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Contactos do Executivo

Presidente da Câmara:
José Fernando Carneiro Pereira
fernando.carneiro@cm-castrodaire.pt   

Vice-Presidente:
Eurico Manuel Almeida Moita
euricomoita@cm-castrodaire.pt

Vereador:
Dr. Rui Manuel Pereira Braguês
ruibragues@cm-castrodaire.pt

Vereador:     
Leonel Marques Ferreira
leonelferreira@cm-castrodaire.pt

Contactos Juntas de Freguesia

Almofala
Manuel Loureiro Pereira
3600-011 Almofala

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

Castro Daire
Amaro Ferreira Lemos
fregcastrodaire@sapo.pt
3600-189 Castro Daire

Cujó
Paulino Pereira Bernardo
jfcujo@gmail.com
3600-300 Cujó

Gosende
Paulo Jorge Conceição Correia de Castro
freguesiagosende@sapo.pt
3600-374 Gosende

Mões
Marco Aurélio Lyrio Andrade
moesfreg@hotmail.com
3600-430 Mões

Moledo
Alexandre Paulo Simões Pereira
geral.moledo@gmail.com
3600-460 Moledo

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

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

Pinheiro
José António da Silva Gomes Fernandes
freguesiadepinheiro@hotmail.com
3600-555 Pinheiro

São Joaninho
Artur Luís Gomes Reis
3600-651 São Joaninho

União das freguesias de Mamouros, Alva 
e Ribolhos
José Pereira Almeida

União das freguesias de Picão e Ermida
Manuel Pereira Cardoso

União das freguesias de Mezio e Moura 
Moura
Delfim da Silva Morgado

União das freguesias de Parada de Ester 
e Ester
António Manuel Almeida Monteiro

União das freguesias de Reriz e Gafanhão
Pedro Alexandre Almeida Silva
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Que neste Natal a alegria, o amor e a esperança renasçam nos corações de todos vós. 
Celebrem em família e que nas vossas casas reine a paz e a harmonia. No Natal não há 
maior presente do que a presença daqueles que amamos. Que o Ano Novo traga novos 
sonhos e muitas realizações, que seja próspero e a cada dia a felicidade seja renovada.

Boas Festas!

Presidente da Câmara Municipal 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
Caros amigos,

É chegada a época natalícia!
O Natal é amor, o Natal é 
família!
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OBRAS

Alva • Requalificação de Bermas na Rua da Portela

ANTES E DEPOIS

Adenodeiro • Requalificação da Rua das Almas

Adenodeiro • Requalificação da Rua das Almas

Adenodeiro • Requalificação da Rua 16 de Março

Antes Depois

Alva • Requalificação de Bermas na Rua da Portela
Antes Depois

Alva • Requalificação de Bermas na Rua da Portela
Antes Depois

OBRAS EM CURSO

Carvalhal • Requalificação de Bermas na Estrada Municipal
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Cujó • Requalificação da Estrada do Sr. da Livração

Ester de Baixo • Rede de água e requalificação da Rua do Cancelo

Casal de Mamouros • Calcetamento de Rua

Braços • Construção de Muro de Suporte na EN2 / Caleiro de Ferro

OBRAS

Cujó • Requalificação da Estrada do Sr. da Livração

Cujó • Requalificação da Estrada do Sr. da Livração
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Ester de Baixo • Requalificação da Rua da IgrejaEster de Baixo • Rede de água e requalificação da Rua do Cancelo

Ester de Baixo • Requalificação da Rua da Igreja

Moita • Requalificação de Bermas e Valetas na Estrada Municipal

Moita • Requalificação de Bermas e Valetas na Estrada Municipal

Mós • Requalificação da Rua da Costeira à Rua do Cruzeiro

Ester de Baixo • Requalificação da Rua da Igreja

OBRAS
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Mós • Requalificação da Rua da Costeira à Rua do Cruzeiro

