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CASTRO DAIRE
revista municipal

Recriação da última Rota
da Transumância

Programa Aproximar
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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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Os recentemente inaugurados Lares de São Joaninho e de Parada de Ester e o Centro de Dia de Lamelas 
vieram aumentar, em muito, a oferta destes serviços, suprimindo muitas das necessidades deste território 
nessas áreas.

Criamos a medida de incentivo à natalidade e de apoio aos casais designado “Enxoval do Bebé”. Nesta medida 
já foram apoiados 452 bebés nascidos no Concelho, um apoio que ronda os 300 mil euros.

Ao nível da melhoria habitacional temos vindo a reforçar intensivamente esta medida de apoio Municipal. 
Foram muitas as famílias carenciadas que viram a sua habitação dotada das condições mínimas de conforto 
exigido.

Mas o apoio social prestado pelo município de Castro Daire não se ficou por aqui. Revolucionamos o cartão 
VIVER +, que apoia os nossos seniores com mais de 60 anos. Com este cartão podem usufruir de diversas 
regalias nos serviços públicos, em lojas comerciais e também nas carreiras de transportes públicos no 
Concelho.

Abrimos a Loja Social que tem oferecido a oportunidade de ser uma porta aberta para aqueles que querem 
ajudar e sobretudo para os que precisam dessa ajuda.

Anualmente temos apoiado a ação social escolar das nossas crianças, vimos também sinalizando e chegando 
mais perto dos agregados familiares mais isolados e não esquecendo os munícipes portadores de deficiência 
aos quais temos dado mais atenção.

Temos atualmente ao serviço do Município cerca de uma centena de utentes que integram o Contrato 
Emprego Inserção (CEI), sendo pessoas capazes, que têm cumprido cabalmente as tarefas que lhe são 
confiadas, numa demonstração de que são pessoas válidas e que compreensivelmente esperam uma 
oportunidade no mercado de trabalho.

Em tempo algum podemos baixar os braços e jamais poderemos pensar que está tudo feito. Muito há a fazer 
porque as pessoas deverão ser sempre a nossa prioridade e os mais carenciados deverão estar sempre no 
topo das nossas preocupações.

É com esta máxima que sempre estive na vida e também enquanto Presidente da Câmara.

Presidente da Câmara Municipal 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
Caros Munícipes

É com grande satisfação que 
constato que a taxa de cobertura 
de Apoio Domiciliário no concelho 
de Castro Daire é total, sendo que 
ultimamente temos também vindo 
a aumentar significativamente as 
valências de Centro de Dia e de Lar.
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O destaque deste ano foi a 
recriação da Rota da Última 
Rota da Transumância realizada 
em Castro Daire. Esta Rota da 
Transumância trouxe até às ruas 
da Vila de Castro Daire muitas 
centenas de espetadores que 
quiseram vivenciar e assistir à 
passagem do Rebanho, composto 
por mais de 600 Ovelhas, rebanho 
esse que percorreu um dos trajetos 
do percurso da Transumância, 
desde a Aldeia de Ribolhos até ao 
Parque das Carvalhas na Vila de 
Castro Daire.
Com a participação e interação do 
público, foram muitos aqueles que 
puderam acompanhar o rebanho, 
que ficaram a conhecer melhor as 
tradições e costumes dos pastores 
e que viveram este atividade como 

uma prova da cultura local.
Outro ponto alto destas Festas de 
São Pedro foi as Marchas Populares 
de São Pedro, que desfilaram na 
noite de domingo, dia 28 de junho. 
Perante milhares de pessoas foram 
10 as marchas participantes deste 
ano, enchendo de festa, de brilho e 
de animação o percurso de atuação, 
perante o regozijo e satisfação dos 
presentes.
As Festas de São Pedro contaram, 
ainda, com um cartaz cultural bem 
diversificado e preenchido, trazendo 
até ao Parque Urbano da Vila de 
Castro Daire, local de realização 
destas Festas, muito publico que 
aderiu em massa a este evento, 
criando uma dinâmica de animação 
e diversão que contagiou a Vila de 
Castro Daire por estes dias.

TEMA DA CAPA

FESTAS DE SãO PEDRO COM MILhARES DE PESSOAS EM CASTRO DAIRE

A Câmara Municipal de 
Castro Daire organizou 
as Festas de São Pedro, 
que decorreram de 26 a 
29 de junho.
Na edição deste 
ano contou com a 
participação de milhares 
de pessoas nas diversas 
iniciativas levadas a 
cabo durante os quatro 
dias de realização destas 
Festas Populares em 
Honra de São Pedro.
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MuNIcíPIO DE cASTRO DAIRE ASSINA MEMORANDO DE ADESãO AO 
PROGRAMA APROxIMAR

O Munícipio de Castro Daire, 
assinou, no passado dia 29 
de Abril, com a Agência de 
Modernização Administrativa 
o Memorando de Adesão ao 
Programa Aproximar.

A cerimónia decorreu em Leiria, 
no Teatro Miguel Franco, e 
serviu ainda para a assinatura 
do Protocolo para a criação dos 
Espaços do Cidadão na área do 
município.
Este protocolo foi assinado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, 
Fernando Carneiro, na presença 
do Senhor Ministro Adjunto e 
do Desenvolvimento Regional, 
Miguel Poiares Maduro, e do 
Senhor Secretário de Estado 
da Administração Local, Amaro 

Leitão.
A assinatura destes documentos 
vai permitir a centralização 
dos Serviços do Concelho num 

espaço comum, numa lógica de 
rentabilização de serviços e de 
melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos.

PRElOS REcuPERADOS ENRIquEcEM AcERvO DO MuSEu MuNIcIPAl

Preservar os tesouros legados 
pelas gerações que nos 
precederam é um dever, cujo 
cumprimento pode e deve 
ser cobrado pelas gerações 
vindouras, perante quem 
exerce funções públicas.

Paladino desse princípio, o 
Município de Castro Daire ao ter 
conhecimento, através do Rev.º 
Padre Carlos Caria, Pároco da 
Paróquia de S. Pedro de Castro 
Daire, da existência de dois prelos, 
num dos quais - o ALBION, datado 

de 1855 -, eram impressos os 
jornais que, no inicio do século 
XX, então, se publicavam e 

publicaram, até meados daquela 
era, decidiu proceder ao seu 
restauro/recuperação.

AUTARqUIA
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cEMITéRIO MuNIcIPAl DE cASTRO DAIRE fOI AlvO DE MElhORAMENTOS

A gestão, conservação 
e limpeza do Cemitério 
Municipal de Castro Daire 
é da responsabilidade do 
município, contrariamente 
aos cemitérios paroquiais, 
cuja responsabilidade é das 
respetivas freguesias.

