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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Caros amigos,
Nesta edição da nossa Revista
Municipal damos especial
destaque à Festa das Colheitas
e ao Protocolo de Geminação
celebrado com o Município de
Zermatt.
A Festa das Colheitas, evento cada vez com mais impacto na nossa comunidade, é uma manifestação de
identidade e da cultura local, onde homenageamos os nossos agricultores e produtores de gado tradicional.
A participação massiva dos nossos agricultores neste evento, a alegria com que o fazem e o crescimento que
temos assistido em cada edição enche-nos de alegria e de orgulho, dando-nos a certeza que cada vez mais
esta Festa das Colheitas é a Festa do Povo.
Este ano a Festa das Colheitas contou com convidados muito especiais. Refiro-me à comitiva do Município
de Zermatt que esteve de visita ao Concelho. O ponto alto desta visita foi a assinatura do Protocolo de
Geminação entre os dois Municípios - Castro Daire e Zermatt.
A assinatura deste protocolo pretende oficializar as boas relações e os laços que unem estas duas
comunidades, elevando o papel importante que tem a nossa comunidade emigrante em Zermatt,
assegurando-lhes que também eles fazem parte das nossas prioridades.
É um passo importante num caminho que estes dois municípios querem traçar juntos, no sentido de
aproveitar oportunidades e gerar vantagens para ambos.
Por último quero deixar um cumprimento especial à comunidade emigrante que nos visitou nestes meses de
veraneio. A vinda dos nossos emigrantes é sempre um motivo de grande satisfação e alegria para todos nós
e Castro Daire fica mais rico com a vossa presença.
A todos vós o meu grande abraço,
Boa leitura.

Presidente da Câmara Municipal
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tema da capa
Geminação entre os Município de Castro Daire e Zermatt

Os munícipios de Castro
Daire e de Zermatt
assinaram no dia 20 de
Setembro, o pré-acordo
de geminação entre as
duas comunidades
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Este acordo resulta da vontade
dos dois executivos municipais
de estreitar os laços que ligam
estas duas comunidades,
essencialmente verificados
pela grande comunidade
portuguesa que trabalha em
Zermatt.
A convite do Município
de Castro Daire o Senhor
Presidente da Comuna de
Zermatt, acompanhado pelo
seu executivo municipal e
por um grupo de empresários
locais esteve de visita ao
Concelho de Castro Daire.
Durante esta visita a comitiva
de Zermatt viu de perto
algumas das tradições, da
cultura e do modo de vida da
comunidade castrense.
Esta visita foi ainda
aproveitada para que a
comitiva de Zermatt pudesse
ver as potencialidades de
alguns produtos da região,
nomeadamente o granito e
o artesanato, servindo de
promoção daquilo que pode vir
a ser um mercado importante

para o escoamento destes
mesmos produtos.
A assinatura deste pré acordo
de protocolo de geminação
foi o ponto alto da visita da
Comitiva de Zermatt a Castro
Daire, sendo presenciada por
centenas de pessoas que se
juntaram a este ato de união
entre dois povos “irmãos”.
Durante a assinatura deste
acordo foi possível enumerar
os objectivos deste acordo
de geminação, tendo sempre

como base a integração
da comunidade castrense
em Zermatt, e as múltiplas
vantagens que podem resultar
para os dois municípios
através desta geminação.
O dia foi ainda assinalado
com a inauguração de um
monumento de homenagem a
toda a comunidade emigrante
em Zermatt, e que assinala
este marco importante para os
dois municípios.
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autarquia
Festa das Colheitas em Castro Daire com milhares de visitantes

A Festa das Colheitas do
Concelho de Castro Daire,
que decorreu de 18 a 21 de
setembro, recebeu milhares
de visitantes, tendo no
domingo, último dia do
certame, o seu dia dedicado
aos agricultores e criadores
de gado bovino de raça
arouquesa.
A manhã foi marcada

pelo Concurso Nacional de
Bovinos de raça arouquesa.
Participaram neste concurso
centenas de animais desta raça
característica da região, sendo,
segundo os responsáveis da
ANCRA – Associação Nacional de
Criadores de Raça Arouquesa,
o maior e mais participado
Concurso desta raça que se
realizou nesta região.
Durante a tarde a Festa das

Colheitas foi abrilhantada pelo
já habitual desfile de carros
de Vacas pelas Ruas da Vila de
Castro Daire. Este ano com uma
participação recorde, foram
cerca de meia centena os carros
de Vacas que participaram
no desfile, na sua maioria
carregados com os produtos das
colheitas locais.
Este desfile contou com as
ruas e recinto das Festas
das Colheitas sempre muito
preenchidas com os muitos
visitantes que vieram assistir a
esta demonstração de tradição e
de cultura local.
Esta participação massiva dos
agricultores e Criadores de
Gado de Raça Arouquesa na
Festa das Colheitas é o reflexo
da importância que estes
setores têm na economia do
Concelho de Castro Daire, sendo
impulsionada pelos apoios que
este executivo municipal tem
dado aos criadores desta raça
de Bovinos.
A Festa das Colheitas 2014
trouxe um envolvimento
da comunidade local bem
acentuado, cativando também
cada vez mais visitantes,
afirmando-se como uma
referência cada vez maior no
panorama cultural e festivo da
região.
Outro dos marcos da Festa
das Colheitas de 2014 foi a
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visita de uma comitiva do
Municipio de Zermatt, entre os
quais se incluía o Presidente
do Munícipio de Zermatt,
que pode ver um pouco das
potencialidades do Concelho de
Castro Daire em diversos setores
económicos, assistindo ainda
a algumas representações das
tradições e da cultura da região.
Esta visita da comitiva de
Zermatt ao Concelho de Castro
Daire teve como propósito maior
a assinatura de um pré-acordo
para estabelecimento de um
Protocolo de geminação entre
os Municípios de Castro Daire
e Zermatt, cerimónia essa que
decorreu no Sábado dia 20 no
auditório do Centro Municipal
de Cultura e que contou com

