatamos que a crise está aí,
à vista, com todas as implicações mais
ou menos penosas. Mas quero acreditar também no poder regenerador do
homem. Precisamos de líderes. Não de
líderes ancorados no sonho do materialismo desenfreado ou do radicalismo
de ideias. Mas, à semelhança do Papa
Francisco, ancorados no ser humano,
razão primeira e última desta epopeia
que é a vida.

Sim, por diversas vezes fui alvo do
carinho de certos grupos. Mas destaco a
homenagem sentida dos meus primeiros
alunos de Meã, no quinquagésimo anQue Mensagem gostaria de deixar
iversário da estreia como Professora, na
aos Castrenses?
minha terra natal. Estiveram presentes
Gostaria de deixar aos Castrenses, meus
praticamente todos os alunos vivos, resiconterrâneos, uma mensagem de lúcida
dentes em Portugal.
esperança.
Diplomas, medalhas e galardões tenho
Temos a pureza dos nossos ares, a
alguns, de diversas instituições ligadas à
autenticidade dos nossos verdes, a
cultura. Posso, no entanto, destacar:
riqueza das nossas tradições, a res“Diploma e Galardão do Centenário de
peitosa dignidade dos nossos anciãos, a
M. C. R.”, do Museu Maria da Fontinha
laboriosa atitude das nossas gentes. Já
(1997); “Voto de Louvor e Congratulação
pouco nos falta para sermos felizes...
“,da Junta F. de Parada de Ester (1998); “
Diploma de Reconhecimento ao Mérito”,
do Elos Internacional da Comunidade
Lusíada (2007);
“ Diploma de Reconhecimento
do Mérito”, do Museu Maria
Conheces o teu Município?
da Fontinha (2009) ; Diploma e
Medalha de Mérito Cultural Académico Austregésilo Athayde”,
da Academia de Letras e Artes
de Paranapuã, Rio de Janeiro
(2009); “Diploma e Medalha do
Centenário do Nascimento de
Miguel Torga” (2012); “Medalha
do 135º aniversário da Banda de
Música dos B. V. de Castro Daire”
(2013).
Mas a melhor homenagem
continua a ser, sempre, a que me
chega pelo retorno do respeito
que dedico aos meus leitores.

Vivemos numa época de
crise. Muitos defendem que
esta crise é não só económica, mas também de valores
e de conteúdo. O que pensa
sobre isto?

Todas as civilizações, sociedades
e culturas têm os seus valores e
as suas crises de valores.
O mundo está hoje muito diferente do que era há cinquenta ou
mesmo há vinte anos. O desenvolvimento, tão rápido quanto
assustador, pelas novas tecno-

Resposta: Pelourinho da Vila de Mões
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DESPORTO
TORNEIO PROF. AFONSO SALDANHA
No dia 25 de Janeiro a Escola
Municipal de Natação de Castro Daire participou na primeira prova de competição do
torneio Prof. Afonso Saldanha.
A prova teve lugar em Vila Nova
de Paiva, com 14 atletas, 7 dos
quais participaram pela primeira
vez e viram assim premiado o seu
percurso na Escola Municipal de
Natação de Castro Daire. Todos os
atletas participaram em duas provas individuais e numa estafeta.
Com intuito de mantermos os alunos motivados nas aulas, tentamos cativar novos atletas para
representar Castro Daire.
O ser humano é muito competitivo, precisa de ter objectivos para
melhorar e se manter motivado.
Ao incentivarmos os alunos a participarem na pré- competição con-

seguimos que estes não desistam
da escola de Natação, e cativem
novos atletas, aumentando assim
o seu número na Competição.
De uma maneira geral todos os
atletas portaram-se bem, conseguindo melhorar os seus tempos

pessoais.
A modalidade de Natação continua
a crescer a olhos vistos em Castro
Daire; houve um aumento significativo de atletas, conseguindo assim manter “VIVAS” as Piscinas.

CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO - 1º TRIMESTRE DE 2014
Durante o primeiro trimestre
de 2014, a Escola Municipal de
Natação de Castro Daire
participou em 3 Concentrações
do Circuito Municipal de Escolas de Natação, representada
pelos atletas que integram a
equipa de competição da
Escola Municipal.
No dia 12 de Janeiro, participámos na 4ª Concentração do CMEN,
que teve lugar nas Piscinas do
Palácio do Gelo, em Viseu, na qual
obtivemos 97 pontos, para a Classificação geral da Escola do Ano,
provenientes das classificações
alcançadas, das quais se destacam
os 3 Recordes de Escalão e os 6
Primeiros Lugares.
No dia 8 de Fevereiro, participámos na 5ª Concentração do CMEN,
que teve lugar nas Piscinas de
Castro Daire, nadando em casa
os nossos atletas superaram-se e
alcançaram 121 pontos, das quais
se destacam 1 Recorde de Circuito,
3 Recordes de Escalão e 11 Primeiros lugares.