Os cemitérios - considerados como 
campos santos - devem merecer, 
da parte dos responsáveis pela sua 
conservação e limpeza, uma atenção 
especial, pois todos aqueles que neles 
jazem são dignos do respeito dos 
vivos.
Atenta a estes princípios, a 
Câmara Municipal, levou a efeito 

diversas obras de conservação 
e melhoramentos no Cemitério 
Municipal de Castro Daire.
De entre essas obras, destacam-se a 
lavagem das cantarias, a pintura dos 
muros e dos gradeamentos.
Para comodidade dos utentes e de 
todos os que visitam os seus entes 
queridos foi construída e posta em 

funcionamento uma instalação 
sanitária.
Simultaneamente, o adro da Igreja 
Matriz - contíguo ao Cemitério - foi, 
também, objeto de uma intervenção, 
tendo-se procedido à lavagem de 
murros e cruzeiros,  reparado o 
tanque de água e cimentado as 
juntas do escadario principal.

PRElOS REcuPERADOS ENRIquEcEM AcERvO DO MuSEu MuNIcIPAl

Estes prelos haviam sido 
recolhidos e guardados em 
instalações da Paróquia, pelos 
seus antecessores, Padres 
Adriano Cardoso Monteiro e José 
Abrunhosa.
Para supervisionar a execução de 
tal trabalho e diligenciar para que 
os mesmos ficassem, na medida 
do possível, iguais aos que “em 
vida” deram forma aos jornais, foi 
contactado o Dr. Abílio Pereira de 
Carvalho que - numa atitude “pro 
bono” - se disponibilizou para tal.
Estas duas “relíquias” encontram-
se colocadas no Museu 
Municipal, o que - para além do 
enriquecimento do seu acervo -, 

dá a conhecer os que, embora, 
com “ferramentas” rudimentares 
- quando comparadas com as dos 
nossos dias - fizeram com atos 
e palavras hISTÓRIA no nosso 
município.
Para que o munícipe, o visitante, 
o estudioso fiquem devida e 
plenamente elucidados, o Dr. 

Abílio Pereira de Carvalho, 
disponibilizou-se, ainda, para - 
numa atitude altruísta - escrever 
a história da Imprensa Local, 
que no final do século IXX e na 
primeira metade do século XX, 
foi publicada em Castro Daire,  
sendo a edição dessa obra da 
responsabilidade do município.
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OBRAS

Parada de Ester • Rua de S. Francisco

Lamas • Rua de acesso á ETAR

Meã • Alargamento e Requalificação de Rua

Depois

Depois

Depois

Antes

Antes

Antes

Sobrado • Rua do Frogal

Antes Depois

Sobrado • Rua do Frogal
DepoisAntes

ANTES E DEPOIS

Sobrado • Rua do Frogal
DepoisAntes
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OBRAS

Mosteiro • Requalificação da Rua do Lar

Mosteiro • Requalificação da Rua do Lar

Mosteiro • Requalificação da Rua do Lar

Depois

Depois

Depois

Antes

Antes

Antes

Mosteiro • Requalificação da Rua do Lar

Antes Depois

Mosteiro • Alargamento e requalificação da Rua do Alto
DepoisAntes

ANTES E DEPOIS

Mosteiro • Alargamento e requalificação da Rua do Alto
DepoisAntes
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OBRAS

Mosteiro • Alargamento e requalificação da Rua do Alto
Antes Depois

Castro Daire • Pintura e Arranjo do Cemitério

Covelo de Paiva • Alargamento e requalificação de Rua

Castro Daire • Obras de Requalificação nos arruamentos da Escola Secundária

Castro Daire • Obras de Requalificação nos arruamentos da Escola Secundária

Covelo de Paiva • Requalificação do Largo das Festas

ObRAS EM cuRSO

Covelo de Paiva • Requalificação do Largo das Festas
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OBRAS

Custilhão • Calcetamento junto à Igreja

Custilhão • Requalificação de Berma

Gafanhão • Obras de Requalificação da Estrada Municipal na Freguesia

Meã - Parada de Ester • Obras de Requalificação e alargamento de Ruas

Meã - Parada de Ester • Obras de Requalificação e alargamento de Ruas

Gafanhão • Obras de Requalificação da Estrada Municipal na Freguesia

Moita • Requalificação da Berma na Estrada Municipal
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OBRAS

Mosteiro • Alargamento e Requalificação de Ruas

Mosteiro • Alargamento, requalificação de Ruas

Mosteiro • Limpeza de Bermas e Valetas

Moita • Requalificação da Berma na Estrada Municipal

Mosteiro • Requalificação de Rua

Mosteiro • Alargamento e Requalificação de Ruas

Mosteiro • Requalificação de Rua
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OBRAS

Nogueira • Requalificação das Bermas na Estrada Municipal

Parada de Ester • Requalificação da Rua S. Francisco

Parada de Ester • Requalificação da Rua e da Travessa Padre Joao

Parada de Ester • Requalificação da Rua S. Francisco

Parada de Ester • Requalificação da Rua S. Francisco

Vila Meã • Requalificação de Berma na Estrada Municipal

DESPORTO

cERIMóNIA DE AbERTuRA DOS xII JOGOS DESPORTIvOS DE cASTRO DAIRE

A Cerimónia de Abertura 
dos XII Jogos Desportivos do 
Município de Castro Daire 
decorreu no dia 10 de maio, no 
Complexo Desportivo Municipal 
de Castro Daire
O Executivo da Câmara 
Municipal deu as boas 
vindas e cumprimentou as 
41 coletividades que vão 
participar nestes Jogos 
Desportivos e que desfilaram 
no Estádio.

A edição deste ano dos Jogos 
Desportivos do Concelho de Castro 
Daire tem como participantes 
inscritos um total de 1135 
atletas em representação das 
41 coletividades do quadro 
competitivo.
Após o hastear das Bandeiras, ao 
som do Hino Nacional Português, 
o Presidente da Câmara – Sr. 
Fernando Carneiro, declarou 
aberta esta décima segunda 
edição dos Jogos Desportivos. 

Mais uma vez, o Sr. Presidente 
manifestou-se muito satisfeito 
com esta atividade que promove 
o associativismo e o espírito de 
interação entre os Munícipes, 
deixando o apelo para que todos 
os participantes desfrutem 
ao máximo destas atividades 
concretizando a alegria e diversão 
que se pretendem.
A Cerimónia contou ainda com 
diversos momentos lúdicos e 
recreativos que estiveram a 
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cargo da Banda Filarmónica dos 
Bombeiros Voluntários de Castro 
Daire, dos Utentes da Santa 
Casa da Misericórdia de Castro 
Daire, do Grupo de Ginástica 
do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde e ainda do Ginásio 
Gapafit de Castro Daire.