Mós • Requalificação da Rua da Costeira à Rua do Cruzeiro

Mós • Requalificação do Largo da Capela e Construção de Muros de Suporte

Mosteirô • Alargamento com construção de Muro de suporte

Vila Boa • Colocação de tapete na Rua dos Valados

Mós • Requalificação do Largo da Capela e Construção de Muros de Suporte

OBRAS

Mós • Requalificação do Largo da Capela e Construção de Muros de Suporte

Mosteirô • Alargamento com construção de Muro de suporte
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ENTREVISTA

D. Augustinha gostávamos 
que nos falasse um pouco do 
seu percurso de vida. 
Nasci aqui em Castro Daire e 
vivi aqui a minha vida toda. 
Entrei para a Escola aos 7 anos 
onde andei até aos 11 anos. 
Fiz a 4ª Classe com distinção 
e não quis estudar mais, 
embora os meus pais tivessem 
posses para isso. A Escola 
era no Bairro do Castelo onde 
fiz a 4ª classe aprovada com 
distinção e a minha colega 
de carteira era a D. Maria 
Augusta, que também ainda 
é viva e a professora era a D. 
Flávia. Depois da Escola, como 
não quis estudar mais, fui 
ajudar no estabelecimento do 
meu Primo que era o senhor 
Albuquerque e que tinha uma 
mercearia. Casei com 42 anos 
e vim então morar para aqui 
para esta casa e trabalhar 
para a loja, e aqui estou até 
hoje.

É proprietária de uma das 

mais emblemáticas lojas 
comerciais em Castro Daire 
– o Mário dos Cacos, como 
definiria a sua loja?
Olhe, a minha loja é uma loja 
onde se vende  quase tudo, é 
uma loja de utilidades onde 
as pessoas procuram o que 
precisam. Vendo mercearia, 
bacalhau, sabão, loiças, 
alumínios, vidros e muitas 
outras coisas. Tenho também 
um moinho de café que ainda 
é muito usado, na altura 
chegaram a haver 8 aqui em 
Castro Daire agora já só existe 
este.

Como é que é ter uma vida 
dedicada ao comércio Local?
O meu marido é que tinha a 
loja, eu casei-me com ele e vim 
para aqui trabalhar e já lá vão 
quase 50 anos que aqui estou, 
hoje em dia, apesar de estar 
quase a fazer 92 anos, ainda 
dou conta do recado e ainda 
vou tratando de tudo.

Os tempos do comércio 
sofreram mudanças diversas 
ao longo dos anos. Quais 
as diferenças que mais a 
marcaram nestes anos todos? 
Era muito diferente! 
Antigamente havia poucas 
lojas e tínhamos muita gente 
a comprar. Depois foram 
aparecendo as lojas maiores, 
os supermercados, o centro 
comercial e outras coisas 
e começamos a ter muito 
menos clientes. Mais tarde até 
apareceram as lojas dos 300, os 
chineses e com cada vez menos 
gente “a freguesia” vai sendo 
cada vez menos, o que me vai 
valendo é o moinho, como é 
o único que há cá em Castro 
Daire ainda vai aparecendo 
muita gente para moer o café e 
vêm cá muito por causa disso.

É sabido que o Comércio Local 
vive tempos difíceis. O que 
pensa que vai ser o futuro do 
comércio local?
As coisas mudaram muito! Aqui 
vendia-se muito mais coisas. 
Até os cadernos para as escolas 
eram vendidos aqui. Depois 
foram aparecendo outras lojas 
e deixou de se vender, ainda 
tenho algum desse material, 
cadernos e livros que deixaram 
de se vender e fiquei com 
eles. Só nesta loja chagamos 
a ser 4 pessoas a trabalhar, 

quando me casei era o meu 
falecido marido, eu a minha 
sogra e uma empregada, 
todos a trabalhar e tínhamos 
sempre que fazer, agora não 
tem comparação, está tudo 
muito parado. Olhe com tantas 
lojas a abrir e lojas grandes 
foram fechando cada vez mais 
os pequenos e são cada vez 
menos os do nosso tempo, não 
sei como vai ser mais para a 
frente.