No dia 15 de Março, participámos
na 6ª Concentração do CMEN, que
teve lugar nas Piscinas Municipais de Penalva do Castelo,
na qual obtivemos 116 pontos,
destaque para os 2 Recordes de
Circuito, 1 Recorde de Escalão e os
11 Primeiros lugares alcançados.
Importa aqui realçar que no final
deste trimestre, a EMNCD encontra-se no 1º Lugar, totalizando 692

pontos na Classificação da Escola
do Ano.
Resta deixar os parabéns a todos
os atletas, que trabalharam em
todas as aulas e treinos para
melhorar e alcançar resultados
de grande valia, bem como um
agradecimento especial a todos os
pais, pelo apoio e disponibilidade
incondicional, sem o que tudo isto
não seria possível.
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Circuito de Escolas de Natação
No passado sábado, dia 8 de
fevereiro, as Piscinas Municipais de Castro Daire receberam mais uma etapa do
Circuito Municipal de Escolas
de Natação.
Nesta concentração participaram
equipas de todo o Distrito de Viseu, de vários escalões, em que os
atletas disputaram diversas provas como os 200m Bruços Masculinos e os 100m Livres Femininos.
É relevante destacar os participantes da Escola de Natação de
Castro Daire que conseguiram
aos primeiros lugares em algumas provas. No fim da competição
conseguiram obter a melhor pontuação desta concentração com
121 pontos. Sendo assim, continua
em segundo lugar na classificação com 576 pontos, estando em
primeiro lugar a Escola de Natação de Vouzela com 579 pontos.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire Fernando Carneiro, e os
Vereadores – Eurico Moita, Rui
Braguês e Leonel Ferreira estiveram também presentes e fizeram a distribuição dos prémios
às diversas equipas.

Foi uma tarde animada em que as
equipas davam força aos atletas
que estavam a realizar a prova

e em que o público igualmente
apoiou a sua equipa até ao final.

pouco de agua quente (não a ferver)
até ficar a massa um pouco dura. Seguidamente introduzem-se os ovos e o
azeite. Bate-se bem a massa até ela se
desagarrar do alguidar e continua-se
a bater até ela ter uma espessura fina.
A massa fica a levedar sensivelmente
45 minutos. Parte-se então a massa em
duas partes iguais e coloca-se numa
forma uma das partes, introduzindo
no meio o salpicão ou a carne que se

quiser utilizar, colocando por cima a
outra parte da massa na forma.
Deixa-se a levedar mais 15 minutos e
leva-se ao forno.
O forno deve ser aquecido antes. Se for
eléctrico cerca de 5 minutos antes e
tem um tempo de cozedura de 1 hora
e 30 minutos. Se for a lenha aquecer
bem o forno antes e deve-se ir vendo
a cor do folar para se aperceber da
cozedura.

CULINÁRIA

Folar de Carne
Pela Dª. Maria Gomes - Meã

Ingredientes: 4 pessoas
500 Gramas de Farinha
40 Gramas de Fermento de Padeiro
1 Colher pequena de sal
1 Colher pena de canela
1 Colher de sopa de Azeite
1 Colher de sopa de banha de porco
2 Ovos
1 Salpicão (ou outro tipo de carne a
gosto)
Preparação:
Coloca-se a farinha num alguidar e
faz-se um buraco no meio introduzindo o fermento, o sal e a canela; Mexese tudo com as mãos introduzindo um
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EDUCAÇÃO
Projeto “De Mãos dadas com a Matemática”
Com o intuito de fomentar o gosto
pela Matemática e melhorar o cálculo
mental dos alunos do 1º ciclo, o Município de Castro Daire, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de
Castro Daire, promoveu ao longo do
2º período do ano letivo de 2013/2014,
o projeto “De Mãos dadas com a
Matemática”.
Inicialmente o projeto estava destinado a cerca de 150 alunos do 4º ano,
mas a pedido de vários docentes do 1º
ciclo, a participação foi alargada aos
alunos do 3º ano de escolaridade, passando a abranger cerca de 280 alunos.
Durante o mês de Janeiro o projeto
foi apresentado e dinamizado nas 22
turmas das 15 escolas do 1º Ciclo do

De acordo com o inquérito
de satisfação aplicado a
todos os alunos participantes, 99% manifestaram
agrado em participar no
projeto e se fosse possível
repetiam a experiência no
próximo ano letivo.
Felicitam-se todos os participantes pelo seu desempenho.

