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CASTRO DAIRE
revista municipal

Município de Castro Daire
reduz o IMI
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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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Para 2016 a taxa do IMI irá manter-se no mínimo (0,3%), contudo, para as famílias 
com dependentes a seu cargo reduzimos, substancialmente, essa taxa, fixando 
essa redução no máximo permitido.

Com esta redução serão benificiadas automaticamente cerca de 1.100 famílias, do 
nosso Concelho.

Esta redução de impostos para os Castrenses, só é possível devido à boa gestão 
e “saúde“ finaceira do Município, pois como sabem o Município de Castro Daire 
não recorreu aos programas PAEL (Plano de Apoio à Economia Local) ou ao FAM 
(Fundo de Apoio Municipal).

A todos vós o meu grande abraço,
Boa leitura.

Presidente da Câmara Municipal 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros amigos,

É uma preocupação constante, 
deste executivo, contribuir 
para o bem-estar das famílias 
castrenses tanto nos apoios 
sociais como no alívio da 
carga fiscal.
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No domingo, último dia do certame, 
o dia foi 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 o desfile contou ainda 
com mais espetadores que um 
pouco por todas as ruas por onde 
desfilaram os carros de vacas, na 
sua maioria carregados com os 
produtos das colheitas locais.
Foram milhares aqueles que se 
associaram ao evento, numa 
dinâmica cultural e festiva com 
enorme significado não só para 
quem participa nesta festa, mas 
também para todos aqueles que 
celebram as tradições e assistem 
a esta manifestação de identidade 
local que sempre caracterizou esta 
região.
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 
caracteriza-se por 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.
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 o 
Município de Castro Daire.

TEMA DA CAPA

FESTA DAS COLHEITAS

A Festa das Colheitas do 
Concelho de Castro Daire, 
que decorreu de 18 a 20 
de setembro, recebeu 
milhares de visitantes. 
Com um programa 
diversificado e apelativo 
o recinto do parque 
Urbano, local de realização 
desta festa, foi ponto de 
encontro juntando música, 
espectáculos, gastronomia, 
cultura e muita animação 
sempre num clima de 
festa e interação entre 
participantes e público.
Pelo palco passaram 
Artistas como Mickael 
Carreira, Minhotos 
Marotos, Banda Red, entre 
outros, nunca esquecendo 
o folclore e os cantares ao 
desafio que são marcas 
do panorama cultural e 
musical do Concelho. 
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Primeiro dia
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Segundo dia
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Terceiro dia
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A Mostra Castro Daire 
2015, Feira de Actividades 
Económicas e Culturais do 
Concelho, decorreu do dia 
12 ao dia 16 de Agosto, com 
várias centenas de visitantes 
que visitaram o Parque 
Urbano de Castro Daire.

Já na sua XII 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 48 Stands presentes 
nesta Mostra Castro Daire, 
ao som das concertinas e 
cantadores ao desafio.
Este certame ficou marcado 
pelo muito público que se 
associou e que tiveram 
oportunidade de assistir ao 
cartaz oferecido .
A Mostra Castro Daire continua 
a ser um evento de projeção 
do Concelho e de afirmação 
da identidade cultural e 
empresarial da região, onde 
são expostos e potenciados 
alguns dos maiores destaques 
do Concelho.

AUTARQUIA

MOSTRA CASTRO DAIRE
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MOSTRA CASTRO DAIRE
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O convívio deste ano realizou-
se no Santuário de Santa 
Luzia, em Viana do Castelo, 
onde num ambiente de grande 
confraternização, muita 
alegria e festa se reuniram os 
participantes oriundos de todas 
as freguesias do Concelho.
Este dia de festa iniciou-se com 
a celebração da Eucaristia, 

numa missa campal que contou 
com a participação do Reitor 
do Santuário de Santa Luzia, 
seguindo-se o almoço convívio 
no magnífico parque adjacente ao 
santuário.
Durante a tarde atuou o Grupo 
Musical dos Amigos da Farra 
de Moledo - Castro Daire, que 
proporcionou um grande arraial, 

onde mais velhos e mais novos 
fizeram o gosto ao pé até as 17h.
O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, agradeceu 
o carinho que os Castrenses lhe 
demonstraram durante o passeio 
e evidenciou a importância da 
realização deste dia. O Senhor 
Presidente da Câmara afirmou 
que este Dia Sénior é uma 
oportunidade única para que 
muitos destas pessoas mais 
idosas tenham um dia diferente, 
sempre com o espírito de convívio 
e partilha que caracterizam o 
povo castrense.
Depois de um dia de muita 
festa, alegria e animação, o 
regresso dos 42 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 séniores castrense.