Numa experiencia de vida tão 
extensa, com tantas histórias, 
quais foram as coisas que 
gostava de ter realizado e não 
conseguiu?
Como já lhe disse quando 
saí da escola fui ajudar num 
estabelecimento que era do 
meu Primo do Sr. Albuquerque, 
mas mais tarde e antes de 
me casar andei a aprender 
para costureira. Aprendi a 
costurar, a bordar, a renda e 
fazia muita coisa para fora, 
era um trabalho que gostava 
muito e que fiz ainda durante 
algum tempo. Quando me casei 
o trabalho na loja era muito e 
aqui fiquei a trabalhar. Uma 
vida inteira e sempre gostei de 
estar aqui e daquilo que faço. 
Prova disso é que com quase 92 
anos feitos ainda aqui estou.

Por último sendo uma senhora 
com uma vida tão longa e 
profícua qual a mensagem que 
gostava de deixar a todos os 
Castrenses, especialmente aos 
mais jovens?
Aquilo que posso dizer é que 
tenham muito juizinho! A 
Juventude de agora tem muita 
liberdade e não é nada como 
no meu tempo. O conselho 
que dou aos mais novos e 
também aos pais e que tenham 
muito cuidado e sempre muito 
respeito. Antigamente quando 
saíamos para nos divertir 
um pouco íamos sempre 
acompanhados pelos pais ou 
por pessoas de família.
Lembro-me que na altura das 
fogueiras de St. António e de 
S. João juntava-se a mocidade 
toda para saltar as fogueiras, 
para dançar e divertir-se, mas 
íamos sempre acompanhadas 
pelos pais ou por alguém de 
família e tínhamos de chegar 
cedo a casa. Havia muito 
respeito!

Dados Biográficos:

Nome Completo:
Claudina Augusta de 
Oliveira Monteiro 

Data de nascimento:
16 /12/1923 

Naturalidade: 
Castro Daire
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Destaque para o clube da casa, 
O CRASTO, que através da sua 
Secção de Natação, participou com 
9 atletas (a Inês Monteiro, a Joana 
Silva, a Sara Silva, o João máximo, 
o António Rodrigues, o Albino 
Almeida, o Diogo Meneses, o 
Daniel Meneses e o Miguel Ramos), 
embora tenha sido uma prova de 
preparação, a maior parte destes 
conseguiram melhorar as suas 
marcas pessoais.
Deixar uma palavra de apreço 
para os pais dos nossos atletas 
pelo apoio demostrado e pelo 

excelente serviço de bar que 
proporcionaram nos dois dias de 
competição.
Em jeito de nota, resta referir 
que a próxima prova que 
participaremos é o Campeonato 
Nacional de Clubes da 4ª Divisão 
– Fase de Qualificação, a disputar 
nas Piscinas municipais da 
Mealhada, no próximo fim-de-
semana, dias 31 de Outubro e 1 de 
Novembro, onde esperamos pelo 
vosso apoio.
Os resultados poderão ser 
consultados na íntegra no site:

No dia 25 de Outubro de 2015 
a Escola Municipal de Natação 
de Castro Daire iniciou 
mais uma época desportiva 
participando na primeira 
prova de competição integrada 
no Circuito Municipal de 
Escolas de Natação.

Nesta prova a equipa de 
Castro Daire foi congratulada 
com o prémio de melhor escola 

do ano da época 2014/2015, 
e com mais quatro prémios 
individuais, foram eles; o 
melhor infantil feminino do 
ano com a Ana Sofia Pina; o 
melhor juvenil masculino do 
ano com o Albino Almeida; 
o melhor júnior masculino 
do ano com o João Máximo 
e o melhor júnior feminino 
do ano com a Joana Silva. 
Nesta entrega de prémios 

esteve presente o Vereador do 
Desporto Drº Rui Braguez.
Nesta prova, Castro Daire 
participou com 15 atletas 
distribuídos pelos diversos 
escalões, conseguindo 
mais uma vez alcançar 
bons resultados, apesar de 
alguns atletas terem estado 
a nadar no sábado á tarde 
e no domingo de manhã nas 
competições que decorreram 

CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO

DESPORTO

TORNEIO REGIONAL DE ABERTURA DE ABSOLUTOS

Realizou-se no passado 
fim-de-semana (24 e 25 
de Outubro), na Piscina 
Municipal de Castro Daire, 
o Torneio Regional de 
Abertura de Absolutos, da 
Associação de Natação do 
Centro Norte de Portugal 
(ANCNP). Nesta prova 
participaram um total de 
191 atletas distribuídos 
por 16 clubes.

www.swimrankings.net/services/CalendarFile/13759/live/index.html
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No dia 14 de Novembro de 
2015 a Escola Municipal de 
Natação de Castro Daire 
participou na segunda prova 
de competição integrada no 
Circuito Municipal de Escolas 
de Natação.