Escola

3º Ano

EB1 de Picão

Rita Santos

EB1 de Mões

Pedro Rocha

3º

EB1 de Carvalhal

Ana Ferreira

4ª

Concelho.
Cada sala recebeu o jogo “Bingo da
Tabuada”, elaborado pelo Município,
que proporciona a oportunidade de
“jogar aprendendo”. Seguidamente,
foi-lhes aplicada uma ficha de treino
e explicado o método de seleção de
finalistas.
Durante cerca de um mês os alunos
realizaram diversas fichas de treino,
produzidas para o efeito e similares às
provas de apuramento. Pretendeu-se
com as fichas que os alunos melhorassem o seu cálculo mental, atingindo
uma pontuação de 100%, no menor
tempo possível.
Ao longo do mês de Fevereiro foram
apurados 16 alunos finalistas do 3º
ano e 19 alunos finalistas do 4º ano,
através de uma prova e das respetivas pontuações e tempo de realização.
No dia 13 de Março de 2014, realizou-

se pelas 14 horas, no Auditório do
Centro Municipal de Cultura, a final
do Projeto, onde os três primeiros
classificados de cada ano foram
distinguidos pelo seu desempenho,
tendo-lhes sido atribuídos, pelo
Município, jogos didáticos (segundos
e terceiros classificados) e tablets
educativos (primeiros classificados).
As tabelas seguintes apresentam os
resultados obtidos pelos primeiros
classificados de cada ano letivo.

Término

Pontuação

Posição

Escola

4º Ano

Término

Pontuação

Posição

1º

100%

1ª

EB1 de Picão

Telmo Santos

1º

100%

1º

100%

2º

EB1 de Lamelas

Gabriela Morais

2ª

100%

2ª

100%

3ª

EB1 de Farejinhas

Filipa Parente

3ª

100%

3ª

DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS
No dia 28 de fevereiro, as
crianças dos Jardins de
Infância e Escolas do 1º CEB
do concelho saíram à rua,
no tradicional Desfile de
Carnaval, percorrendo as
principais artérias da vila,
acompanhadas dos
professores, educadores e
assistentes operacionais,
terminando no Centro
Municipal de Cultura, onde
lhes foi oferecido um lanche
para recuperar forças.
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Os fato s/ di sfa rces el abor ado s com to da a i magi nação
e c ri atividade, trouxeram
bril ho , cor e muita alegr ia
ao desfile e surpreender am
a s diversa s pesso a s que
agua rdava m o s mai s novos
em ponto s estratégico s d a
vil a .
O ritmo c a rnavalesco foi
ga ra ntido pel a Asso c i aç ão de B ombo s “Os B oi nas
C a sta nha s de Ferrei ro s”
( L a mego ) .

Município atribui
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior

Assinalado Dia da Internet Segura
No dia 11 de Fevereiro,
comemora-se o Dia da Internet Segura. Para que este dia
fosse assinalado na comunidade escolar, o Agrupamento
de Escolas de Castro Daire
promoveu uma acão de
sensibilização que contou com
a presença do 1º Sargento
Filipe Cruz, Comandante do
Posto da GNR de Castro Daire,
e com a Psicóloga Marisa
Diogo da CPCJ, para uma
palestra acerca dos perigos
oriundos da Internet e do
Cyberbully.
Este tema é de crucial importância devido ao crescente uso da
Internet por parte dos nossos
jovens que muitas vezes, por

desconhecimento, acabam por ser
vitimas através das redes sociais.
Esta palestra foi presenciada por
algumas dezenas de jovens, os
quais foram alertados para as
diversas facetas deste fenómeno
em ascensão, tornando igualmente possível a realização de
uma discussão aberta para troca
de experiencias e esclarecimento
de dúvidas.
A informação da comunidade escolar é vista como uma forma de
prevenção de situações de risco e
como uma ferramenta de formação aos jovens, que lhes permita
saber lidar melhor com os meios
de informação que hoje dispõem e
coloca-la são seu serviço de uma
forma educativa e saudável.