Estes Jogos Desportivos do 
Concelho de Castro Daire irão 
decorrer até ao próximo mês de 
Julho nas 18 modalidades que vão 
fazer parte do quadro competitivo, 
numa atividade que promete 
“Mexer” com o Concelho de Castro 
Daire.

DIA DA MãE 

No dia 4 de maio as Piscinas 
Municipais de Castro Daire 
celebraram mais um dia da 
Mãe, com a participação de 38 
mães e 47 filhos.

Gostaríamos de agradecer a todas 
as mães que se disponibilizaram a 
comemorar connosco este dia tão 
especial, apesar de algumas delas 
terem de ir trabalhar à noite, não 
perderam a oportunidade de se 
divertirem com aqueles que mais 
amam os filhos.
Estão todas de PARABÉNS, mais 
uma vez os nossos utentes 
deram-nos um voto de confiança 

e vieram desfrutar das nossas 
magnificas instalações, piscinas 
de Castro Daire.
Saber nadar é muito importante, 
com esta atividade houve muitas 
mães que ficaram surpreendidas 
com os seus filhos, uma vez que 

estes já se conseguiam deslocar 
na piscina com um à-vontade que 
não estavam à espera.
Contamos com a vossa presença 
para o próximo ano pois todas vós 
são importantes para manter as 
nossas piscinas “VIVAS”.

TAçA MuNIcIPAl DE fuTEbOl 2015 - GDR fOlGOSA é O GRANDE vENcEDOR 

Na luta pelo troféu estavam a 
ACDR Lamelas e o GDR Folgosa, 
pois revelaram-se as mais 
fortes ao longo da prova. O 
equilíbrio entre ambas ficou 
também demonstrado nesta 

final, levando vantagem neste 
particular o GDR Folgosa que 
venceu por 4 - 3, conquistando 
assim a Taça Municipal de 
Futebol 2015.
No final do jogo, houve a 
tradicional entrega de prémios 
onde estiveram presentes 
o Sr Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire e o 
Sr Vereador do Desporto. Foi 
da mão destes que os finalistas 
e o 3º Classificado - Associação 
Jovem de Cabril, receberam 
as medalhas que premiaram 
o seu desempenho durante 
a competição, sendo que o 

Após dois fins-de-semana 
de intensa competição 
por parte das 19 equipas 
participantes na Taça 
Municipal de Futebol, 
disputou-se no passado 
dia 5 de Julho a final da 
Taça Municipal de Futebol 
2015.
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CULINÁRIA

Preparação
Corta-se o salpicão em finas rodelas e colocam-se numa “sertã”, 
com um fio de azeite.
Em lume médio, dá-se uma ligeira fritura de um lado e vira-se.
Batem-se os ovos, com a salsa picada, vertem-se na “sertã”, 
baixa-se o lume e vai-se movimentando a “sertã” até o ovo 
passar ao estado sólido.
Cortam-se finas fatias de broa e dispõem-se num prato largo, 
sobre as quais se coloca o salpicão “Fim de Vessada”, voltando a 
“sertã”, ou seja, o que está no fundo da “sertã” fica voltado para 
cima.

“Fim de Vessada” – O fim do lavrar/cavar da terra.
“Sertã” – O mesmo que frigideira em chapa de ferro.
Cortesia - Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do 
Montemuro

Salpicão “fim de vessada”
indredientes:
Meio salpicão
3 ovos
2 colheres de sopa de azeite
sal a gosto

“Caneco” seguiu para Folgosa.
Fica o agradecimento aos 

árbitros que dirigiram os 
encontros, bem como à AD 

Castro Daire que operacionalizou 
e coordenou toda a atividade.

ATIvIDADE fíSIcA PARA IDOSOS

O projeto “Atividade Física para 
Idosos” está a ser desenvolvido 
pela Câmara Municipal de 
Castro Daire desde Janeiro 
de 2014, com o objetivo de 
aumentar a oferta de prática 
desportiva com supervisão 
especializada e intervenção 
adequada para obter soluções 
que permitam, à população 
idosa, tirar partido dos diversos 
benefícios existentes (área 
cognitiva, motora e sócio 
afetiva) pois, a prática de 
exercício físico de forma regular, 
produz uma série de melhorias 
ao nível da saúde, tanto na 

prevenção como no controlo 
de certas doenças, trazendo 
benefícios quer ao indivíduo, 
ao proporcionar-lhe um estilo 
de vida mais saudável, quer 
ao nível da sociedade, fazendo 
destes cidadãos pessoas mais 
felizes e auto-suficientes.

A atividade é desenvolvida, 
neste momento, por dois Técnico 
Superiores de Desporto da 
Câmara Municipal de Castro Daire 
(Professor Márcio Sul e Professor 
José Ferreira).
A atividade decorre duas vezes 
por semana, no Centro Social e 

Paroquial de Mões, Associação de 
Solidariedade Social Santa Isabel e 
no Lar de Esperança e Bem-estar de 
São Joaninho, apenas interrompida 
nos meses de julho e setembro.
Fica um agradecimento especial 
a todos os responsáveis e 
colaboradores destas três 
instituições, que tão bem nos 
receberam e uma palavra amiga 
e carinhosa para aqueles que, 
apesar da idade e de alguns 
problemas de saúde, não deixaram 
de se empenhar e acima de tudo 
de sorrir…Este sorriso vale por mil 
palavras e demonstra que “ vale(u) 
a pena”. 
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EDUCAÇÃO

cONcuRSO MuNIcIPAl DE IDEIAS DE NEGócIO

Foram apresentados, ao longo da 
noite, 11 projetos, criados pelos 
alunos do ensino secundário e 
profissional da Escola Secundária 
de Castro Daire e Escola 
Profissional Mariana Seixas, que 
se destacaram pela inovação, 
qualidade, exequibilidade e 
impacto no território.
O Júri, constituído pela Presidente 
da Associação Empresarial Castro 
Daire e Beiras, Drª Margarida 
Dias Silva, pelo Coordenador do 

Gabinete de Inserção Profissional 
de Castro Daire, Dr. José Rebelo 
e pelo representante da empresa 
Gesentrepreneur, Dr. Sérgio Félix, 
que teve a difícil tarefa de escolher 
as 3 melhores ideias.
A animação desta edição ficou a 
cargo das alunas Daniela Vilela, 
Diana Lourenço e Beatriz Fonte, da 
Escola Profissional Mariana Seixas, 
do grupo de dança da Associação 
Cultural, Recreativa Emotion 
Dance e da Banda Neo Project.