a presença de várias
centenas de pessoas,
que se associaram à
assinatura deste acordo.
O município de Castro
Daire, entidade
organizadora desta
Festa das Colheitas,
fez um balanço
muito positivo deste
evento, prometendo
continuar o trabalho
de um envolvimento
cada vez maior da
comunidade local
neste certame, criando
sinergias e parcerias
que continuem a fazer
crescer a Festa das
Colheitas do Concelho de
Castro Daire.
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Mostra Castro Daire 2014 com enchente de público

A Mostra Castro Daire
2014, Feira de Actividades Económicas e
Culturais do Concelho,
contou com várias centenas de visitantes no
Parque Urbano de Castro Daire, local escolhido para o evento.

Esta Mostra Castro Daire,
que decorreu de 13 a 16 de
Agosto de 2014, vai já na sua
XI Edição e continua a ser uma

montra daquilo que de melhor
o Concelho tem para oferecer,
quer ao nível da indústria, do
comércio, serviços e da própria
cultura do Concelho.
O Certame deste ano foi
inaugurado pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Castro Daire, Fernando
Carneiro, acompanhado pelos
convidados que visitaram os
cerca de 50 Stands presentes
nesta Mostra Castro Daire
2014, ao som das concertinas e
cantadores ao desafio.
O cartaz dos 4 dias da Mostra

foi muito variado e apelativo,
convidando á participação e
visita do público, havendo, como
já é habitual alguns locais de
promoção e divulgação da nossa
gastronomia local, onde os
visitantes se puderam deleitar
com as iguarias locais.
Esta mostra Castro Daire foi
ainda aproveitada por muitas
das nossas colectividades,
para promover e desenvolver
o associativismo no Concelho,
dando uma dinâmica ainda
maior a este evento.

Revista Municipal • Município de Castro Daire

9

Passeio sénior - 2014
O Município de Castro Daire
promoveu a comemoração do
Dia Sénior com a realização de
um convívio no dia 5 de Julho,
onde participaram cerca de
dois mil castrenses com mais
de 60 anos.
O passeio Sénior este ano contou
com o apoio do Gabinete de Apoio
ao Idoso, onde os castrenses se
dirigiram para realizar a sua
inscrição. Um gabinete de fácil
acesso, composto por uma equipa
qualificada que presta um serviço
público e gratuito para os idosos
e seus familiares de forma a
atender os munícipes a vários
níveis.
Foi no Santuário de Nossa
Senhora das Dores, na Vila de
Paúl, Covilhã, que o convívio
se realizou. Um espaço muito
acolhedor que proporcionou
um ambiente de grande
confraternização, com muita
alegria e festa juntando os
participantes oriundos das 16
Freguesias do Concelho.
Depois de uma viagem bemdisposta iniciou-se a celebração
da Eucaristia campal, presidida
pelo Castrense, D. Manuel da
Rocha Felício, Bispo da Guarda,
que se associou a este convívio.
Este gesto foi reconhecido e
agradecido em nome de todos
os Castrenses pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Castro Daire, Fernando

Carneiro.
Terminada a eucaristia, todos
os participantes, partilharam o
almoço no magnífico parque de
merendas do santuário, contaram
com uma equipa de animação do
Gabinete de Apoio ao Idoso, que
animou os idosos e promoveu
o diálogo entre gerações, onde
as anedotas, advinhas e contos
populares proporcionaram
momentos de boa disposição
existindo uma recíproca
aprendizagem.
Durante a tarde atuou o Grupo
Musical Os Amigos da Farra
de Moledo - Castro Daire, que
proporcionou um grande arraial,
os mais velhos e mais novos
fizeram o gosto ao pé até às
17:00h.
Como tem sido hábito, a Câmara
Municipal disponibilizou bebidas
grátis aos participantes,