O Município de Castro
Daire, tem como objetivo,
entre outros, incentivar
a qualificação e formação dos jovens, através
de atribuição de bolsas
de estudo aos alunos do
ensino superior, de forma
a apoiar a continuação dos
estudos de estudantes oriundos de famílias economicamente mais desfavorecidas, cujas disponibilidades
financeiras não lhes permitem fazê-lo apenas pelos
próprios meios.
Assim sendo, no presente
ano letivo (2013/2014),
atribui 5 bolsas de estudo a alunos do concelho
de Castro Daire, que se
encontram a frequentar o
ensino superior, com o objetivo de reduzir as dificuldades sócio-económicas e
contribuir para o desenvolvimento educacional
e a elevação cultural do
Concelho de Castro Daire.
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ACÇÃO SOCIAL
Município de Castro Daire Ajuda Idosos no preenchimento do IRS
A Câmara Municipal de Castro
Daire está, novamente este ano, a
ajudar os reformados, no sentido
de prestar auxílio no preenchimento da declaração anual do
IRS.
Esta medida, iniciado no ano
anterior, pretende auxiliar os
muitos idosos reformados do
concelho que na sua maioria vêm
neste preenchimento do IRS um
problema, podendo neste serviço
da autarquia encontrar o apoio e
a ajuda necessária para cumprir
este requisito legal.
A procura desta ajuda tem sido
muito grande por parte dos reformados, dando sentido á criação
deste serviço disponibilizado pela
autarquia castrense.
Os idosos do Concelho encontram neste serviço uma preciosa
ajuda, de forma gratuita, podendo
durante todo o mês de março
cumprir este formalismo legal que
agora é obrigatório mesmo para
os reformados com reformas de
baixo valor.

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO ENXOVAL DO BEBÉ
A Assembleia Municipal
do município de Castro
Daire aprovou, na sessão de 26.02.2010, sob proposta da Câmara Municipal,
aprovada na reunião de
18.12.2009, o Regulamento
Municipal de Incentivo à
Natalidade|Adoção “Enxoval
do Bebé”, o qual viria a
ser publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 47,
de 09 de março de 2010.

A Câmara Municipal tendo em
consideração que se mantêm
válidas todas as premissas
que estiveram na génese da
elaboração e aprovação do
Regulamento e de modo a
contribuir para a fixação, na
área territorial do município,
dos casais Jovens deliberou,
na sua reunião de 14 de
novembro de 2013, atualizar o valor do subsidio para
750,00€.

Desde a sua entrada em vigor
– 10 de março de 2010 – foram
contemplados 325 apoios, até
final do ano transato, sendo:
em 2010 – 88, em 2011 – 87,
em 2012 – 80, em 2013 - 70 o
que, tendo por base o valor
do subsidio de 500,00 €, por
cada nascimento, perfaz um
total de 172.500,00 €.

Esta medida será aplicável
aos nascimentos ocorridos a
partir do dia 1 de janeiro de
2014.
P retende-se, desta forma,
atenuar as dificuldades
sentidas pelos casais e incentivar o apoio à natalidade
que, nos últimos anos – a
exemplo de grande parte dos

municípios do interior – tem
vindo a decrescer contribuindo, sobremaneira, para
a desertificação das nossas
aldeias.
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Loja Social, um projeto de sucesso

A emergência de novos
processos de Exclusão Social e o agravamento das
desigualdades sociais e
económicas reforçam a necessidade de, localmente,
se definirem novas formas
de proteção social. Com
esse intuito, a autarquia
inaugurou, hà seis meses,
a Loja Social.

Trata-se de mais uma medida
de apoio social da Câmara Municipal, cujo objetivo é promover
e contribuir para a melhoria das
condições de vida das famílias em
situação de maior vulnerabilidade
social. Devido ao atual contexto
económico, este projeto foi criado
numa perspetiva solidária, de
reforço de laços de pertença, refletindo igualmente a importância
de uma maior partilha, de maior
preocupação com o outro, de atitudes mais altruístas e solidárias.
Até à data, foram apoiadas 156

famílias e efetuados 312 atendimentos, o que demonstra claramente a importância que a Loja
Social assume na promoção do
bem estar das familias.
É de salientar que o sucesso deste
projeto, do qual fazemos um balanço extremamente positivo, só é
possível graças ao apoio solidário
de particulares, entidades locais
privadas, reforçando, igualmente,
a pertinência do protocolo estabelecido com a empresa H Sarah
Trading, Ldª.
A Todos o nosso bem haja !

CULTURA
XV Encontro de Cantares de Janeiras de Castro Daire
O Município de Castro Daire, em
parceria com a Casa do Povo de
Cabril, organizou o XV Encontro
de Cantares de Janeiras do
Concelho.
Este Encontro de Cantares de
Janeiras realizou-se dia 25 de janeiro, na Igreja Matriz de Castro
Daire.
Neste XV Encontro de Cantares de
Janeiras participaram 4 Grupos.
A representação do Concelho ficou
a cargo do Grupo de Cantares da
Casa do Povo de Cabril que serviu
de anfitrião aos Grupos de Cantares “Cantorias” de Vila Chã de Sá
- Viseu; Grupo Orfeão de Arouca e
Rancho Folclórico das Lavradeiras
– Trofa.
Mais do que um espectáculo esta
iniciativa representa um reviver
das tradições e da cultura que marcam a região e contribuem para
preservar o que de bom temos da
nossa cultura.
Esta iniciativa pretende cultivar
uma tradição antiga neste Concelho
enraizada na cultura de um povo e
de uma região.
O público presente pode assistir
a um espectáculo de emoções e
sentimentos, com grande qualidade
dos grupos presentes, num cenário
emblemático proporcionado pela
imponência e beleza da Igreja Matriz de Castro Daire.