Um dos momentos altos da noite, 
foi a apresentação de um negócio, 
de sucesso, criado pelos jovens 
empreendedores do concelho, João 
Pedro Gama e Luís Paiva, o ginásio 
Gapafit.
Antes de se conhecerem 
os resultados, foi chamado 
ao palco o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, José 
Fernando Carneiro Pereira que 
enalteceu a importância dos 
jovens criarem o seu próprio 
negócio e da importância 
para o desenvolvimento local, 
esclarecendo ainda, os presentes, 
dos incentivos para as micro-
empresas, previstos no programa 
Portugal 2020.
Seguidamente, subiram, também, 
ao palco, todos os alunos que 
participaram neste concurso, os 
Srs. Vereadores e os Srs. Diretores 
das escolas participantes para 
serem entregues os prémios.
Em 3º lugar, ficou o projeto 
criado pelas alunas da Escola 
Secundária, Daniela Pinto, Ana 
Lúcia Fernandes e Joana Patrícia 

No âmbito do projeto 
Empreendedorismo nas 
Escolas, realizou-se, no 
dia 12 de maio, pelas 
21h00, no Auditório do 
Centro Municipal de 
Cultura, a 4ª Edição do 
Concurso Municipal de 
Ideias de Negócio.
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Costa, intitulado Shadow, que 
receberam um cheque no valor de 
200,00€ entregue pelo Vereador Rui 
Braguês.
O 2º lugar foi atribuído ao projeto 
Fresh Water, criado pelas alunas 
Ana Silva, Mariana Pinto e 
Ana Sofia Ferreira, da Escola 
Profissional Mariana Seixas, que 
receberam um cheque no valor 
de 300,00€, entregue pelo Vice-
Presidente Eurico Moita.
Em 1º lugar ficou o projeto Safe 
house, criado pelos alunos da 
Escola Secundária, Jorge Almeida, 
João Pedro Ferrão e Roberto 
Fontinha, que receberam um 
cheque no valor de 500,00€, 
entregue pelo Presidente da 
Câmara, Fernando Carneiro.
Foi ainda oferecido aos alunos, 
um voucher para as Termas do 

Carvalhal, entregue pelo Vereador 
Leonel Ferreira.
Este concurso constituiu uma 
oportunidade para os alunos 
testarem as suas aprendizagens 
e demonstrarem  as suas 
capacidades empreendedoras, 
através da criação de ideias de 
negócio.
O projeto Empreendedorismo 
nas Escolas culminou com a final 
municipal realizada no dia 5 de 

junho, na Aula Magna do Instituto 
Politécnico de Viseu, que se encheu 
para assistir à apresentação das 14 
ideias de negócio vencedoras dos 
14 municípios que compõem a CIM 
Viseu Dão-Lafões.
Pelo segundo ano consecutivo, 
Castro Daire venceu esta final, com 
o projeto “Safe house”, ao qual foi 
atribuído como prémio, uma missão 
de empreendedorismo a Barcelona, 
durante 4 dias.

DE MãOS DADAS cOM A MATEMáTIcA II

Realizou-se no dia 28 de maio, 
pelas 14 horas, no Auditório do 
Centro Municipal de Cultura, 
a final do concurso “De mãos 
dadas com a matemática II”. 
Nesta final, participaram 48 
finalistas (16 do 2º ano, 16 
alunos do 3º ano e 16 alunos 
do 4º ano), apurados de entre 
372 alunos participantes 
no projeto. Cada finalista 
representou uma turma do 2º, 
3º e 4º ano de todas as escolas 
do 1º CEB do concelho.

No final da prova, todos os 
finalistas receberam um prémio 
de participação, o qual foi 

entregue pelos representantes 
da autarquia, Sr. Presidente, 
Fernando Carneiro, Vice 
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DIA MuNDIAl DA cRIANçA

Presidente, Eurico Moita, 
Vereador Dr. Rui Braguês e pelo 
representante do Agrupamento 
de Escolas Eng.º Saúl Ferreira.
Os primeiros classificados 
foram: Rodrigo Jorge Teles, do 
2º ano da Escola do 1º CEB de 
Castro Daire, Gabriel Almeida 
Oliveira, do 3º ano da Escola 
Básica de Mões e Rodrigo Costa 
Almeida, do 4º ano da Escola do 
1º CEB de Alva.
O Município e o Agrupamento 
de Escolas de Castro Daire 
mostraram-se muito satisfeitos 
pela forma como decorreu 
todo o projeto, bem como, pela 

forma como foi aceite por toda a 
comunidade educativa, criando 
sinergias positivas aos alunos, 
promovendo de forma saudável, 

o trabalho escolar e a união de 
esforços de cada interveniente 
no processo de formação dos 
jovens castrenses.

O dia 1 de junho é vivido 
pelas crianças que 
frequentam os Jardins 
de Infância e Escolas 
do 1º CEB do concelho 
de forma entusiasta 
e inesquecível. E este 
ano não foi exceção, o 
Município assinalou esta 
data com uma grande 
festa para cerca de 900 
crianças, que encheram 
de cor e alegria, o Jardim 
Municipal.

NO PAlcO cOM O GASPAR

Pela 1ª vez, o Projeto 
Empreendedorismo nas 
Escolas da CIM Viseu Dão-
Lafões foi alargado ao 1º Ciclo 
do Ensino Básico. Ao longo 
do ano letivo 2014/2015, os 
alunos dos 3º e 4º anos de 
escolaridade das Escolas do 1º 
CEB de Lamelas, Reriz e Mões 
participaram com os seus 
professores no projeto.

Este projeto terminou com o 
evento municipal “No palco com 
o Gaspar” que teve lugar no 
dia 8 de junho, pelas 10h30, no 
Auditório do Centro Municipal de 
Cultura.
Neste evento, o Gaspar, a mascote 
do projeto, fez um resumo da 
aventura vivida com os alunos 
das escolas participantes, 
pela região Viseu Dão-Lafões. 

Seguidamente, cada  uma das 
turmas teve a oportunidade de 
estar no palco com o Gaspar e dar 
a conhecer ao público o trabalho 
realizado, através da criação de 
uma história.  
Esta iniciativa contribuiu 
de forma decisiva para o 
desenvolvimento de competências 
empreendedoras nos alunos do 1º 
CEB. 
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AÇÃO SOCIAL

O Município de Castro Daire 
estabeleceu nove novos protocolos 
de auxílio na melhoria habitacional 
de famílias carenciadas. 