promovendo também desta forma
a confraternização e o reencontro
de amigos.
O Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Sr.
Fernando Carneiro, agradeceu
o carinho que os Castrenses lhe
demonstraram durante o passeio
e afirmou que irá continuar a
fazer o bem e que estará sempre
ao lado do povo em todos os
momentos.
Depois de um dia de muita festa,
alegria, convívio e partilha, o
regresso dos 39 autocarros que
transportaram os participantes
foi feito em segurança e
comodidade.
A Câmara Municipal de Castro
Daire agradece a todos os que
contribuíram para que este
passeio fosse um sucesso para a
vida dos seniores castrenses.
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Inauguração das Infra-Estruturas de Apoio à Prática de Desporto
e Aventura no Rio Paiva
O Município de Castro Daire
inaugurou, no passado sábado
dia 09 de Agosto, as InfraEstruturas de Apoio à Prática
de Desporto e Aventura no Rio
Paiva, em Lodeiro, Freguesia
de Cabril.
Esta Inauguração contou com
a Presença de várias centenas
de populares e convidados
que assistiram ao descerrar
da placa de Inauguração pelo
Senhor Presidente da Câmara
de Castro Daire, Fernando
Carneiro, e pelo Senhor
Presidente da Junta de Cabril,
José Gonçalves.
O Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire e o Sr
Presidente da Junta de Cabril,
acompanhados pelos convidados
visitaram as instalações,
recebendo informações do
objetivo de cada edifício ou
compartimento por parte dos
responsáveis técnicos que
levaram a cabo a execução da
obra.
A Obra foi também ela benzida
pelo Sr. Pároco da Freguesia
de Cabril, Padre Miguel, que
se associou a esta cerimónia e
que desejou que este fosse um
local de prosperidade e onde as
pessoas se sintam bem.
Nos discursos de Inauguração
usaram da palavra o Senhor
Presidente da Junta de Cabril
e da Câmara Municipal de

Castro Daire, tendo ambos
manifestado enorme satisfação
pelo concretizar desta obra tão
importante no desenvolvimento
da comunidade local e da própria
região.
O Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Fernando Carneiro,
destacou o grande investimento
feito nesta Obra, em grande
parte financiado pelo quadro
comunitário de apoio, que
espera vir a ser uma aposta com
retorno, que permita desenvolver
o Turismo, e cativar cada vez
mais visitantes até este local,
agora com magnificas condições
de apoio e lazer.
O presidente da Autarquia
Castrense afirmou ainda que a
aposta em Infra-Estruturas deste
género é uma das prioridades
deste Executivo Municipal,
porque são investimentos destes
que proporcionam melhores

condições de Vida ás pessoas,
possibilitando a fixação de
habitantes numa região cada
vez mais despovoada, criando
riqueza e visibilidade do que
melhor este Concelho tem para
oferecer.
As modernas e funcionais
estruturas inauguradas vão
permitir óptimas condições à
prática de desportos de Aventura
e outros desportos de Rio,
usufruindo ainda das magnificas
condições naturais que o espaço
oferece, num rio onde a beleza
natural se conjuga com a
limpidez das águas deste local.
No final da cerimónia todos
os presentes puderam
confraternizar num lanche
partilhado, onde o clima de festa
e satisfação pela inauguração
de tão importante estrutura de
apoio local foi evidente em todos
os que participaram nesta Festa.
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OBRAS
antes e depois

Antes
Depois
Castro Daire • Passeio da Estrada da Sobreira

Antes
Depois
Castro Daire • Passeio da Estrada da Sobreira

Depois
Antes
Castro Daire • Passeio da Estrada da Sobreira

Depois
Antes
Castro Daire • Passeio da Estrada da Sobreira

Depois
Antes
Ester de Baixo • Alargamento e construção de muro de suporte

Depois
Antes
Ester de Baixo • Alargamento e construção de muro de suporte
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OBRAS
obras em curso

Arinho • Requalificação da Rua Nova

Arinho • Requalificação das Bermas na Rua do Aido

Arinho • Requalificação das Bermas na Rua do Aido

Casal Bom • Requalificação do acesso e Rua Principal

Casal Bom • Requalificação do acesso e Rua Principal

Castro Daire • Requalificação da Av. Maria Alcina Fadista

Castro Daire • Requalificação da Av. Maria Alcina Fadista

Castro Daire • Requalificação da Av. Maria Alcina Fadista
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OBRAS

Gosende • Alargamento e Construção de Muro de Suporte

Lodeiro de Cabril • Infra-estruturas de Apoio à Pratica do Desporto

Lodeiro de Cabril • Infra-estruturas de Apoio à Pratica do Desporto

Lodeiro de Cabril • Infra-estruturas de Apoio à Pratica do Desporto

Lodeiro de Cabril • Infra-estruturas de Apoio à Pratica do Desporto

Lodeiro de Cabril • Infra-estruturas de Apoio à Pratica do Desporto

Moimenta • Requalificação da Estrada Municipal

13

14

Revista Municipal • Município de Castro Daire

OBRAS

Póvoa do Montemuro • Pintura e Sinalização da Estrada Municipal

Quintas de Vale de Matos • Requalificação de acesso

Sobrado • Requalificação da Estrada Municipal

Sobreda - Moimenta • Requalificação da Estrada Municipal

Sobreda - Moimenta • Requalificação da Estrada Municipal

Sobreda • Requalificação da Estrada Municipal

Sobreda • Requalificação da Estrada Municipal

Soutelo • Alargamento e requalificação da Rua dos Vergais

Soutelo • Alargamento e requalificação da Rua dos Vergais
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OBRAS

Soutelo • Requalificação da Berma na Estrada Municipal

Termas do Carvalhal • Abertura do Acesso a EN2

CULINÁRIA

giest
a e bolo podre
Indredientes:

2 litros de água
750 g batatas
1 cebola
1 Alface
Azeite
Sal q.b.
Erva “Bela Luz” – Ervital
Uma colher de Flor de
Giesta – Ervital

Utilizar uma panela de 4 a 5 litros .
Deixar cozer as batatas e a cebola
e, só depois adicionar as folhas da
alface. Deixar cozer e triturar muito
bem. Só na fase final se adiciona
a Bela Luz e a Flor de Giesta,
mexendo muito bem, desligar o
fogão, tapar a panela e só servir 15
minutos depois.
Sirva a sopa em tijela e com bolo
podre torrado.

a batata, a alface e o imenso
“jardim” que é a Serra Mágica do
Montemuro com as mais diversas
plantas autóctones de cheiro e
sabores capazes de despertarem
a atenção do gastrónomo mais
exigente.