Foram muitos aqueles que participaram neste evento, ficando assinalado um dos eventos culturais
mais queridos pela comunidade cas-

trense e que é sempre uma referência no panorama cultural da Vila de
Castro Daire.

Revista Municipal • Camâra Municipal de Castro Daire

19

CANTARES DOS REIS
O Grupo de Música Tradicional
Portuguesa “os Carvoeiros” da
Póvoa de Montemuro, acompanhados pelos Membros do
Executivo da Junta de Freguesia de Pinheiro vieram cantar
os reis e desejar um bom ano
de 2014 ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal,
Fernando Carneiro, restante
Executivo Municipal e ainda
a todos os funcionários do
Municipio.
Este cantar dos reis é um reviver das
tradições do cantar de Janeiras e dos
Reis, tão característico do concelho por
esta altura do ano, sempre acompanhados com a alegria e a confraternização

que são a marca do povo castrense.
O Senhor Presidente da Câmara, Fernando Carneiro, agradeceu o gesto e a
amabilidade do Grupo “Os Carvoeiros”
bem como do executivo da Junta de

Freguesia de Pinheiro, retribuindo os
votos de um bom ano de 2014, deixando
uma mensagem de esperança e de confiança, não só aos presentes mas para
todos os agentes do concelho.

APOIO AO ASSOCIATIVISMO
IX Desfile de Carros Antigos, Clássicos e Vespas animam Carnaval
Em Castro Daire.

Realizou-se no Concelho de Castro
Daire o IX Convívio de Desfile de
Carros Antigos, Clássicos e Vespas
de Castro Daire.
Com o apoio da Câmara Municipal e
das Juntas de Freguesia de Moledo,
Mões e União de Freguesia de Mamouros, Alva e Ribolhos, este desfile
teve a organização de um grupo
de amigos amantes do desporto
automóvel, e mais propriamente dos
carros clássicos e antigos, e
ainda da Brigada Vespista de Castro
Daire, que em conjunto desenvolveram esforços para que esta iniciativa tivesse uma grande adesão e

uma visibilidade cada vez maior no
Concelho e de promoção do mesmo.
Este Desfile, como é já habitual,
decorreu no dia de Carnaval. A caravana deste ano teve uma adesão
muito significativa, contanto com a
participação de cerca de 50 viaturas
automóveis.
Nem o mau tempo que se fez sentir
afastou os amantes deste evento,
lamentando-se apenas que na
edição deste ano as Vespas não possam ter acompanhado a caravana
em virtude da muita chuva que
marcou o dia.
A caravana, extensa e animada,
percorreu diversas localidades e

freguesias do Concelho espalhando
a boa disposição e a alegria que era
bem visível nos participantes desta
iniciativa. Partindo das Termas
do Carvalhal a caravana, além do
percurso delineado, teve alguns momentos de paragem assinalados com
visitas aos locais e lanche convívio
que assinalou o espírito de convívio
e partilha que foram dos principais
objetivos pretendidos pelos organizadores do evento.
Este IX Desfile terminou na Aldeia
da Moita, Freguesia de Moledo, onde
foi servido um jantar convívio para
todos os participantes e populares
que se quiseram juntar a esta iniciativa e que tornaram a adesão ainda
maior, sendo algumas centenas de
pessoas encheram o largo da aldeia,
continuando com a boa disposição
e a alegria que marcaram esta
iniciativa.
Os organizadores mostraram-se
muito satisfeitos, quer com o número
de participantes que aderiram,
quer com a forma como decorreu
todo o evento, deixando o agradecimento para todos aqueles que
contribuíram para o sucesso desta
iniciativa.
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saúde
A Unidade Móvel de Saúde,
devidamente, equipada com
recursos materiais e humanos, tem vindo desde a sua
entrada em funcionamento, no
âmbito do acordo de colaboração celebrado com a Administração Regional de Saúde do
Centro, I.P., a prestar inestimáveis serviços de prevenção, vigilância e prestação de
cuidados de saúde à população
do município de Castro Daire sobretudo à faixa etária mais
vulnerável e mais carenciada
- com dificuldades de acesso à
sede do município ou às Extensões do Centro de Saúde,
que se cifra em cerca de 2.500
utentes.
No seguimento de uma reunião
conjunta com o signatário, a Sr.
Enfermeira Licínia Bogalho, Coordenadora da Unidade de Cuidados
na Comunidade (UCC) do Centro de
Saúde de Castro Daire, os Técnicos