Nesta prova, Castro Daire 
participou com 13 atletas 
distribuídos pelos diversos 
escalões, conseguindo mais 

uma vez alcançar bons 
resultados. Os nossos atletas 
alcançaram 1 recorde de 
circuito (200 m L); 7 primeiros 
lugares, 11 segundos lugares; 
2 terceiros lugares, 3 quartos 
lugares e 1 quinto lugar.
No decorrer da prova foram 
entregues os diplomas dos 
recordes de escalão batidos na 
prova transacta.
Gostaríamos de agradecer e 

felicitar todos os nossos atletas, 
que trabalham e se esforçam 
em todas as aulas/treinos 
para melhorar os seus tempos 
pessoais, alcançando assim o 
segundo lugar na classificação 
geral, e ainda agradecer a todos 
os pais que se disponibilizaram 
a apoiar os nossos atletas 
incondicionalmente, pois sem 
eles estes resultados não 
seriam possíveis de alcançar.

CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO

nas Piscinas Municipais de Castro Daire. Os 
nossos atletas alcançaram 3 recordes de escalão; 
9 primeiros lugares, 4 segundos lugares; 2 
terceiros lugares e cinco quartos lugares.
Gostaríamos de agradecer e felicitar todos os 
nossos atletas, que trabalham e se esforçam 
em todas as aulas/treinos para melhorar 
os seus tempos pessoais, alcançando assim 
o segundo lugar na classificação geral, 
e ainda agradecer a todos os pais que se 
disponibilizaram a apoiar os nossos atletas 
incondicionalmente, pois sem eles estes 
resultados não seriam possíveis de alcançar.
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CULTURA

EXPOSIÇÃO “JAPÃO EM NÓS”

Segundo a história os 
portugueses terão chegado 
ao Japão entre 1542 e 1543.
O Japão era conhecido 
desde Marco Polo que lgo 
lhe chamou Cipango, mas 
terão sido os portugueses os 
primeiros europeus a chegar 
ao Japão.

Os missionários jesuítas 
também tiveram um 
importante papel quando 
em 1549 chegam ao Japão, 
solidificando  e estreitando as 

relações cordiais.
O contacto entre as duas  
civilizações deixou, de 
facto, marcas duradouras, 
como sejam as marcas da 
nossa língua portuguesa, 
pois ainda hoje existem 
imensos vocábulos de 
origem portuguesa usados 
e pronunciados pelos 
japoneses.
E é a história, um pedaço da 
história do japão que cremos 
estar retratada na exposição 
“Japão em Nós” patente na 

sala polivalente da Biblioteca 
Municipal de Castro Daire 
até ao próximo dia 15 de 
Dezembro.
Numa parceria entre a 
Fundação Oriente/Museu 
do Oriente, a Embaixada do 
Japão, a Fundação Calouste 
Gulbenkian/Biblioteca de 
Arte e com o apoio do Centro 
de Línguas da Faculdade 
de Letras da Universidade 
de Coimbra e de alguns 
particulares que gentilmente 
cederam objectos que 
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EXPOSIÇÃO “25 ANOS DA 
ASSOL - MOSTRA DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICAIS”

Organizada pela 
Assol (Associação 
de Solidariedade de 
Lafões) a exposição de 
instrumentos musicais 
está patente no espaço 
da Biblioteca Municipal.

Esta mostra de trabalhos 
realizados pelos utentes 
do Centro de Actividades 
Ocupacionais da Associação de 
Solidariedade Social de Lafões 
(ASSOL), em Oliveira de Frades, 
feitos em, pasta de papel 
merece ser visitada.