Nota:
Castro Daire tem condições
impares, para com a gastronomia
surpreender quem nos visita e
até nós próprios. Desde a água,

Conheces o teu Município?

Resposta: Penedo da Saudade - Gafanhão

Sopa de alface,

Preparação:
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entrevista
recursos de que esta associação
dispõe, a começar pela
necessidade de mais associados,
cuja contribuição monetária
é fundamental em qualquer
organização.

Dados Biográficos:
Nome Completo:
José Manuel Figueiredo
Ramos
Data de nascimento:
22/11/1946
Naturalidade:
Castro Daire
Há quanto tempo é Presidente da
AECDB (Associação Empresarial
de Castro Daire e Beiras)?
Tomei posse no dia 16 de março
de 2012.
Fale-nos um pouco do seu
percurso Profissional!
Iniciei a minha atividade bancária
em 1971, no Banco Nacional
Ultramarino transferi-me em 1977
para Banco Português Atlântico,
em Castro Daire, aquando da
sua abertura nesta vila. Em
1988 estive a gerir a agência do
BPA em Aguiar da Beira tendo
regressado a Castro Daire em
1991 onde fui gerente e Diretor de
sucursal até finais de 2005, data
em que me aposentei.
O que o levou a aceitar este
desafio de Presidir à AECDB?

A convite de vários associados,
face à minha experiência comercial
e sobretudo disponibilidade para
acompanhar mais de perto a gestão da
associação. Fica-me a ideia que teria
sido mais uma porta a fechar, o que
seria lamentável.

Como tem corrido esta
experiência de presidir à AECDB?
A experiência tem sido boa,
embora difícil face aos parcos

Fale-nos um pouco do trabalho e
da missão da AECDB no Concelho
de Castro Daire.
A Associação Empresarial de
Castro Daire e Beiras foi fundada
em 15 de Junho de 1990, na vila
de Castro Daire, com o objetivo de
ajudar a desenvolver económica
e socialmente a região. Tem como
principal missão apoiar, nas mais
diversas áreas, as empresas
comerciais. Esta associação em
franca expansão procura, face
às diversidades apresentadas
na atual conjuntura económica,
defender os legítimos interesses
dos seus associados.
É constituída por empresas
associadas dos mais diversos
sectores da economia,
nomeadamente comércio,
indústrias transformadoras,
nas áreas alimentares, ferro
e madeiras, construção civil e
prestadores de serviços.
A AECDB tem ainda uma parceria
com o Instituto de Emprego
e Formação Profissional, na
dinamização de um Gabinete
de Inserção Profissional. Temos
assim, um contacto privilegiado
com os empresários, conhecendo
as suas reais necessidades e em
paralelo apresentamos um serviço
fundamental para a população
desempregada de Castro Daire,
um Concelho que, note-se bem,
apresenta uma elevada taxa
de desemprego. É fundamental
reconhecer que o GIP na AECDB,
no centro de Castro Daire, por
si só, evita que estas pessoas
tenham de se deslocar a outro
concelho para tratar dos assuntos
referentes ao IEFP. Esta parceria
tem também revelado frutos ao
nível da formação profissional,
sendo este também um trabalho
por nós prestado à comunidade e
às nossas empresas.
Entendemos nós e reconhece
quem destes serviços usufrui
que estes são fundamentais para,
permitam-me a expressão, trazer
e unir agentes económicos a
Castro Daire.
O que tentou mudar na AECDB?
A nossa candidatura à Direção
da AECDB visou sobretudo dar
continuidade a uma instituição
que tão bem serve o nosso