DIA SÉNIOR

O Município de Castro 
Daire promoveu a 
comemoração do seu 
Dia Sénior. A realização 
deste convívio decorreu 
no dia 4 de julho e 
participaram cerca de 
dois mil castrenses com 
mais de 60 anos.
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Exemplo disso são as inaugurações 
do Largo das Festas, a Rua da 
Piedade e a antiga Escola Primária, 
agora reconvertida em Casa 
Mortuária, em Covelo de Paiva, a 
reparação do edifício da escola em 
Casais do Monte, a pavimentação 
da Rua Nossa Senhora da Saúde 
em Casal Bom, a reconstrução da 
Capela da Senhora da Livração e 
a requalificação do Caminho da 
Azenha em Ester, a requalificação 

da estrada desde a Igreja do 
Gafanhão ao Limite do Concelho, 
do Centro Social e Paroquial de 
Lamelas e do Lar Nossa Senhora 
do Rosário em Parada de Ester.
Em todas estas inaugurações 
estiveram presentes muitos 
populares, o que demonstra a 
importância que estas obras, 
algumas delas pequenas, 
representam para a população 
local.

INAUGURAÇÕES

O Senhor Presidente 
da Câmara, Fernando 
Carneiro, esteve 
presente na inauguração 
de várias obras no 
Município, juntamente 
com os Senhores 
Presidentes de Junta das 
respetivas Freguesias.

Casais do Monte

Casal Bom

Covelo de Paiva
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Gafanhão

Centro Social e Paroquial de Lamelas

Lar Nossa Senhora do Rosário em Parada de Ester

Ester

Ester



14 Revista Municipal  •  Município de Castro Daire

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE VAI REDUZIR IMI ÀS FAMÍLIAS CASTRENSES

Esta redução da taxa do 
IMI é calculada em função 

do número de dependentes:
•1 Dependente, redução de 
taxa até 10%;
•2 Dependente, redução de 
taxa até 15%;
•3 ou mais dependentes, 
redução de taxa até 20%. 
O Sr. Presidente propôs 
que as reduções das 
taxas mencionadas 
anteriormente fossem 
aplicadas no seu máximo.

Após análise e 
discussão, o Órgão 
Executivo, deliberou, por 
unanimidade, aprovar.
Esta proposta foi aprovada 
também por unanimidade 
pela Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara 
Municipal, em reunião que 
se realizou no dia 28 de 
setembro, passando a ser 
uma medida legalmente 
instituída no Município de 
Castro Daire.
Fernando Carneiro 
afirmou que esta redução 

da taxa do IMI vai aliviar 
as famílias Castrenses, 
pois relembra que conhece 
como ninguém as suas 
dificuldades e prontamente 
levou à reunião de câmara 
esta possibilidade de as 
ajudar.

Esta é mais uma medida 
de apoio às famílias 
Castrenses, servindo 
também como mais um 
incentivo à fixação 
de pessoas e famílias 
no Concelho de Castro 
Daire, pretendendo este 
Executivo vir a criar 
sempre mais e melhores 
condições de vida a todos 
os munícipes. 

Acresce referir que irão 
ser beneficidas muitas 
famílias tendo esta medida 
um impacto de poupança 
para as mesmas de 
aproximadamente 
134 000€.

Na reunião ordinária 
da Câmara Municipal 
de Castro Daire, 
realizada no passado 
dia 27 de agosto de 
2015, o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal 
de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, 
propôs reduzir 
a taxa do IMI 
(Imposto Municipal 
sobre Imóveis) 
que incida sobre o 
imóvel destinado à 
habitação própria 
permanente 
coincidente com 
o domicilio fiscal 
de proprietário 
residente no 
Concelho de Castro 
Daire.
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IMAGEM PEREGRINA DE Nª. SRA. DE FÁTIMA VISITA PARÓQUIA DE CASTRO DAIRE

A Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima, que está 
a percorrer o país, esteve na 
paróquia de Castro Daire no 
dia 5 de Agosto de 2015.