PROJECTOS PEDAGÓGICOS

Com o arranque de mais um 
ano letivo a Biblioteca Muncipal 
de Castro Daire continua a 
promover junto da comunidade 
escolar projectos de promoção 
do livro e da leitura, 
salientando-se, ano após ano, “A 
hora do conto e as oficinas de 
expressão” a realizar no espaço 
infantil da Biblioteca, com 
vários atelies temáticos, o “Com 
contos me encantas”, “Leituras 
de Ida e Volta” e o Bibliomóvel 
viatura com cerca de 2000 
títulos que percorre todas as 
escolas do 1º ciclo do concelhos 
e jardins-de-Infância e que 
procura ser uma extensão 
móvel da Biblioteca municipal 
propiciando momentos de 
leitura aos mais pequenos.

integram esta exposição,o 
nosso agradecimento.
Dividida em vários núcleos 
expositivos e temáticos que 
vão desde a cerimónia do 
chá, ao culto dos Kami,  ao 
culto de Daruma passando 
pela singularidade e 
complexidade da escrita 
japonesa  acreditamos que 
esta exposição seja uma 
mostra de um retrato vivo da 
história do Japão.
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CULINÁRIA

Açorda de 
Bacalhau
Estamos na quadra natalícia, 
tempo de encontro com a 
família.
Segundo a tradição é 
também, tempo de confeção 
e degustação de sabores 
gastronómicos relacionados 
com o Natal.
Nesta região de “Montemuro 
e Paiva”, as fritas de chila 
e abóbora, as rabanadas, a 
aletria, entre outras iguarias 
fazem parte desses sabores. 
Em casa de lavrador, como 
prato principal, o que vem 
de geração em geração, é o 
bacalhau cozido com couve 
troncha em dia de consoada 
e galinha assada ou estufada 
em dia de Natal. Pelo costume 
não há sopa o almoço começa 
com a açorda de bacalhau. É 
da confeção deste prato que 
vamos falar.
Sempre houve o cuidado 
de selecionar o bacalhau 
para dia de consoada e de 
acrescentar mais uma ou 
duas postas, para que não 
falte e para a açorda do dia 
seguinte. A água de cozer 
o bacalhau é aproveitada. 
Passamos à sua confeção e 
ingredientes:

Indredientes:
2 – Postas de Bacalhau
8 – Folhas de Couve 
Troncha
1 – Pão de padeira ou 
D´avó
2 – dl de azeite
5 – Dentes de alho
Sal a gosto

Preparação:
Cortam-se as couves e 
cozem-se na água de cozer o 
bacalhau do dia de consoada. 
Lasca-se o bacalhau e 
retiram-se as espinhas.
Num tacho coloca-se o 
azeite e o alho, vai ao lume a 
levantar fervura, enquanto 
se “escoam “ as couves, 
aproveita-se a água para 
molhar o pão.
Junta-se ao azeite, a couve, o 

bacalhau e o pão já molhado. 
Em lume brando, vai-se 
mexendo durante uns cinco 
minutos, para apurar  os 
sabores.
Se necessária juntar água de 
cozer a couve.
Serve-se em prato raso e 
como entrada em dia de 
Natal.
Bons sabores gastronómicos e 
Feliz Natal.

Conheces o teu Município?

Resposta: Capela de S. Mamede na Mata do Bogalhão - Freguesia de Picão
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AÇÃO SOCIAL

De realçar que, de janeiro 
a outubro de 2015, foram 
efetuados 758 atendimentos, 
dando assim resposta a 300 
famílias inscritas (63 das 
quais registadas este ano), 
beneficiando 908 munícipes.
Além dos dados apresentados, 
que espelham bem a dinâmica 
da Loja, também a forma 
cuidada com que a mesma se 
apresenta, basta determo-nos 
na sua montra, é revelador 
do seu verdadeiro sentido, ou 
seja, permitir o acesso a bens 
essenciais, aumentando com 
isso os níveis de conforto (não 

apenas material) e qualidade 
de vida das famílias que ali 
recorrem.
A Loja Social tem tido a 
preocupação constante 
de conseguir satisfazer as 
necessidades, salientando-
-se que, além de roupas, 
têxteis e brinquedos tem 
disponibilizado também algum 
mobiliário e loiças.
Não poderemos deixar de 
expressar o nosso especial 
agradecimento a todos 
quantos tem colaborado com a 
Loja Social, sejam particulares 
ou entidades deste concelho.