A assinatura destes protocolos 
resulta na aplicação do Programa 
Municipal de Ajuda à Melhoria 
habitacional de Famílias 
Carenciadas, onde são analisadas 
candidaturas dos agregados 
familiares que não têm meios 
e condições de habitabilidade 
mínimas para o conforto e bem-
estar do seu lar.
Esta medida de apoio às famílias, 
com graves carências na sua 

habitação e sem meios para fazer 
face a essas despesas, é uma forma 
de ajudar aos que mais necessitam, 
num Concelho onde ainda existem 
algumas assimetrias sociais.
Estes protocolos prevêem o apoio 
na cedência de material, e o 
acompanhamento do desenrolar 
dos trabalhos por parte dos 
técnicos da autarquia, para que 
as obras promovam efectivas 
melhorias habitacionais.
O reforço desta medida por parte 
do Executivo Municipal tem vindo 
a minorar as dificuldades destas 
famílias, trazendo uma nova 
esperança a estes agregados 
familiares, criando mais justiça 
social e promovendo, cada vez 

mais, a igualdade e o bem-estar das 
famílias castrenses.
Estes nove novos protocolos 
representam um investimento por 
parte da Autarquia Castrense de 
cerca de  40 mil euros em benefício 
de 9 famílias carenciadas do 
Concelho.
Esta ajuda prevê o fornecimento 
de material para levar a cabo 
as obras mais urgentes nas 
habitações destes agregados 
familiares, sendo que nos casos 
de maior carência o município 
é ainda responsável pela mão 
de obra para executar estas 
obras, num acompanhamento 
permanente de cada um destes 
processos.

MuNIcíPIO PROMOvE NOvE NOvOS PROTOcOlOS DE MElhORIA hAbITAcIONAl

Durante a manhã, as crianças 
puderam desfrutar dos vários 
insufláveis espalhados pelo 
jardim, onde não faltaram ainda, 
as pinturas faciais, as esculturas 
de balões e a animação musical 
proporcionada pelo grupo habillô.

houve ainda tempo para 
recuperar energias com um 
pequeno lanche oferecido a todos 
os participantes. O Município 
disponibilizou ainda, a tradicional 
barraquinha de pipocas e algodão 
doce que fez as delícias dos mais 

pequenos.
A festa terminou com a 
distribuição dos vários grupos 
de crianças e respetivos 
acompanhantes  por diversos 
restaurantes, onde foi servido o 
almoço antes do regresso à escola.

CPCJ

ZuMbA NO PARquE uRbANO

A UCC – Unidade de 
Cuidados na Comunidade do 
Centro de Saúde de Castro 
Daire, conjuntamente com a 
CPCJ organizaram no dia 29 
de maio no Parque Urbano 
um evento de Zumba, com a 
colaboração dos instrutores 
Andreia Sá (Castro Daire), 
Diana Carneiro (Castro 
Daire), Joana Gomes (Viseu) 
e Gil Almeida (Nelas).

Este evento foi aberto a toda a 
comunidade castrense, o qual 
teve uma grande adesão.

Aqui fica a promessa de que 
outros eventos surgirão este 
ano!!
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uMA SEMANA DEDIcADA à SEGuRANçA INfANTIl

Nos dias 19 a 25 de 
maio a CPCJ de Castro 
Daire em conjunto com 
a Secção de Programas 
Especiais da GNR de Viseu 
foram realizadas ações 
subordinado o tema, 
“Segurança Infantil”. Estas 
ações foram dinamizadas 
pelos Guardas Duarte e 
Martins.

Nestas ações da Segurança 
Infantil participaram todos os 
Jardins de Infância do Concelho 
de Castro Daire, aos quais foi 
oferecido pela CPCJ um pequeno 
livro com desenhos alusivos ao 
tema “Segurança Infantil”.

O presidente da CPCJ, Dr. Rui 
Braguês, agradeceu a todos 
os Jardins de Infância pela 
presença deixando assim a 
mensagem:

“Criança para ser criança,
Segurança tem que ter,

Prevenir, Ajudar e Cuidar,
São os objetivos da CPCJ 

para o Concretizar! “

MêS DA PREvENçãO DOS MAuS TRATOS NA INfâNcIA

A CPCJ – Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de 
Castro Daire dinamizou, no 
Palacete das Carrancas, o 
Atelier “Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância” durante o 
mês de abril dirigido a cerca 
de 350 crianças do Pré-Escolar 
do Concelho de Castro Daire.

Esta iniciativa teve o seu 
encerramento no dia 30 de abril 
onde, em simultâneo, todas as 
crianças largaram os seus balões, 
junto com os desejos de que o 
mundo seja um lugar de bem, 
cobrindo de um azul mais intenso 
o céu de Castro Daire. Após 

este momento emocionante as 
crianças tomaram assento para 
poderem desfrutar do lanche 
oferecido pela Câmara Municipal.
O grupo, com cerca de 350 

crianças, 
dirigiu-se, 
seguidamente, 
para o Centro 
Municipal de 
Cultura onde 
puderam 

assistir a uma apresentação 
da peça de teatro “Os Silva”. 
Encerrado o espetáculo, que 
foi ao ar livre, as crianças 
deliciaram-se com os petiscos 
das lancheiras que trouxeram de 
sua casa, no jardim adjacente ao 
Centro Municipal de Cultura.
De barriguinha cheia puderam 
visitar a exposição “O Portugal 
dos Pequenitos”- presente na 
Biblioteca Municipal.

Conheces o teu Município?

Resposta: Minas de Volfrâmio de Moimenta - Cabril 
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CULTURA

75 ANOS DO PORTuGAl DOS PEquENITOS

“Tudo é minúsculo para nós,  
mas grande para as crianças” - 
Bissaya Barreto

No passado mês de Abril, a 
Biblioteca Municipal de Castro 
Daire organizou uma exposição 
sobre os 75 anos do Portugal dos 
Pequenitos.
Situado em Coimbra, o Portugal 
dos Pequenitos é desde 8 de Junho 
de 1840, data da sua inauguração, 
um parque lúdico – pedagógico 

destinado essencialmente à 
criança.
Retrato vivo da portugalidade 
e da presença portuguesa 

no mundo, o Portugal dos 
Pequenitos é ainda hoje 
um referencial histórico e 
pedagógico de muitas gerações.

bEbéS REbORN  - bONEcOS bEbéS quASE REAIS

A arte reborn nasceu 
na Europa, por volta da 
2ª guerra mundial como 
forma de recuperar os 
bonecos antigos. 

hoje no século XXI, a técnica 
reborn é tão minuciosa que 
os artistas fazem autênticas 
peças de arte já que conseguem 
transportar um realismo quase 

perturbador, às suas esculturas 
e transformá-las em bebés cheios 
de vida.
António Vieira, “um eterno 
apaixonado por bonecos”, sendo 
que as suas criações, segundo 
o próprio, são feitas com muito 
amor e carinho gentilmente cedeu 
algumas das suas obras de arte 
que integraram a exposição da 
Biblioteca Municipal.
Maria Luísa, também uma 

apaixonada por esta arte, 
primeiro como colecionadora e 
depois como criadora, também 
gentilmente e empenhadamente 
participou nesta exposição.
De facto, estes bebés reborn ou 
renascidos, são esculturas em 
vinil, que depois de submetidos à 
arte do reborn, se se tornam em 
bebés quase de verdade.
Uma exposição que ficará na 
memória de quem a visitou.

cONcuRSO cONcElhIO DE lEITuRA

Como forma de  promover a 
leitura nas escolas de uma 
forma lúdica, a Biblioteca 
Municipal em articulação com 
as Bibliotecas Escolares e a 
Coordenação interconcelhia 
da RBE – promoveram no ano 
letivo de 2014/2015, o Concurso 
Concelhio de Leitura.