Recebida junto ao Centro 
Municipal de Cultura de Castro 
Daire foram várias dezenas de 
populares que quiseram saudar 
a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima e rezar neste momento 
solene para o povo Castrense.
O Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 
Daire, Fernando Carneiro, 
o Senhor Vice-Presidente, 
Eurico Moita, e os Senhores 
Vereadores Rui Braguês 
e Leonel Ferreira também 
quiseram presenciar e tomar 
parte deste momento espiritual 
e cultural assinalável para os 
Castrenses.
A imagem de Nossa Senhora 
de Fátima seguiu em 
procissão para a Capela de 
Nossa Senhora da Soledade 
no Parque do Calvário onde 
decorreram as cerimónias 
religiosas previstas.
Assinale-se a grande adesão 
dos Castrenses a esta Visita 
da Imagem da Senhora de 
Fátima, numa demonstração 
de fé e de respeito que sempre 
caracterizou o povo de Castro 
Daire.

GEMINAÇÃO COM MUNICÍPIO DE ZERMATT

Integrado nas 
comemorações 
dos 150 anos da 
primeira escalada 
do Matterhorn, 
assinalou-se a 
geminação entre 
os Municípios de 
Zermatt e Castro 
Daire
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Conheces o teu Município?

Resposta: Poldras de Vila Franca - Folgosa
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OBRAS

Casais do Monte • Colocação de Tapete na Rua Central

OBRAS EM CURSO

Casais do Monte • Colocação de Tapete na Rua Central Casais do Monte • Requalificação Escola Primária

Castro Daire • Construção de Polidesportivo junto às Piscinas Municipais

Castro Daire • Piscinas Municipais exteriores

Covelo de Paiva • Alargamento e Requalificação da Rua da Piedade

Castro Daire • Piscinas Municipais exteriores

Covelo de Paiva • Requalificação da Nova Casa Mortuária
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OBRAS

Folgosa • Colocação de Tapete na Travessa dos Namorados

Folgosa • Requalificação da Escola

Folgosa • Requalificação da Escola

Folgosa • Obras de Reparação da Escola

Moita • Requalificação de Bermas e Valetas na EM

Mosteiro • Requalificação da Rua do Aleto

Mões • Limpeza de Bermas e Valetas

Mões • Limpeza de Bermas e Valetas

Castro Daire • Limpeza de Bermas e Valetas

Castro Daire • Obras na Escola Primária

Castro Daire • Obras na Escola Primária
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Mós • Requalificação da Rua da CapelaMoita • Requalificação de Bermas e Valetas na EM

OBRAS

Mosteiro • Requalificação da Rua do Aleto

Mosteiro • Requalificação do Largo da Carvalha

Mosteiro • Requalificaçao do Largo

Ribolhos • Requalificação de Bermas e Valetas

Ribolhos • Requalificação de Bermas e Valetas

Mosteiro • Requalificaçao do Largo

Covelo de Paiva • Requalificação do largo das Festas
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DESPORTO

MINI JOGOS SEM FRONTEIRAS

Decorreu no passado dia 
27 de julho mais uma 
edição dos Mini Jogos Sem 
Fronteiras que contou 
com a participação de 9 
equipas.

CULINÁRIA

Caldo de Unto
A Confraria do Bolo Podre e 
Gastronomia do Montemuro 
tem vindo a desenvolver um 
trabalho, por forma, a preservar 
o saber fazer, desta região, 
no âmbito da gastronomia. 
Buscando aqui e além o cunho de 
quem já herdou esse saber fazer. 
Respeitando sempre o pormenor, 
do tempero ou mesmo a dúvida, 
de quem nos transmite esse 
saber fazer.
A Revista Municipal tem 
vindo a publicar receitas de 
alguns pratos gastronómicos, 
uma forma, de trazer valores 
do passado para o presente, 
olhando o futuro.
O prato que hoje apresentamos, 
embora pareça pobre ou até 
desatualizado, ele reflete a 
história, cultura e o saber fazer 
das gentes desta região.
O caldo de unto é um prato 
gastronómico que deve integrar 
a nossa gastronomia.
Temos o dever de valorizar 
este legado que nos foi deixado, 
podendo adicionar-lhe um pouco 
de criatividade, ajustando-o à 
atualidade.
A arte de uma cozinha, só é 
visível quando a comida chega à 
mesa.
Contextualizando o “CALDO DE 
UNTO”.
Em tempo de Inverno, uma 