concelho. O nosso intuito foi
desde o primeiro momento
dignificar uma casa que presta
um contributo de excelência,
quer na defesa dos interesses dos
seus associados, quer no serviço
prestado à população Castrense.
Nesse sentido, foi sempre nossa
prioridade fortalecer as atividades
desta associação, não sendo por
acaso que somos das poucas
associações do país que têm um
Gabinete de Inserção Profissional
ao serviço dos empresários e
da população jovem e adulta
desempregada. As pessoas que
este serviço traz à sede do
nosso concelho diariamente,
são, elas próprias, importantes
agentes económicos para o nosso
comércio. Para além disso, o
feedback que temos de todo o
trabalho desenvolvido pelo GIP
não podia ser melhor, o que muito
nos orgulha. Gostaria de referir
que a missão de uma Associação
Empresarial é ainda preparar
a comunidade em que se insere
para a mudança e é nossa crença
absoluta que a aposta na criação
de um Festival Gastronómico em
Castro Daire foi isso mesmo – o
prever do potencial daquilo que
é o agregar num espaço só as
riquezas endógenas da nossa
região, com a merecida exposição
e promoção. Lançamos o desafio
aos nossos associados, que
reconheceram desde o primeiro
minuto que seria um sucesso.
Repare-se que Castro Daire inteiro
se juntou e ninguém faltou à
chamada. Entre a AECDB e seus
associados, Autarquia e a própria
população de Castro Daire, todos
foram actores principais de um
momento de mudança. E é isto
que nós, enquanto Direcção,
pretendemos para o Concelho.
Quais os projectos que gostava de
ver implementados pela AECDB?
Neste caso, referindo-me ao
Festival Gastronómico, queremos
dar-lhe continuidade, queremos
que o evento cresça de forma
a ser uma referência regional.
Acreditamos que a nossa missão
também passa pela divulgação do
concelho, cativando as pessoas
com a nossa gastronomia, com
a simpatia e requinte do nosso
comércio e dando a conhecer a
beleza natural do nosso concelho.
Como Caracteriza o tecido
empresarial e comercial do
Concelho?
O tecido empresarial do concelho,
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como é do conhecimento de
todos, caracteriza-se sobretudo
pelo sector primário, fruto da
prevalência da agricultura de
sobrevivência praticada pela
população mais idosa, e pelos
serviços, havendo destaque para o
comércio através da restauração,
do turismo e do comércio
tradicional. O setor secundário
é representado sobretudo pela
indústria da madeira, pela
indústria da extração de rochas
ornamentais, com especial relevo
para o granito e pela indústria da
panificação. Importa aqui referir
os honrosos prémios IAPMEI que
algumas das nossas PME’s têm
vindo a conquistar, resultado
da qualidade de desempenho
destas empresas, num contexto
particularmente exigente,
reforçando a sua boa imagem e
notoriedade no mercado.
Que Mensagem gostaria de
deixar aos associados AECDB e
em geral aos Castrenses?
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Acima de tudo, entenda-se que a
Associação Empresarial é a casa
de todos, para todos e que deve
ser feita por todos, e daí estarmos
abertos para todas as novas
ideias que enriqueçam o bem de
todos e do nosso concelho. Para
esse bem comum é importante a
união de todos, porque sem o apoio
dos associados esta instituição
não faz sentido. Quero voltar a
referir que esta associação é um
marco muito importante para
o concelho de Castro Daire e é
essencial que todos a reconheçam
como tal. Relembramos que presta
um serviço essencial no apoio
às empresas e no combate ao
desemprego. Frisamos o quão
importante é ter um serviço como
o GIP, que traz muitas pessoas
diariamente a Castro Daire, que
ajuda tantos jovens na procura
de emprego, que é um pilar
no combate à saída destes do
nosso concelho. Posto isto, quero
convidar quem nos conhece e a
quem não nos conhece a visitar-

nos, para conhecerem mais de
perto o nosso trabalho. Precisamos
do apoio de todos, quero convidar
desta forma todos os empresários
do Concelho de Castro Daire a
serem nossos associados. O valor
da quota anual é baixo, e acima
de tudo, essencial para uma
defesa contínua e de qualidade dos
interesses de todos os associados.
Resta-me assim agradecer, em
meu nome e em nome da AECDB,
a oportunidade que nos foi
concedida para dar a conhecer
aquilo de que é feito o nosso
presente e como pretendemos
desenhar o nosso futuro.
Convidamos, por fim, todos os
nossos associados no dia de hoje, e
os do dia de amanhã, a desenhar
esse mesmo futuro em conjunto.
A união de todos os empresários
trará frutos, os frutos certos
para cada um, e devolverá à
comunidade em que se insere a
prosperidade que tanto merece.

da Câmara e pelo Sr. vereador
Eurico Moita. A equipa que
venceu esta edição dos Jogos
sem Fronteiras foi a Associação

do Mosteiro. Contudo, todos
se juntaram, no final, para a
“pool party” animada pelo DJ PP
KOOL.

Bem haja a todos!

DESPORTO
Jogos sem Fronteiras
Decorreu no dia 1 de julho
nas Piscinas Municipais a
final da edição deste ano
dos Jogos Sem Fronteiras.

Com os apoiantes, na plateia, ao
rubro, os atletas lutaram pelo
alcance do melhor resultado
para a sua associação.
Após os jogos o Sr. Presidente
da Câmara felicitou e
agradeceu a todos os
envolvidos nesta atividade.
A disputa deu lugar à
ansiedade no momento de saber
os resultados. Os prémios foram
entregues pelo Sr. Presidente
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Mini Jogos Sem Fronteiras
A noite de 28 de Julho encheu
de cor, alegria e diversão as
Piscinas Municipais de Castro
Daire, que receberam os Mini
Jogos Sem Fronteiras.
Ao início da noite as 9 equipas
participantes estavam a
postos para realizar as suas
provas. A apresentação ficou
a cargo de Cátia Cardoso e
Filipe Duarte.
As claques apoiantes
vibraram com as prestações
das suas equipas e
encheram de animação

todas as provas.
O Sr. Presidente da Câmara
Municipal – Fernando
Carneiro e o Sr. Vereador
Eurico Moita assistiram,
divertidos às renhidas
atuações das equipas,
protagonizando, no final, a
entrega dos prémios.
Assim, obtiveram-se as
seguintes classificações:
1º - Santa Margarida
2º - Lamelas
3º - Escuteiro

Taça Municipal de Futebol
A Sociedade Filarmónica
de Mões conquista a Taça
Municipal de Futebol
2014.