TURISMO
da UMS e a Chefe da Divisão da
DEDES, realizada no dia 08.11.2013,
foi, agora, possível adicionar às
valências já em funcionamento
– medição da tensão arterial,
pulsação, colesterol, triglicéridos e
massa corporal - novas valências,
designadamente, encaminhamento (no âmbito da avaliação precoce de situações detetadas) para
a UCC, rastreio do cancro do cólon
e do reto, rastreio da osteoporose
(densiometria óssea), rastreio ao
cancro da prostata (PSA), vacinação Td e gripe e realização de
cuidados domiciliários em utentes
acamados identificados pela UCC
No que tange ao rastreio do
cancro do cólon e reto foi estabelecida, no dia 10 do corrente mês
de fevereiro, entre o Município
(UMS) e a Unidade de Cuidados
na Comunidade (utentes da USF/
UCSP), um parceria da qual
constam a população abrangida,
os objetivos e as funções de cada
um dos parceiros.

A Freguesia de Baguim do
Monte, na cidade de Rio Tinto,
concelho de Gondomar visitou
terras de Castro Daire nas
últimas terças-feiras dos
meses de janeiro, fevereiro e
março.
Esta Junta de Freguesia tem
proporcionado aos seus habitantes visitas a vários sítios do
país. Castro Daire foi o concelho
escolhido para este primeiro
trimestre do ano, visitado por
cerca de 160 pessoas, no âmbito
do Turismo Sénior.
As visitas foram programadas
com o Município de Castro Daire
que garantiu, naturalmente,
acompanhamento aos sítios a
visitar. Tiveram oportunidade
de conhecer o Museu Municipal
(onde se efetuou a apresentação
do concelho, na sua globalidade), a Igreja Matriz bem como
todo o centro da vila de Castro
Daire.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
CPCJ de Castro Daire com Novas Instalações

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Daire
inaugurou, no passado dia 28
de janeiro, as suas novas instalações, cedidas pela Câmara
Municipal de Castro Daire.
Estas novas instalações da CPCJ
resultam de uma reestruturação
do antigo Auditório Municipal que
o Municipio levou a cabo, propor-

cionando o aproveitamento do
espaço para a instalação de uma
sala de formação, um auditório
mais reduzido, onde funcionam as
Sessões da Assembleia Municipal
e novas e funcionais instalações
para o funcionamento da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens
do Concelho.
Este novo espaço proporciona aos
técnicos da Comissão gabinetes de
trabalho pessoais e com as melhores condições e ainda uma sala
de reuniões afeta à mesma CPCJ.
Ainda neste dia foi instalada
a nova Comissão para o biénio
2014/2015, a aprovação do relatório
de atividades do ano de 2013 e o
plano de ação para o ano de 2014.
A CPCJ, que é composta por
técnicos das mais variadas áreas
e provenientes dos mais diversos
serviços do Concelho, tem como
Presidente o Dr. Rui Braguês,

Vereador da Câmara Municipal de
Castro Daire, que se congratulou
com a inauguração destas novas instalações, afirmando que
para que continue a ser prestado
um ótimo serviço à comunidade
pela CPCJ, era importante que a
Comissão possuísse um espaço e
instalações adequadas, de modo a
proporcionar o sigilo e a reserva
da vida privada que o assunto
merece ou exige, o que acontece
com este novo espaço.
Rui Braguês, Presidente da
Comissão, aproveitou ainda para
enaltecer o trabalho desenvolvido
pelos técnicos da CPCJ, afirmando
ter muito orgulho no trabalho
desenvolvido por estes, pela sua
entrega e profissionalismo, que
colocam em prol das crianças e
jovens que mais precisam do apoio
da Comissão e de toda a comunidade.
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CPCJ de Castro Daire Aposta na Formação
A CPCJ (Comissão de Proteção
de Jovens e Crianças) e o Município de Castro Daire promoveram nos passados dias 12
e 14 de fevereiro, duas ações
de formação e sensibilização
para temas relevantes de atuação da CPCJ.
No dia 12, decorreu a ação intitulada
à Criação e Gestão de Grupos de Auto
- Ajuda, com a duração de 8 horas.
Teve como principais temas a Criação, Motivação, Avaliação e Finalização de um Grupo de Auto – Ajuda.
Estes conteúdos tiveram uma abordagem teórica e desenvolveram-se
em algumas componentes práticas.
No dia 13, realizou-se o Workshop
de Promoção de Competências
Parentais, destacando-se pontos
de Liderança, Autoridade e Permissividade. Ao longo do workshop
foram apresentados alguns exemplos
práticos, gerando-se assim debate em
torno dos mesmos.
O principal objetivo das formações foi
alargar o conhecimento dos técnicos,
na interação com os diferentes públicos a que se dirige a CPCJ.