pequena tijela de caldo de unto, 
era a primeira refeição do dia e o 
aconchego do estômago durante 
uma manhã, de tempo frio, por 
vezes muito agreste.
Alguns segredos para a sua 
confeção:
O unto deve ser previamente 
salgado. A água deve ser da 
antiga fonte ou colhida á saída 
da nascente. A broa deve ser de 
milho e centeio.
Se tudo isto for confecionado 
numa pequena panela de ferro 
– três pernas, então estamos 
perante um pitéu.
A quantidade de água era a olho 
conforme a família. Assim sendo 
definimos:

Indredientes:
Uns dois litros de água
Um pouco de unto talvez 
50 gramas. (O peso e a 
medida ficava ao critério 
de quem governava a 
casa)
Sal que baste.
Seis fatias de 
broa.
Umas folhas de 
hortelã.

Preparação:
Deixa-se ferver 
durante uns trinta 
minutos, “até que 
a “olha” cubra todo 
o cimo da água ao 
parar de ferver”. 
Enquanto ferve, 

na brasa, vão-se torrando as 
fatias de broa, que colocamos em 
tigelas e cobrimos com o caldo de 
unto a que junta a gosto hortelã 
picada.
Este caldo de unto, era muitas 
vezes, enriquecido para alguém 
doente ou para os Senhores da 
Casas. Mantinha-se a receita 
anterior, mas antes de servir, 
retira-se um pouco de água do 
caldo, deixa-se arrefecer até 
amornar, juntam-se 3 a 4 ovos, 
bem mexidos, seguidamente 
junta-se tudo. Está pronto.  
Delicie-se.
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Uma noite de muita animação, 
adrenalina e convívio. 
O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro e o Sr. 
Vice-Presidente, Eurico Moita, 
entregaram os respetivos trofeus 
às equipa em competição.

Classficações:
1º Finalistas 2015/2016
2º Ass. Lamelas
3º O Crasto

Parabéns a todos os 
atletas e à excelente 
organização!

Estiveram em competição as 
seguintes equipas: Moura Morta, 
Banda de Musica BVCD, Farejnhas, 
Moita, Colo do Pito e O Crasto.
Uma noite de festa, alegria e 
convívio! 
Foram apuradas 4 equipas:
1º O Crasto
2º Farejinhas
3º Banda de Musica dos BVCD

4º Moita
A 2ª eliminatória disputou-se no 
dia 30 de Julho, para apurar as 
restantes equipas. 

Equipas apuradas para a final: 
1º ACRED
2º Santa Margarida
3º Finalistas 2015/2016
4º Associação Jovem de Cabril

JOGOS SEM FRONTEIRAS

No passado dia 29 de 
julho decorreu, nas 
Piscinas Municipais 
de Castro Daire a 
1º eliminatória dos 
Jogos Sem Fronteiras 
Municipais.

A final dos Jogos Sem Fronteiras 
Municipais decorreu no passado 
dia 31 de julho onde participaram 
as equipas anteriormente 
qualificadas.
Foi uma final de muita animação, 
disputa e convívio.
O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, 

Fernando Carneiro, enalteceu 
a adesão dos participantes e a 
alegria que os mesmos evidenciam 
durante os jogos sem fronteiras. 
Fernando Carneiro, agradeceu a 
participação de todas as equipas, 
dos familiares e amigos presentes 
nas bancadas das Piscinas 
Municipais. Terminou com um 

bem-haja à equipa técnica e 
de voluntários envolvidos na 
organização. 
Equipas vencedoras:
1º O Crasto
2º Santa Margarida
3º Finalistas 2015/2016

Parabéns a todos os atletas!
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EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Conscientes das dificuldades 
que os pais e encarregados de 
educação têm em encontrar 
uma resposta de ocupação dos 

tempos livres para os filhos em 
período não letivo, o Município 
de Castro Daire promoveu 
o Programa de Atividades 

Socioeducativas, ao longo das 
férias do verão 2015, tendo 
sido frequentado por cerca de 
uma centena de crianças.