Após dois fins de semana de
intensa competição por parte das
16 equipas participantes na Taça
Municipal de Futebol, disputouse no passado dia 29 de Junho
(dia de São Pedro) a final da Taça
Municipal de Futebol 2014.
Na luta pelo troféu estavam a
Sociedade Filarmónica de Mões
e a ACR Social das Termas do
Carvalhal.
Estas duas equipas, que
curiosamente já se tinham
defrontado na fase de grupos,
revelaram-se realmente fortes
ao longo da prova, levando de
vencidos os seus opositores.
O equilíbrio entre ambas
ficou também demonstrado
nesta final, levando vantagem
neste particular a Sociedade

Filarmónica de Mões que venceu
por 5 - 3, conquistando assim a
Taça Municipal de Futebol 2014.
No final do jogo, houve a
tradicional entrega de prémios
onde estiveram presentes o
Sr. Vice Presidente da Câmara
Municipal de Castro Daire, Eurico
Moita, o Sr. Vereador do Desporto,
Dr. Rui Braguês e o representante
da Junta de Freguesia de Castro
Daire, Fernando Albuquerque. Foi
da mão destes que os finalistas

e o 3º Classificado (GDR Granja
que venceu a Pereira por 2 - 1 no
jogo do 3º e 4º lugar) receberam
as medalhas que premiaram
o seu desempenho durante a
competição, sendo que o “Caneco”
seguiu para a Vila de Mões.
Fica o agradecimento aos árbitros
que dirigiram os encontros, bem
como à O CRASTO que colaborou
ativamente na operacionalização
da atividade.
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CPCJ
Banco Solidário
No sentido de dar início à
atividade designada por “Banco
Solidário” que visa angariar
bens alimentares, produtos
de limpeza e higiene, livros
e brinquedos a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens
de Castro Daire, em articulação
com a Câmara Municipal,
procedeu à construção de caixas
de madeira.
As caixas coloridas e decoradas
pelos jardins-de-infância do

Concelho já se encontram expostas
nos seguintes locais: secretaria da
Santa Casa da Misericórdia; Centro
de Saúde e extensão de Mões;
Mini-preço e Super-mercado Ganha
Pouco; Escola Básica n.º1 de Castro
Daire; Escola Básica 2 e 3 Castro
Daire e EBI de Mões.
Os pontos escolhidos são locais
estratégicos, de modo a sensibilizar
e consciencializar a comunidade
para a importância da solidariedade
e situações de carência vivenciadas
por crianças do concelho.

Seja solidário com as nossas
crianças!

Gravações do filme “Violência no Namoro”
Decorreram entre os dias 8 e
16 de julho as gravações para
o filme “Violência no Namoro”.
Estas realizaram-se através da
parceria entre a CPCJ, a Câmara
Municipal e o Agrupamento de
Escolas.
Este projeto só foi possível devido
à colaboração da Foto Ideal com
o empréstimo da máquina de
filmar; do professor Élio Serrano
que procedeu às filmagens e dos
jovens que, com boa disposição e

muita energia aguentaram estes
dias intensivos de filmagens, quais
atores profissionais!

O filme será apresentado
brevemente… num auditório perto
de si!

Desde garrafas em miniatura,
aos calendários, aos brinquedos,
passando por armas, bonés,
medalhas, a uma roda antiga,
com raios de madeira, de tudo um
pouco, fez-se história.
E, ainda em jeito de memória de

um homem, de um passado, de um
artista, de um filantropo, acordeões
e grafonolas. Por isso, o nosso
agradecimento a Lino Menezes,
Miguel Fernandes, Evaristo Pina
Rodrigues, Augusto Soares, Luís e à
família António Argentino.

CULTURA
Dar vida ao Colecionismo
Esteve presente durante
os meses de Julho e
Agosto a exposição “Dar
vida ao colecionismo”
que reuniu peças, de um
espólio muito mais vasto,
de vários colecionadores
do concelho.
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Dia dos Avós
Aos avós chamamos segundos
pais, pela sua sabedoria, pela
sua experiência, pelo papel na
educação dos netos.
Por isso, celebrar o Dia dos Avós,
que se comemora a 26 de Julho
significa celebrar a experiência
de vida, a história, a família, à
qual a Biblioteca Municipal de
Castro Daire se associou, mais
uma vez, com um encontro
de avós da Santa Casa da
Misericórdia.