Tendo como objetivo estimular a 
prática da leitura entre os alunos do 
1º Ciclo do Ensino Básico, o concurso 
pretendeu avaliar a leitura de uma 
obra literária pelos alunos do 3º 
ano, tendo decorrido em duas fases 
distintas, com carácter eliminatório.
A Fase Final Concelhia decorreu 
no Jardim da Biblioteca Municipal 

no passado dia 3 de Junho, num 
ambiente cheio de cor e alegria.
Saíram vencedores Bruna Rocha, 
da Escola EBI de Mões, com o 1º 
prémio atribuído, hugo Pinto, da 
Escola EB1 de Castro Daire, com 
o 2º prémio e com o 3º prémio 
atribuído Gabriel Oliveira também 
da EBI de Mões.

fESTA DO lIvRO E DA lEITuRA

Realizou-se mais uma 
edição da Festa do Livro 
e da Leitura entre os dias 
20 e 24 de Abril.

Um programa essencialmente 
destinado a todos os alunos do 
1º ciclo do concelho de Castro 
Daire, que entre encontros com 
escritores, hora do conto, oficinas 
de escrita criativa, dinamizadas 
pela equipa da Biblioteca 
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Municipal, puderam viver mais 
uma Festa do Livro e visitar a 
Feira do Livro que integrou a 
programação.
Para além dos mais novos, os 
mais velhos também não foram 
esquecidos e no dia 22 de Abril, no 
Auditório do Centro Municipal de 
Cultura recebemos o Prof. Jorge 
Rio Cardoso que apresentou, mais 
um dos seus sucessos como autor, 
“pais à Beira de um Ataque de 
Nervos” para uma plateia de pais, 
Encarregados de Educação, assim 
como toda a  comunidade escolar.
O ponto alto desta mesma recaiu 
no dia 23 de Abril, Dia Mundial 
do Livro, com o lançamento 
do 1º romance “Diamantes de 
Vida” do autor Mário Rodrigues 
Ferreira, onde duas histórias 
aparentemente diferentes se 

cruzam e entrecruzam num 
tributo à vida e ao amor. Uma 
obra perturbadora, de um relato 
vivo, de um tempo passado, de um 
presente sentido para um futuro 
conformado.
Nesse mesmo dia, a Biblioteca 
Municipal esteve de portas 
abertas, para oficinas com pais e 
filhos, seguindo-se um concerto 

no Auditório – A Voz do Rock.
A Voz do Rock é um projeto 
inédito sob a direção de músicos 
da Associação Gira Sol Azul, 
Ana Bento e Ricardo Augusto 
tendo como objetivo cantar, sem 
hesitar, o nosso rock português 
com mais de sessenta anos de 
idade.
Um final de noite memorável!

II ENcONTRO -  MONTEMuRO DE lEITuRAS

Decorreu nos dias 11 e 
18 de Abril a II edição do 
“Montemuro de Leituras” 
numa organização entre 
a Câmara Municipal, 
através da Biblioteca 
Municipal, o Centro de 
Formação de Professores, 
o Agrupamento de 
Escolas de Castro 
Daire, através das 
Bibliotecas Escolares 
e a Coordenação 
Interconcelhia da RBE.

Este encontro teve como objetivo 
o debate de temas pertinentes 
no âmbito da promoção do 
livro e da leitura, tendo-se 
proporcionado momentos de 
reflexão e profundos debates 
de ideias, envolvendo toda a 
comunidade docente sobre as 
novas e diferentes literacias.
O programa contemplou 3 
painéis, repartidos pelos 
dois dias e teve a presença 
de escritores, professores 
universitários de relevância 
e importância nacional como 
Teresa Calçada, coordenadora 

do gabinete da rede de 
bibliotecas Escolares, Mário 
Rodrigues Ferreira, Arqueólogo 
e Investigador,  Paulo Condessa, 
escritor e criativo e Rita Taborda 
Duarte, escritora e professora 
universitária.
Seguiram-se um conjunto 
de oficinas dinamizadas por 
formadores com pertinência e de 
elevado interesse pedagógico.
Uma iniciativa que de certo 
proporcionou um encontro 
reflexivo, criativo com os 
docentes dos diversos níveis de 
ensino.

WEDDING by JOSé RAPOSO

José Raposo descobriu a 
fotografia aos 14 anos, 
como quem descobre a 
peça final de um puzzle 
que assim, finalmente se 
pode completar.

Na realidade as fotografias 
confundem-se com o fotógrafo.
Castrense de alma já recebeu 
diversos prémios, mas é no 
reconhecimento geral de que o 
seu olhar é único que radica o 
nosso maior orgulho.
A Biblioteca Municipal de 
Castro Daire acolheu durante o 
mês de Junho, um conjunto de 
fotografias de casamentos, que 
é a primeira linha de ação do 
fotógrafo.
Para José Raposo “ fotografar 
um casamento é muito mais do 
que fotografar apenas um dia, 
uma celebração.
É um momento único que 

começa a ser construído e que 
se procura contar com as suas 
belíssimas fotografias.
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AcTIvIDADES culTuRAIS

AMBIENTE

cOMEMORAçãO DO DIA MuNDIAl DO AMbIENTE - lIxO TOTAl: EDucAçãO 
AMbIENTAl PElA ARTE

O projeto Educação Ambiental 
pela Arte é um projeto 
dinamizado pela Associação 
de Municípios da Região do 
Planalto Beirão, a Ferrovial 
Serviços e a Formato 
Verde, de cariz artístico-
pedagógico, tendo como 
objetivo o desenvolvimento 
de imaginação e criatividade 
aliadas à sensibilização 
ambiental, nomeadamente 
no que diz respeito à 
importância da gestão 
adequada dos resíduos que 
produzimos.

No Município de Castro Daire, 
o espetáculo “Lixo Total” foi 
apresentado no dia 04 de junho 
no Auditório Municipal, contando 
com a participação em palco 
de 4 turmas da EB1 de Castro 
Daire: Sala1 - Prof.ª Ana Basílio, 

Sala 2 - Prof.ª Cristina Chambel, 
Sala6 - Prof.º Manuel Almeida e 
Sala9 - Prof.º Francisco Pereira, 
que muito orgulharam todos os 
presentes que assistiram a este 
espetáculo!
Parabéns à EB1 de Castro Daire!

fóRuM: “RIO PAIvA - PENSAR E AGIR!”