ENTREVISTA

Há quantos anos é Presidente 
da Comuna de Zermatt 
(Câmara Municipal de 
Zermatt)? 

Sou Presidente de Zermatt 
há 11 anos. No final de 2016 
haverá uma nova eleição, 
assim, irei completar 12 anos 
como Presidente da Comuna de 
Zermatt. Não serei candidato 
nas próximas eleições.

Conte-nos um pouco do seu 
curso de vida e também 
profissional?

Sou empresário hoteleiro em 
Zermatt, o meu Hotel chama-se 
Tschugge, um hotel 4 estrelas 
com 60 camas e um restaurante, 
partilho o trabalho do hotel e do 

restaurante com a minha esposa, 
Beatrice. Ao mesmo tempo, sou 
Presidente da Comuna de Zermatt, 
na maior parte do tempo estou na 
Comuna ou a representar Zermatt 
em outros países.

Recentemente, comemorou 
o protocolo de geminação 
com Castro Daire, que 
significado tem para você 
esta geminação?

Para mim, pessoalmente, foi um 
passo muito importante, porque eu 
estou certo, que Zermatt e Castro 
Daire tornaram-se mais perto. 
Quando voltei de Castro Daire, 
senti mais proximidade e mais à 
vontade por parte dos portugueses 
que trabalham em Zermatt, 
agora todos me cumprimentam, 
dizem “Olá Presidente” ou fazem 
perguntas sobre a visita a Castro 
Daire, julgo que actualmente, 
toda a gente de Castro Daire, 
adultos e crianças me conhecem, 
quer vivam em Zermatt, Täsch ou 
Randa. É um sinal de mudança!

Que futuro espera deste 
protocolo de geminação entre 
os dois municípios? 

Uma relação institucional 
muito boa e uma importante 
compreensão de ambas as 
partes. Agora, é para mim, 
muito mais fácil entender as 
pessoas de Portugal, porque 
eu vi como eles vivem, 
conheci melhor a realidade 
Portuguesa.

Que opinião tinha acerca de 
Castro Daire, antes dessa 
visita e qual a opinião com 
que ficou depois da visita a 
Castro Daire?

Eu já tinha visitado Portugal 
em Férias (Algarve), mas 
fiquei surpreendido com o 
desenvolvimento de Castro 
Daire, as infraestruturas 
a beleza natural e as casas 

dos Portugueses.  A simpatia 
e hospitalidade também me 
marcaram, as boas-vindas em 
Portugal foram simplesmente 
fantásticas para mim e para a 
nossa delegação.

Há uma grande comunidade 
portuguesa em Zermatt, que 
ideia tem dos emigrantes 
portugueses?

Queremos que os Portugueses 
em Zermatt se sintam em 
casa. Isso é muito importante 
para ser um bom trabalhador. 
Nós temos oportunidades de 
trabalho para eles durante 
todo o ano, gostamos do 
trabalho e da conduta 
deles, mas, a língua tem 
sido um problema para a 
sua integração. O primeiro 
passo para a emigração é 
aprender a língua do país, nós 
oferecemos cursos de alemão, 
mas a maioria não aceita a 
nossa oferta, é algo que temos 
que trabalhar e melhorar em 
conjunto.  Afirmo novamente, 
queremos que os Portugueses 
se sintam bem em Zermatt.

Sabendo que esta entrevista 
é para a Revista Municipal 
Castro Daire que mensagem 
gostaria de deixar às pessoas 
de Castro Daire?

As minhas duas visitas a 
Castro Daire foram incríveis. 
Tive uma receção muito 
calorosa e uma grande 
hospitalidade por parte 
de todos os Castrenses. Eu 
quero voltar a Castro Daire! 
Quero visitar  o magnifico 
monumento que construiram, 
encontrar-me e visitar muitos 
trabalhadores de Castro Daire, 
e claro, para ver novamente o 
Presidente Fernando Carneiro. 
Espero visitar em breve 
Castro Daire, quem sabe na 
primavera.