LOJA SOCIAL REFORÇA SOLIDARIEDADE

Volvidos dois anos de 
existência, a Loja Social 
tem-se revelando uma 
mais valia no reforço 
da solidariedade dos 
castrenses. Reconhecendo 
a sua capacidade de ação 
e organização, partilham, 
através dela, os bens 
que desejam colocar ao 
dispor de outras famílias, 
permitindo, desta forma, 
reforçar os laços que os 
unem em comunidade.

MUNICÍPIO APOIA MELHORIA HABITACIONAL

No âmbito do Programa 
Municipal de Apoio à Melhoria 
Habitacional, cujo objetivo 
é melhorar as condições 
habitacionais de agregados 
familiares mais desfavorecidos, 
que residam em situação de 
precaridade habitacional, 
criando-lhes  condições de 
habitabilidade.

Gradualmente, o município 
tem encetado todos os esforços 
no sentido de  minimizar 
esta carência especifica, 
dotando as habitações 
em causa de condições de 
conforto, salubridade e 
segurança que salvaguardem 
a qualidade de vida das 
populações, contribuindo, 
deste modo, também para o 
desenvolvimento económico e 
social do concelho.
No decorrer deste ano foram 
assinados 22 protocolos de 
cooperação, celebrados entre o 
Município e familias abrangidas 
pelo Programa. Atendendo 
às medidas previstas no 
respetivo Regulamento, foi 
disponibilizado para o efeito um 
montante global de  128.193,12€ 
, espelhando bem o esforço do 
município sobretudo no quadro 
da conjuntura atual.



15Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

CPCJ

“DIA EUROPEU PARA A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E ABU-
SO SEXUAL”

A CPCJ de Castro Daire levou 
a cabo nos dias 16, 17, 18 e 
19 de Novembro um conjunto 
de atividades nas 22 salas 
dos Jardins de Infância do 
Concelho de Castro Daire, com 
o objetivo de assinalar o “Dia 
Europeu para a Proteção das 
Crianças contra a Exploração 
Sexual e Abuso Sexual”.

Estas atividades foram de 
extrema importância, visto 
que os dados disponíveis 
sugerem que cerca de 1 em 
cada 5 crianças na Europa são 
Vítimas de alguma forma de 
Violência Sexual, estimando-se 
que em 70 a 85% dos casos, o 
agressor é próximo da Vítima.
Foi e continua a ser objetivo 
desta CPCJ aumentar a 
consciência pública acerca da 
Exploração e Abuso Sexual de 
crianças e da necessidade de 
impedir tais atos.
A Violência Sexual é um 
problema complexo, sensível 
e assustadoramente 
generalizado.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - “TRÁFICO DE SERES HUMANOS”

Realizou-se no passado dia 
27 de Outubro no Auditório 
Municipal de Castro 

Daire mais uma ação de 
sensibilização, organizada 
pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Castro 
Daire, sob o tema “Tráfico de 
seres humanos”.
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O Município de Castro Daire 
participou no 1º Encontro 
Global do Cão da Serra da 
Estrela, que se realizou 
no dia 17 de outubro, 
no Parque Municipal de 
Exposições do Cartaxo, 
evento que congregou alguns 
exemplares e amigos da 
raça, provenientes de todo 
o país, numa jornada plena 
de atividades educativas e 
lúdicas, um dia dedicado a 
esta que é uma das raças 
caninas mais antigas da 
Europa.