Este Fórum contou com a 
presença de várias entidades, 
nomeadamente o Município 
de Castro Daire, através do Sr. 
Vereador do Ambiente, Leonel 
Ferreira; A Agência Portuguesa 
do Ambiente- ARh-Norte, através 
do Sr. Eng.º António Afonso, o 
Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas - ICNF, 
através do Srs. Eng.º António 
Borges e Engª Isabel Rodrigues; 
a Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Montemuro, Arada e 
Gralheira - ADRIMAG, através do 
Dr. João Carlos Pinho; a QUERCUS, 
pelo Sr. Paulo Lucas, a GNR - 
SEPNA, através do Sr. Sargento 
Correia e ainda os Srs. Presidentes 

de Junta das Freguesias de Cabril, 
Parada de Ester e Ester, Castro 
Daire, Mamouros, Alva e Ribolhos 
e Moledo, com território ligado ao 
Rio Paiva.
As temáticas abordadas neste 
fórum foram as seguintes:
- Estratégia do Município para o 
Rio Paiva,
 -Políticas da água e o papel 
das Administrações das Regiões 
hidrográficas,
- Planeamento e ordenamento dos 
recursos hídricos,
- Oportunidades económicas e 
apoios para a implementação de 
projetos no Rio Paiva,
- A Pesca desportiva e o modelo 
de gestão existente no Rio Paiva,

- Fiscalização ambiental nos 
recursos hídricos,
- Projeto Ecotone – Gestão 
de habitats ripícolas para a 
conservação de invertebrados 
ameaçados.
Depois do debate, todos os 
oradores foram unânimes em 
reconhecer a importância do 
Rio Paiva para a região e as 
potencialidades que ele comporta 
a diversos níveis.
O Sr. Leonel Ferreira, vereador 
do ambiente, agradeceu a 
participação de todos os 
intervenientes, bem como os 
relevantes contributos dados por 
cada orador para a melhoria do 
nosso Rio Paiva!

O Município de Castro 
Daire, no dia 5 de junho 
promoveu no Parque 
Aventura de Lodeiro, 
Freguesia de Cabril, o 
Fórum com a temática: 
“Rio Paiva - pensar e 
agir”.

ROTA EcO-EScOlAS

Este ano o programa Eco-Escolas 
assinala os seus 20 anos em 
Portugal, e a ABAE propôs aos 
Municípios e Agrupamento 
de Escolas, a realização da 

iniciativa “Rota dos 20”, lançando 
o tema mobilidade sustentável, 
que visa alertar a comunidade 
escolar para a importância 
de uma mobilidade mais 

segura, eficiente e inclusiva, 
através do envolvimento dos 
alunos, professores, auxiliares, 
encarregados de educação e 
Municípios.
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Em Castro Daire, esta iniciativa 
foi realizada no dia 05 de junho, 
participando as escolas EBI de 

Mões, Escola Secundária/3 de 
Castro Daire e EB2,3 de Castro 
Daire, percorrendo a pé o trajeto 

entre as escolas envolvidas, 
transportando o Pergaminho, a 
Bandeira e o Livro das Escolas.
Durante o percurso cada 
turma assinalou sugestões e 
testemunhos no pergaminho, 
sendo entregues no final do 
percurso ao Município de 
Castro Daire, que após deixar 
igualmente a sua mensagem 
no Livro dos Municípios, que 
lhe foi entregue ainda da parte 
da manhã pelo Município de 
Tarouca, deverá fazê-lo chegar 
ao próximo Município do Distrito 
que pretenda desenvolver esta 
iniciativa!

Organizadas pelo Município 
de Castro Daire, realizaram-se 
no dia 29 de Maio de 2015, na 
Auditório do Centro Municipal 
de Cultura, na vila de Castro 
Daire, as III Jornadas Municipais 
“Ao Encontro…de Boas Práticas 
em Saúde”, evento que teve, na 
primeira parte, como oradoras as 
Senhoras Prof.ª Doutora Cláudia 
Chaves, da Escola Superior de 
Viseu, do Instituto Politécnico 
de Viseu, que abordou o tema 
“Importância da Saúde nos 
Municípios” e a Enfermeira 
Maria Albernaz, Coordenadora 
da Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Viseu, que 
abordou o tema “Importância das 
Parcerias em Saúde”.

A segunda parte foi dedicada à 
abordagem dos serviços prestados 
pelas Unidades Móveis de Saúde 

(UMS) nos Municípios de Seixal, 
Alfandega da Fé e Castro Daire, 
cujos representantes fizeram 
uma explanação exaustiva dos 
relevantes e diversos cuidados 
de saúde prestados às respetivas 
comunidades, nomeadamente às 
pessoas mais carenciados e mais 
vulneráveis.
De salientar que, no final, foi realçado 
o excelente e importante trabalho 
desenvolvido pelas UMS em prol 
dos mais necessitados pois são-lhes 
prestados cuidados de saúde que, 
de outra forma, não lhes estariam 
acessíveis, seja pela sua reduzida 

mobilidade, seja pela falta de meios 
de transporte para se deslocarem à 
sede do município, seja, ainda, pelas 
distâncias a que algumas localidades 
se encontram das Unidades de 
Saúde.
Mereceu destaque - pela variedade 
de serviços prestados nos 
cuidados de saúde primários -, a 
Unidade Móvel de Saúde Castro 
Daire, tendo-se concluído que 
o seu âmbito de ação alargada 
constitui uma grande mais valia 
em prol  dos mais necessitados, dos 
mais desfavorecidos e dos mais 
vulneráveis.

SAúDE

III JORNADAS MuNIcIPAIS “AO ENcONTRO…DE bOAS PRáTIcAS EM SAúDE”
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Sob o tema Monumentos e 
Sítios: Conhecer, Explorar, 
Partilhar, comemorou-se no dia 
18 de abril o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 
2015, instituído pelo ICOMOS 
Internacional, que este ano 
celebrou 50 anos.

No âmbito destas comemorações, 
o Município de Castro Daire 
promoveu um programa 
específico dirigido ao público em 
geral, que consistiu numa Ação 
de Sensibilização referente às 
Ruínas da Muralha das Portas do 

Montemuro, classificadas como 
Imóvel de Interesse Público desde 
1974, convidando para o efeito o 
Município de Cinfães a associar-se 
à iniciativa, dado tratar-se de um 
sítio arqueológico territorialmente 
partilhado pelos dois Municípios.

Foi realizado um percurso ao longo 
da Muralha, acompanhado pelo 
Arqueólogo Dr. Inês Vaz, tendo como 
objetivo sensibilizar a população 
para a importância da preservação e 
salvaguarda do património cultural 
reforçando a identidade local.