Paralelamente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro
Daire conjuntamente com a Associação Nacional para a Ação Familiar
- ANJAF – organizou, no dia 13 de
fevereiro, no auditório do Agrupamento de Escolas de Castro Daire
um fórum acerca da Violência no
Namoro dirigido aos alunos do PIEF e
Cursos Profissionais de 11º ano.
Este tema constitui uma preocupação constante e crescente da
Comissão uma vez que a agressão no

Ação de Prevenção “BULLYING NAS ESCOLAS”
No sentido de dar cumprimento ao Plano de Ação, a
CPCJ em parceria com a Câmara Municipal de Castro
Daire desenvolveu 19 Ações de
Prevenção para crianças do 3.º
e 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, acerca do “BULLYING”.
As mesmas decorrerão entre o
dia 24 de fevereiro e o dia 7 de
março, abrangendo um total
de 275 alunos.
A CPCJ atenta à premência desta
problemática apostou no desenvolvimento de atividades para a
prevenção de Bullying, uma vez
que este tem impacto numa idade
muito precoce e sensível no
desenvolvimento do indivíduo.
Para além disso, este flagelo social
deixa marcas na estruturação da
personalidade, sendo em Portugal
uma das causas de suicídio nos jovens. Neste sentido, foi importante

explicar às crianças que “gozar,
chamar nomes, ameaçar, empurrar, humilhar, excluir de brincadeiras e dos jogos” é algo errado
e que no mundo das crianças
deveriam existir só coisas boas,
como esperança, amor, partilha
e sorrisos. Para além disso, mais
importante do que minimizar este
fenómeno transversal à sociedade,
foi objetivo destas ações dotar as
crianças de estratégias preventivas ensinando alternativas de
comportamento.
A Câmara Municipal, presente no
combate a situações de Bullying,
ofereceu um jogo educativo “A
Brincar e a Rir o Bullying vamos
Prevenir” a todas as escolas do 1.º
CEB do concelho, com o objetivo
de ensinar, educar e alertar. Os
alunos participaram com bastante
entusiasmo nas ações demonstrando interesse e conhecimento
no tema apresentado.

namoro se prolonga no casamento.
Neste seguimento torna-se imperioso
a prevenção primária junto dos
adolescentes para que no futuro haja
uma diminuição deste fenómeno,
transversal a toda a sociedade.
Esta aposta na formação, na sensibilização e na informação pretende
melhorar o presente e acautelar o futuro, diminuindo o risco e apostando
numa comunidade mais informada
e atenta aos problemas que nos
rodeiam.
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CPCJ de Castro Daire promove acções de Sensibilização
A Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Castro
Daire, no sentido de dar Cumprimento ao seu Plano de Ação
promoveu no dia 05 de fevereiro no auditório do Agrupamento de escolas de Castro
Daire uma ação de sensibilização dirigida aos diretores
de turma, cujo objetivo incidiu
em efetuar uma abordagem
às situações de perigo, assim
como os procedimentos em
termos de sinalizações e de
acompanhamento processual.
A articulação entre a CPCJ e a escola
foi um aspeto que mereceu bastante
destaque. Seguindo-se esclareci-

mento de dúvidas/debate acerca das
problemáticas.
A CPCJ tem previstas outras ações de
sensibilização e informação, abrangendo a comunidade escolar, desta

vez mais dirigidas a pais e alunos,
no sentido de cada vez mais deixar
alerta toda a comunidade para prevenir e combater situações de risco
de crianças e jovens do Concelho.

PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA
Semana da Floresta do Concelho de Castro Daire

A Câmara Municípal de Castro
Daire, promoveu de 17 a 21 de
Março de 2014 a IX Semana
Florestal do Concelho, onde
foram realizadas várias ações,
com o objectivo de sensibilizar a comunidade escolar e
a população em geral para a
defesa da floresta.
A abertura da Semana Florestal, teve início no dia 17
de Março com o encontro dos
Técnicos dos Gabinetes Florestais das autarquias do

distrito. Este dia teve início
com a realização do Percurso
Pedestre do Trilho dos Lameiros, situado em Mouramorta. Este é um percurso ainda
muito rural e os Técnicos
puderam ver a sua importância quando situadas em zonas
envolventes à ocorrência de
incêndios florestais. Na parte
da tarde, no Auditório do
Centro Municipal de Cultura,
realizou-se um workshop, com
a participação do Vice Presidente da Câmara Municipal de