Dados Biográficos:

Nome Completo:
Christoph Bürgin 
Data de nascimento:
04/02/1957 
Naturalidade: 
Zermatt - Suiça
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Estas atividades tiverem início 
após o término das atividades 
letivas do 1ºCEB e pré-escolar e 
prolongaram-se até ao arranque 
do novo ano letivo.
Para tal, as crianças foram 
divididas por nível de ensino e 
foram mobilizados os recursos 
humanos necessários, quer 
no que concerne ao pessoal 
técnico, quer em relação ao 
pessoal auxiliar. Foram ainda 
rentabilizados os recursos e 
equipamentos existentes no 
Município, nomeadamente, 
Biblioteca Municipal, Piscinas 
Minicipais, Complexo Desportivo e 
Museu Municipal.
Ao longo de mais de três meses 
foram dinamizadas diversas 
atividades no âmbito de: 
expressão plástica, expressão 
dramática, expressão motora, 
escrita criativa, dinâmicas de 
grupo, workshops de culinária, 
jogos tradicionais, jogos 
desportivos, jogos didáticos, 
natação, dança, encontros 
intergeracionais, percursos 
pedestres, peddy-papers, ….
Em colaboração com diferentes 
entidades, foram ainda 

promovidas várias ações de 
sensibilização com o intuito de 
informar e captar a atenção 
das crianças sobre temas 
como a saúde, alimentação 
saudável, segurança rodoviária, 
a importância do desporto, 
segurança pública, gestão 
financeira, prevenção do 
bulling,…
Com o objetivo de relembrar 
as nossas tradições e conhecer 
melhor a nossa cultura, este 
programa também deu enfâse 
a visitas guiadas a museus 
do concelho e do distrito, 
a instalações de empresas 
empreendedoras do concelho e à 
promoção de diversos ateliês de 
artesanato castrense.
Como o verão é propício para 
atividades relacionadas com 
água, foram programadas 

diversas idas à piscina e ao rio, 
culminando com um dia na praia 
da Barra (Aveiro).
Este programa também permitiu 
que estas crianças, ficassem 
a conhecer melhor alguns 
concelhos vizinhos através de 
visitas guiadas, jogos didáticos e 
caças ao tesouro, nomeadamente 
em Vouzela e em Vila Nova de 
Paiva.
Este é um projeto fundamental 
para colmatar as necessidades 
dos pais/encarregados de 
educação e que visa uma 
ocupação de tempos livres 
enriquecedora, o Programa de 
Atividades Socioeducativas estará 
de regresso já nas próximas 
férias de Natal, com muitas 
surpresas e repleto de atividades 
divertidas e natalícias.

ARRANQUE DO ANO LETIVO

No ano letivo 2015/2016, 
viajam diariamente nos 
Transportes Escolares 1251 
alunos, desde o pré-escolar ao 
ensino secundário, oriundos 
das várias localidades do 
concelho de Castro Daire. 
Para tal, o Município tem 
a funcionar uma rede de 
Transportes Escolares 

constituída por 32 circuitos, 
dos quais, 24 funcionam 
em carreira pública e 8 em 
circuito especial.
Ainda neste âmbito, a 
autarquia concedeu apoio 
para a comparticipação 
familiar no passe escolar 
de alunos inseridos em 
agregados familiares mais 
carenciados que frequentam 
o ensino secundário, 
salientando, no entanto que, 
a totalidade dos alunos deste 
nível de ensino já beneficia da 
comparticipação do município, 
em 50% do respetivo passe.
Ao nível das refeições 
escolares, o Município 
garante o fornecimento de 
562 refeições/dia aos alunos 
do pré-escolar e 1º CEB, uma 
despesa global prevista para o 
ano letivo 2015/2016 na ordem 
dos 194.046,00€.
Relativamente às Atividades 

de Animação e Apoio à 
Família (serviço de almoço e 
prolongamento de horário no 
pré-escolar), e para resposta 
às necessidades dos pais 
decorrentes das modificações 
e responsabilidades 
profissionais, o Município 
dispõe de 18 salas de 
prolongamento de horário a 
funcionar nos vários Jardins 
de Infância.
Ainda, no âmbito das 
competências municipais 
em matéria de educação, 
nomeadamente no que 
respeita à manutenção dos 
edifícios escolares, o município 
tem vindo a proceder à 
realização de obras de 
preservação e valorização nas 
Escolas do 1º CEB e Jardins de 
Infância, dando um contributo 
significativo para a melhoria 
das condições de ensino-
aprendizagem.