TURISMO
Exposição “Um Olhar sobre as Origens”
O Município de Castro Daire
participou no projeto “Um Olhar
sobre as Origens” que decorreu
no Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) e
no Restaurante McDonald´s® de
Viseu. Esta iniciativa resultou
de uma parceria entre o IPDJ,
o Restaurante McDonald´s® e
Municípios do distrito de Viseu,
tendo como principal objetivo
dar a conhecer os tesouros dos
locais e das gentes desta região.
Castro Daire fez-se representar
apostando na divulgação do
património natural e edificado,
cultura, história, tradições,
gastronomia, artesanato,
termalismo, onde as Termas do
Carvalhal apresentam-se como

um forte marco turístico.
A abertura da exposição decorreu
no dia 21 de julho no IPDJ e contou
com a presença do Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Castro
Daire, José Fernando Carneiro, do
Vereador da Cultura e Turismo, Dr.
Rui Braguês, do Dr. José Cardoso,
Diretor Regional do IPDJ e do
Restaurante McDonald`s®, Rui
Moiteiro.
No Restaurante McDonald´s®
esteve patente uma exposição
de 22 fotografias do concelho. A
“Gala Infantil” de Castro Daire
abrilhantou e alegrou o momento
da inauguração, participando
cerca de 50 crianças, tendo-lhes
sido proporcionada, no final da

sua atuação, uma visita ao interior
da cozinha do restaurante, onde
cada uma das crianças teve a
oportunidade de confecionar o seu
próprio hambúrguer.
Esta exposição esteve patente entre
os dias 21 de julho e 28 de agosto
no IPDJ e até dia 31 de agosto
no restaurante McDonald´s® de
Viseu onde também estiveram
programados eventos de animação
todos os domingos participando
vários grupos de Castro Daire.
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A Viagem do Elefante

O Município de Castro Daire
recebeu, no passado dia 30
de Agosto, o espectáculo – A
Viagem do Elefante.
Este é um espetáculo
comunitário de teatro de
rua, que revisita o caminho
de Salomão celebrando
territórios e as suas gentes
nas urgências sentimentais
e literárias da vida de um
criador de livros e de sonhos:
José Saramago.
O parque Urbano de Castro Daire,
local escolhido para a realização
deste Teatro Itinerante, levado a
cabo pela Companhia de Teatro
Acert, contou com a presença
de muitas centenas de pessoas
que quiseram associar-se a
esta iniciativa, assistindo a
esta grande produção e a este
magnífico espectáculo.

Este projecto foi promovido
pela CIM Viseu Dão Lafões, em
parceria com os 14 municípios
que a compõem, possibilitando
que cada concelho pudesse
receber esta demonstração de
qualidade cultural e de interação
comunitária.
Uma das grandes mais-valias

deste projecto prendeu-se com a
integração de diversas pessoas
da comunidade de cada Concelho,
que puderam participar como
personagens desta peça, dando
assim uma magia ainda maior
a este mega espectáculo, que
povoou o imaginário daqueles
que puderam assistir.
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AMBIENTE
Documentário “Abelhas e Homens”
O Município de Castro
Daire, em parceria com
a Quercus, patrocinou a
exibição do documentário
“Abelhas e Homens” que
tem como tema central
o desaparecimento das
abelhas nos últimos anos
e o papel das mesmas na
nossa sociedade.
Embora as causas continuem a
ser um mistério, está em causa
algo mais do que a simples
morte de insetos e bem mais
do que apenas uma questão de
mel. Em busca de respostas,
o realizador embarcou numa
viagem para conhecer
as pessoas cujas vidas

dependem das abelhas: de
um apicultor suíço que vive
nos Alpes até aos gigantescos
pomares de amendoeiras
na Califórnia, passando por
um investigador do cérebro
das abelhas em Berlim, uma
comerciante de pólen na
China e as abelhas assassinas
do deserto do Arizona.
Assistiram a este
documentário algumas
dezenas de pessoas.
Este documentário, muito
elucidativo e informativo,
é um meio de promover a
defesa das abelhas e de
melhor dar a compreender a
todos o seu papel ímpar no
meio ambiente.

PROJETO HIGRO - Ações demonstrativas para a conservação de habitats
prioritários de montanha no Norte de Portugal

Comissão de Acompanhamento
do projeto HIGRO reúne
em Castro Daire e visita
exposição itinerante e áreas
afetas ao projeto na Serra de
Montemuro.
No alto de várias serras
portuguesas pode observar-se
dois habitats peculiares que se
formam em zonas húmidas em
resultado da precipitação e/
ou da condensação dos ventos
marítimos carregados de vapor de
água, onde a topografia favorece
a acumulação de água no solo
e à superfície. São os cervunais
e urzais-tojais higrófilos, duas
formações vegetais típicas destas
zonas húmidas de altitude.
A excelência destes habitats
resulta da elevada biodiversidade
que albergam, em particular,

espécies raras, endémicas ou em
perigo de extinção. São ainda
espaços vitais na produção de
pasto, no fornecimento de água e
na regulação do seu ciclo.
No que diz respeito à serra de
Montemuro, sítio classificado como
Rede Natura 2000, e integrada no
projeto HIGRO, foram promovidas
ações de conservação ativa
destes habitats, nomeadamente
com a realização do controlo da
vegetação arbustiva/herbácea,
instalação de vedações amovíveis
e fixas, contratualização de
pastoreio, bem como o restauro da
hidrologia natural existente.
Os estudos referentes aos
invertebrados realizados na
Serra de Montemuro permitiram
descobrir uma nova população
de borboleta-azul-das-turfeiras,
provavelmente a maior população
contínua da espécie em Portugal.
A estratégia de sobrevivência da
borboleta-azul é, talvez, a mais
surpreendente de todas as 135
espécies de borboletas diurnas
conhecidas em Portugal.
Quando os ovos destas borboletas
eclodem dão origem a minúsculas