Castro Daire, Eurico Moita, do
Eng.º Nuno Amaral do ICNF,
do Eng.º Tiago Pocinho do
CDOS de Viseu e do Tenente
Coronel José Machado da GNR
de Viseu, , onde se debateram
várias questões relacionadas
com as tarefas que os GTF têm
que desempenhar.
No dia 18 de Março, realizouse um Workshop sobre Floresta e Proteção Civil, dirigido
aos alunos do 1º ciclo do
agrupamento de escolas de
Castro Daire, onde o Adjunto
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do Comando dos Bombeiros
Voluntários de Castro Daire,
Fernando Albuquerque, fez
uma abordagem sobre as medidas de autoproteção a adotar para os principais riscos
existentes no concelho.
Realizou-se no dia 19 de
Março, a plantação de espécies autóctones e aromáticas,
na escola EB2, 3, na EB1 de
Mões e na Escola Secundária
de Castro Daire. Esta plantação contou com a participação
interativa dos alunos.
No dia 20 de Março, o dia foi
dirigido aos alunos do pré-escolar do agrupamento de
escolas de Castro Daire, que
assistiram ao espetáculo
musico-teatral “O Tobias e o
auto-tanque”, que mostrou a
centenas de alunos a forma
de agir corretamente perante
uma situação de incêndio na
escola, tendo em conta três
linhas de orientação: Prevenir,
Planear e Socorrer.
O dia de encerramento da
Semana Florestal, dia 21 de
Março, datou com o IX Seminário “Floresta sem Fronteiras
no Montemuro e Paiva”. Neste

Seminário foram abordados
temas relacionados com a
floresta, agricultura e apicultura, temas estes muito debatidos pelos participantes.
A realização das ações ao
longo da semana florestal
tiveram como objetivo sensibilizar todos os participantes
para a importância dos espaços florestais na multiplicidade
dos seus usos e funções e para
a responsabilidade coletiva da
sua proteção e valorização,
através de um melhor conhecimento do que é a floresta.
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Por outro lado, sensibilizar os
jovens para as corretas práticas ambientais, apontando
para a importância da floresta e a sua proteção. Desta
forma, apostando numa faixa
etária que está em formação e
por isso, mais “vulnerável” à
aprendizagem. Esta iniciativa
remete um conjunto de práticas que, com certeza, serão
interiorizadas por todos.
A Câmara Municipal de
Castro Daire agradece a todos
os participantes e colaboradores.

Dia INTERNACIONAL DA PROTECÇÃO CIVIL - 1 MARÇO DE 2014

A Câmara Municipal de
Castro Daire, através
do Serviço Municipal de
Proteção Civil, e no âmbito das comemorações
do Dia Internacional
da Proteção Civil, promoveu durante os meses de março e abril, o
Curso de Suporte Básico
de vida, para os colaboradores da autarquia.

A formação foi ministrada
pelos Bombeiros Voluntário
de Castro Daire e teve como
objetivo dotar os colaboradores
de conhecimentos, que lhes
permita prestar a primeira as-

sistência em Suporte Básico de
Vida, até à chegada dos meios
de socorro.
De forma a sensibilizar também
todos os munícipes para o Dia
Internacional da Proteção Civil
o Serviço Municipal de Proteção Civil da Autarquia, em
parceria com a Rádio Limite e
com as Corporações dos Bombeiros de Castro Daire e dos
Bombeiros de Farejinhas levou
a cabo uma ação de sensibilização com o objetivo de dar a
conhecer a todos os Castrenses
o que é a Proteção Civil, qual a
função do Serviço Municipal de
Proteção Civil, qual o papel do
Cidadão na Proteção Civil e o
que fazer em várias situações
de emergência.
Foi objetivo desta ação sensibi-

lizar também os proprietários
para a limpeza dos terrenos
junto às habitações, realçando
a importância da realização
desse trabalho nesta altura,
antes da entrada em vigor
do período critico, de forma a
diminuir o risco das edificações face à ocorrência de um
incêndio florestal.
Pretende-se desta forma evidenciar que a Proteção Civil,
é uma tarefa de todos, para
todos e que o
Cidadão é o
primeiro
agente
de Proteção
Civil!
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AGENDA MUNICIPAL:
Recriação da VIA SACRA
18 de Abril
Vila de Mões
Cerimónia de Abertura dos Jogos Desportivos
do Concelho
10 de Maio – decorrem até 20 de Julho
Maio Pedestre
Todos os Fins de Semana de Maio
Percursos Pedestres do Concelho
Enxoval do Bebé
25 de Maio
Centro Municipal de Cultura de Castro Daire
Gala Infantil
01 de Junho
Centro Municipal de Cultura de Castro Daire
Taça Municipal de Futebol de 7
Meses de Junho e Julho
Festas da Vila
26 a 29 de Junho
Parque Urbano de Castro Daire
Dia Sénior do Concelho
05 de Julho