Crê-se que a raça Serra 
da Estrela, variedade de 
pêlo curto ou pêlo longo, 
descenda dos antigos 
mastins do Tibete, tendo-se 
posteriormente adequado às 
necessidades de guardador 
de rebanhos na zona da Serra 
da Estrela. Manuela Paraíso, 
organizadora principal do 
evento, refere que, incluindo 
os Serra da Estrela, uma 
das raças mais conhecidas, 
“existem dez raças 
portuguesas oficialmente 

reconhecidas” e todas são 
merecedoras de atenção.
Na Serra do Montemuro 
existem muitos e belos 
exemplares do Cão da Serra 
da Estrela de pêlo curto. Desta 
forma, o Município esteve 
presente nesta iniciativa 
promovendo o evento “CASTRO 
DAIRE – A Última Rota da 
Transumância”, congregando, 
também, exposições de 
fotografia e alguns artefactos 
relacionados com a pastorícia 
e cães de gado. 
Dimas Paiva, natural de 
Moimenta de Cabril, e Júlio 

TURISMO

1º ENCONTRO GLOBAL DO CÃO DA SERRA DA ESTRELA

De acordo com as palavras 
proferidas pelo Presidente da 
CPCJ de Castro Daire, Dr. Rui 
Braguês, esta ação faria todo 
o sentido numa altura em que 
são conhecidos e divulgados 
diariamente através dos 
meios de comunicação social 
inúmeros casos de vítimas 
deste flagelo, e a necessidade 
urgente de sensibilizar, 
identificar e alertar como 
formas de o combater.  
Esta ação foi dinamizada 
por técnicas da Equipa 
Multidisciplinar Especializada 
para Assistência a Vitimas 
de tráfico de Seres Humanos 
da Região Centro e teve a 
participação de cerca de 
duzentas pessoas oriundas 
de setores como saúde, 

educação, ação social, e 
público em geral.
No final o senhor Presidente 
da Câmara Municipal de 
Castro Daire, Sr. Fernando 
Carneiro, teceu algumas 
considerações sobre o tema, 
agradecendo a colaboração 
das técnicas da equipa 

multidisciplinar bem como 
a presença de todos os 
participantes, realçando, mais 
uma vez, além da pertinência 
do tema, o excelente 
empenho e trabalho na 
implementação desta ação 
por parte da CPCJ de Castro 
Daire.
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Santos, pastor transumante 
cerca de meio século na 
serra do Montemuro e 
último maioral desta rota 
da transumância, foram 
duas presenças marcantes 

no evento, quer pela 
participação no concurso do 
Cão da Serra da Estrela com 
a cadela Juliana, avaliada 
pela Juíza Maria Amélia 
Taborda, reconhecendo a sua 

qualidade como exemplar ao 
ser-lhe atribuído o Registo 
Inicial de Raça, quer na 
palestra, partilhando assim 
conhecimentos e vivências 
relacionados com a pastorícia.

PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA

APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS - HABILITAÇÃO

Todos os interessados, em 
obter habilitação devem obter 
mais informações junto da 
Direção 
Regional de Agricultura 
e Pescas, sobre as ações 
de formação certificada 
disponíveis e requisitos para 
a obtenção da habilitação 
exigida.
Após a realização do curso, 
devem requerer ao cartão de 
aplicador na própria Entidade 
Formadora ou na Direção-
Regional de Agricultura e 

Pescas, da área de atividade.
Para os agricultores com 
idade igual ou superior a 
65 anos, em 16 de abril de 
2013, poderão, em alternativa 
à realização dos cursos 
específicos existentes, 
realizar uma prova de 
conhecimentos.
De acordo com a mesma lei, 
as entidades públicas e as 
empresas de prestação de 
serviços na área de aplicação 
terrestre de produtos 
fitofarmacêuticos, em espaços 

públicos, áreas de lazer e vias 
de comunicação, devem estar 
devidamente autorizadas 
pela Direção-Regional de 
Agricultura e Pescas.
A habilitação adequada de 
quem compra, manuseia 
ou aplica produtos 
fitofarmacêuticos de uso 
profissional contribui para 
a salvaguarda da saúde 
humana e do ambiente e 
recursos naturais sendo 
obrigatória a partir de 26 de 
Novembro de 2015.