TURISMO

DIA INTERNAcIONAl DOS MONuMENTOS E SíTIOS

O Município de Castro Daire 
comemorou no dia 18 de 
maio o Dia Internacional 
dos Museus, promovendo 
atividade alusiva à Cestaria 
no Museu Municipal. 
Denominada de “Arte do 
Cesteiro” incluiu atelier 
temático, com o objetivo de 
demonstrar uma das técnicas 
de arte tradicional que se 
encontra intimamente ligada 
ao mundo rural, à cultura, 
tradições e modo de vida da 

população castrense.
Participaram nesta iniciativa 
todos as salas do Jardim de 

Infância de Castro Daire tendo a 
oportunidade de ver de perto o 
Cesteiro a trabalhar a sua arte.

DIA INTERNAcIONAl DOS MuSEuS

O Município de Castro Daire 
esteve presente na segunda 
edição da Feira Ibérica de 
Turismo (FIT), que decorreu de 
30 de abril a 3 de maio de 2015 no 
Parque do Rio Diz na Guarda.

O Município fez um balanço 
positivo da participação nesta 
Feira, salientando a importância 
de eventos desta natureza na 
promoção do concelho, sendo mais 
uma oportunidade de demonstração 
das suas potencialidades turísticas: 
promoção e divulgação do património 
edificado e cultural, o artesanato, 
contando com a presença de uma 
das Cooperativas de Artesanato 
(Capuchinhas), produtos locais, 
nomeadamente o mel e a broa 
de milho, alojamento e a riqueza 

paisagística do concelho, incidindo 
na divulgação dos diversos 
Percursos Pedestres que o Município 
tem para oferecer.
As Termas do Carvalhal divulgaram 
alguns serviços que podem ser 
encontrados na estância termal, 
designadamente indicações 
terapêuticas, tratamentos e ofertas. 
Os visitantes puderam ainda 
experimentar, de 
forma gratuita, uma 
demonstração de 
massagem facial.
A Feira Ibérica de 
Turismo contou, este 
ano, com a presença 
do Senhor Primeiro 
Ministro, Dr. Pedro 
Passos Coelho, que 
esteve no dia da 

abertura, salientando a importância 
do evento na promoção e divulgação 
turística para a região e para o país.
Esta iniciativa contou, sempre, 
com muitos visitantes, trazendo 
um impacto muito positivo aos 
participantes e a todos os agentes 
envolvidos neste certame, que 
promete criar cada vez mais sinergias 
e mais visibilidade a cada edição.

fEIRA IbéRIcA DE TuRISMO (fIT)
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O Município de Castro Daire 
organizou o “Maio Pedestre”, 
iniciativa que já conta com a 
sua 6ª edição.

Durante o mês de maio foi 
realizado um percurso pedestre 
por fim de semana, associando 
a cada um dos percursos uma 
temática diferente, este ano com 
a particularidade de se realizar 
um troço da Última Rota da 
Transumância.
O Município tem como objetivo 
oferecer e dar a conhecer, 
a todos os participantes, 
experiências únicas e 
privilegiadas, conciliando o 
património natural, cultural, 

histórico, paisagístico, a 
gastronomia e a aventura 
envolvidos num plano de 
dinamização e de animação.
A significativa adesão nesta 
iniciativa, demonstra a 
importância da realização 
deste evento que, para além 
de proporcionar o convívio, 
promove a descoberta e 
conservação dos valores 
naturais e paisagísticos 
existentes, bem como dos usos e 
costumes das populações locais.

MAIO PEDESTRE

PROTEÇÃO CIVIL / FLORESTA

A Câmara de Castro Daire, 
através do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, alerta os 
munícipes para a fixação, no 
âmbito do Sistema de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, 
do Período Crítico, que 
normalmente fica em vigor de 
1 de Julho até 30 de Setembro. 
Durante este período, 
vigoram medidas especiais de 
prevenção contra incêndios 
florestais.

Assim, nos espaços rurais e 
florestais é proibido:
- Fumar ou fazer lume de 
qualquer tipo no interior das 
áreas florestais ou nas vias que as 
delimitam ou atravessem;

- Realizar fogueiras para 
recreio ou lazer e para 
confecção de alimentos, excepto 
quando realizadas em locais 
expressamente previstos para o 
efeito e identificados como tal;

- Lançar foguetes ou balões de 
mecha acesa (extensível a todo 
o território nacional), sendo que 
a utilização de fogo-de-artifício 
ou outros artefactos pirotécnicos 
está sujeita a autorização prévia 
da Câmara Municipal;

- Queimar matos cortados e 
amontoados e qualquer tipo de 
sobrantes de exploração agrícola/
florestal (queimas);

- Fazer queimadas para renovação 
de pastagens e eliminação de 
restolho e ainda, para eliminar 
sobrantes de exploração cortados, 
mas não amontoados;

- Utilizar máquinas de combustão 
interna e externa, onde se 
incluem todo o tipo de tractores, 
máquinas e veículos de transporte 
pesados, quando não estejam 
equipados de dispositivos de 
retenção de faíscas ou faúlhas e 
de dispositivos tapa-chamas nos 

tubos de escape ou chaminés. 
Para se proteger as pessoas 
deverão, de entre outros aspectos, 
limpar o mato num raio mínimo de 
50 metros à volta de habitações, 
estaleiros, armazéns, oficinas ou 
outras edificações.

A câmara municipal recomenda 
a todos os munícipes que tenham 
especial cuidado na utilização 
do fogo, de forma a diminuir o 
número de incêndios rurais/
florestais e área ardida no 
concelho.

PERíODO cRíTIcO DE INcêNDIOS flORESTAIS

Lembre-se que PORTUGAL 
SEM FOGOS DEPENDE DE TODOS!
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1 - Reconhecer o problema: 
gerir o combustível no terreno 
envolvente à sua habitação é a 
sua melhor protecção.

2 - Definir a faixa de protecção: 
uma faixa mínima de 50 m, reduz 

as hipóteses de um incêndio 
florestal chegar à sua casa.

3 - Reduzir a vegetação mais 
inflamável: é de privilegiar a 
criação de uma área regada 
de 10m em torna da sua casa, 

evitando a plantação de vegetação 
mais inflamável.

4 - Desbaste e desramação: 
nestas acções deve-se proceder de 
acordo com o seguinte esquema:

cONSElhOS PARA PROTEGER A SuA hAbITAçãO DOS INcêNDIOS flORESTAIS 

Colabore! A Protecção começa em si!

Feira Medieval de Mões
24, 25 e 26 de julho 

Feira da Ouvida
1 e 2 de agosto

Mostra Castro Daire
12 a 16 de agosto

Santa Eufémia - Soutelo
16 de setembro

Festa das Colheitas
17 a 20 de setembro

AGENDA CULTURAL 
Julho, Agosto, Setembro

5 - Mantenha a Faixa Limpa: não 
acumule lenhas ou substâncias 
inflamáveis dentro da faixa de 50 m.
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