lagartas que vão consumindo a
cápsula floral durante duas ou
três semanas. Depois, as lagartas
deixam-se cair ao solo e esperam
ser adotadas por formigas do
género Myrmica, que as irão
transportar até ao formigueiro,
pensando tratar-se de larvas de
formiga perdidas.
Uma vez no formigueiro, as
lagartas da borboleta-azul vão
consumindo centenas de larvas
de formiga, dando em troca
uma substância açucarada ao
formigueiro.
No ano seguinte ao da adoção,
no Verão, dá-se o processo de
transformação em crisálida,
sendo que uma semana
depois eclode a borboleta, que
rapidamente procura uma saída
do formigueiro, pois a química
que iludiu as formigas deixa de
funcionar e rapidamente passa a
ser considerada um inimigo.
Os urzais-tojais e os cervunais,
prioritários para a conservação
da biodiversidade por parte da
União Europeia, são os únicos
habitats onde se encontra esta
borboleta.
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PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA
IMPLEMENTAÇÃO DE FAIXAS DE REDE PRIMÁRIA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS
A Câmara Municipal de
Castro Daire, com o intuito
de continuar a preservar
e valorizar o património
florestal, está a realizar
a implementação da Rede
Primária prevista na
candidatura do PRODERacção Minimização dos
Riscos e subacção Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
A Estas intervenções estão
previstas no Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Castro Daire tendo
como principais funções:
a) diminuição da superfície
percorrida por grandes
incêndios, permitindo e
facilitando uma intervenção

directa de combate ao fogo;
b) redução dos efeitos da
passagem de incêndios,
protegendo de forma passiva
vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos
sociais, zonas edificadas e
povoamentos florestais de valor
especial;
c) isolamento de potenciais
focos de ignição de
incêndios.
Pretende-se,
recorrendo a meios
moto-manuais,
proceder ao controlo
da vegetação
espontânea total
e ao controlo da
densidade excessiva,

eliminando todas as árvores
secas ou em risco de queda.
As árvores em bom estado
fitossanitário serão preservadas,
minimizando a possibilidade de
progressão de um fogo rasteiro
procedendo á sua desramação.
Todos os resíduos serão
destruídos ou removidos da zona
de intervenção.

Número de Emergência 112
Em qualquer caso de
emergência, de Norte a Sul do
País, o número 112 – Número
Europeu de Emergência - pode
ser ligado através dos telefones
das redes fixa e móvel. A
chamada é gratuita e é atendida
de imediato pelos centros de
emergência que accionam os
sistemas médico, policial e de
incêndio, consoante a situação
verificada.
Como utilizar:
O Número de Emergência 112 deve
ser utilizado, entre outras situações
(desacatos, assaltos), nas seguintes:
•Acidente de viação: todos os casos
relacionados com veículos, quer se
refiram a peões atropelados, quer
a indivíduos transportados nas
viaturas sinistradas.
•Acidentes no trabalho: os variados
casos de sinistro individual ou
colectivo ocorridos nos locais de
trabalho (fábricas, oficinas, obras,
escritórios, armazéns, etc.).
•Acidentes no desporto: os
sinistrados resultantes da
prática das diversas actividades
desportivas, tanto de competição
como de recreio.

•Quedas: quando as suas
consequências exijam transporte em
ambulância.
•Doença súbita: os casos dos
indivíduos acometidos de doença
que aparente exigirem intervenção
hospitalar (dor no peito, falta de ar,
perda de conhecimento e outras
situações de perigo de vida).
•Agressão: os casos de indivíduos
feridos por agressão que exijam
tratamento hospitalar.
•Intoxicações: os casos de
envenenamento, acidental ou não,
fugas de gás, etc.
•Afogamento: todos os casos em que
o acidente resultou de submersão.
•Alcoolismo: todos os casos em que,
por virtude de intoxicação alcoólica
aguda, esteja em perigo a vida do
indivíduo.
•Partos súbitos: os casos de parto
iminente.
•Incêndios urbanos
•Incêndios florestais: se avistar o
início de um incêndio florestal, ligue
de imediato (em alternativa pode
utilizar, ainda, o 117).
As Centrais de Emergência activam
os meios de socorro adequados de
acordo com a sua informação.
Antes de ligar 112, informe-se sobre
os pormenores que a Central tem

necessidade de conhecer:
•ONDE - local exacto da ocorrência:
rua, n.º da porta, estrada (sentido
ascendente ou descendente), pontos
de referência.
•O QUÊ - tipo de ocorrência:
acidente, incêndio florestal ou outro;
parto, doença súbita, intoxicação,
etc.).
•QUEM - Vítima/doente, número de
vítimas e queixas.
A sua colaboração é fundamental
sempre que se encontre em risco
a vida humana. Preste atenção às
perguntas efectuadas, responda
com calma e siga as instruções
indicadas.

A proteccção civil somos
todos nós!
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AGENDA CULTURAL
Outubro, Novembro, Dezembro
Campeonato Regional de
Abertura de Absolutos
Piscinas Municipais de Castro Daire
25 e 26 de Outubro
TRAIL DO MONTEMURO
Castro Daire
29 de Novembro
Pai Natal Visita as Escolas
Escolas EB1 de Castro Daire
Mês de Dezembro