Se pretende adquirir, 
manusear e aplicar 
produtos fitofarmacêuticos 
de uso profissional, de 
acordo com a Lei n.º 
26/2013, de 11 de abril, 
deverá estar devidamente 
autorizado até 26 de 
novembro de 2015.
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O acidente simulado 
envolveu um veículo que 
entrou na autoestrada 
em contramão no nó de 
Castro Daire. No interior 

do túnel chocou com outra 
viatura que seguia no 
sentido Viseu-Lamego. Do 
embate “violento” resultou 
uma vítima encarcerada e 
inconsciente dentro de uma 
viatura. A outra incendiou-
se, mas o condutor saiu em 
segurança e com vários 
ferimentos.
O objetivo do simulacro foi 
“ativar, testar e avaliar” 
o Plano de Intervenção e 

Segurança da Operscut, 
concessionária da 
autoestrada, assim como 
avaliar a articulação 
dos meios envolvidos, 
mobilizados através do 
CDOS – Comando Distrital 
de Operações de Socorro de 
Viseu.
No simulacro participaram 
os bombeiros voluntários de 
Castro Daire e de Farejinhas, 
o INEM – Instituto Nacional 

SIMULACRO NO TÚNEL DE CASTRO DAIRE

Decorreu, na noite de 22 
de outubro, um simulacro 
de acidente rodoviário no 
interior do túnel de Castro 
Daire na A24

Com a entrada na 
penúltima semana do ano e, 
consequentemente, semana 
do Natal, o fluxo de trânsito 
nas estradas portuguesas 
vai sofrer um aumento 
considerável. Com esse 
aumento, que surge todos os 
anos, aumentam também os 
riscos de sinistralidade.

Todos os anos as forças de 
fiscalização e controle da 
Guarda Nacional Republicana 
e Polícia de Segurança Pública, 
pela ocasião do Natal, lançam 
campanhas de aproximação ao 
condutores e aconselhamento. 
Todos os anos essas 
forças policiais alertam os 
condutores para a necessidade 
de se circular em segurança.
A reunião familiar do Natal.
O Natal é, para os cristãos, 
essencialmente, a reunião 
familiar de confraternização 
daquilo que a história religiosa 
conta, mas é essencialmente, 
uma época do ano onde as 
famílias se encontram para 
uma reunião familiar. Isso 
faz com que, muitos deles, 
tenham de se fazer à estrada, 
percorrendo centenas de 
quilómetros.
Ao percorrerem tamanhas 
distâncias, muitas vezes a 
pressa de chegar faz com que 
desenvolvam uma condução 
menos própria à segurança 
rodoviária que a época de 
Natal exige, uma vez que o 
número de viaturas é muito 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO NATAL

Neste Natal
faça uma boa 

viagem e tenha
uma época festiva

em segurança!

mais elevado. Essa deve ser 
uma postura a não ostentar, 
promovendo sim uma 
condução mais à vista.
Só desta forma 
conseguiremos diminuir a 
taxa de sinistralidade, mas 
essencialmente a dor que ela 
provoca. Assim, sejamos ou 
não crentes do que o Natal 

representa, estejamos ou não 
em deslocação para junto da 
família, devemos, todos nós, 
promover uma condução mais 
segura, uma velocidade mais 
adequada e manobras mais 
bem avaliadas.
Nesta quadra que se aproxima, 
faça boa viagem e tenha uma 
época festiva em segurança.

Boas Festas!
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SIMULACRO NO TÚNEL DE CASTRO DAIRE

SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO NATAL

Encontro de Cantares de 
Janeiras
Igreja Paroquial de Castro Daire
23 de janeiro

Desfile de Carnaval das
Escolas
Ruas da Vila de Castro Daire
05 de fevereiro

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

Semana da Floresta do
Concelho
Março

AGENDA CULTURAL 
Janeiro, Fevereiro, Março

de Emergência Médica e a 
GNR, bem como diversos 
representantes da Proteção 
Civil ao nível nacional e 
também no âmbito local.
O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Fernando 
Carneiro, e o Senhor Vice-
Presidente, Eurico Moita, 
assistiram a este simulacro 
em representação da 
Câmara Municipal e também 
enquanto autoridade 
máxima da proteção civil 
local.
As operações decorreram 
com normalidade e os 
meios envolvidos deram 
uma resposta capaz, 
demonstrando capacidade 

para uma resposta eficaz 
em situações semelhantes, 

protegendo pessoas e bens 
de forma rápida e célere.
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