O dia 21 de setembro 
marcou o regresso às 
aulas para cerca de 1877 
alunos que frequentam os 
vários estabelecimentos 
de ensino que constituem 
o parque escolar do Mu-
nicípio de Castro Daire: 
14 Escolas do 1º CEB, 17 
Jardins de infância, Escola 
Básica 2, 3 de Castro Daire, 
Escola Secundária e Escola 
Básica de Mões.
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ASSOCIATIVISMO

CROSS DE SÃO BRÁS

Realizou-se no dia 19 
de julho a 9ª edição do 
Cross de São Brás, onde 
os atuais Campeões Na-
cionais da Modalidade, 
puxaram dos galões e 
cortaram a meta no 1º 
lugar, ao fim de 23 km 
bem puxados!

Rosa Madureira (Futebol Clube 
Penafiel) e José Carvalho 
(Clube Académico de Moga-
douro) venceram assim pelo 
2º ano consecutivo o Trail do 
Cross de São Brás, batendo os 
seus mais diretos adversários 
que contrariaram este favorit-

ismo até bem perto da meta.
Destaque também nos masculi-
nos para Marco Marques (ACR 
Srª Desterro); Vítor Barbosa 
(GD Castelo de Paiva) e para 
as atletas Sara de Brito (Clube 
Atletismo da Barreira) e Lídia 
Pereira (Casa do Povo Man-
gualde) que completaram o 
pódio!
No Mini Trail, a vitória nos 
masculinos sorriu ao atleta 
do Atlético Cabeceirense, 
Henrique Fernades enquanto 
que nos femininos, a grande 
vencedora foi a atleta Patrícia 
Antunes do GDR Granja - TRU-
TAS DO MAU.
Mais uma vez a Aldeia da 
Granja foi a montra de uma 

fantástica corrida de mon-
tanha onde os melhores atletas 
nacionais marcaram presença 
e comprovaram todo o seu 
potencial na modalidade.
Referência também para a el-
evada participação dos jovens 
nas corridas referentes ao seu 
escalão, bem como a com-
petição adaptada e a caminha-
da são já uma marca da nossa 
organização, onde não faltou 
a tradicional e maravilhosa 
feijoada beirã superiormente 
confecionada pelas mulheres 
da nossa terra!
Gratos pela vossa presença, 
cá estaremos para o ano, para 
celebrarmos uma década de 
“CROSS DE SÃO BRÁS”!

CPCJ

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “VIGILÂNCIA EM TRANSPORTE ESCOLAR”

A Câmara Municipal e a CPCJ 
de Castro Daire promoveram 
no dia 14 de setembro, durante 
o período da manhã uma Ação 
de Sensibilização “Vigilância em 
Transporte Escolar”, dirigida 
às 65 Assistentes Operacionais 
desta Autarquia que vão exercer 
funções de Auxiliares de Ação 
Educativa no próximo ano letivo.
Esta ação foi dinamizada pela 
parceria CPCJ de Castro Daire/
GNR de Viseu.
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CAMPEONATO NACIONAL DE INFANTIS.

Realizou-se, nas Piscinas 
do Complexo Desportivo do 
Jamor, nos dias 17, 18 e 19 de 
Julho o Campeonato Nacional 
de Infantis 2015, que contou 
com a presença 416 atle-
tas, em representação de 93 
clubes. 

O CRASTO foi brilhantemente 
representado pela atleta Ana 
Sofia Pina, que na categoria 
de Infantis A, obteve Recordes 
Pessoais em todas as provas 
nadadas, como comprovam os 
seguintes resultados:
- Campeã Nacional na prova 
dos 200m Mariposa (com 
o tempo de 2:33.38), e nos 
400m Estilos (com o tempo de 
5:15.15), estabelecendo nesta 
prova um novo Recorde da 
Associação de Natação do Cen-
tro Norte de Portugal (AN-
CNP).
- Vice Campeã Nacional na 
prova dos 200m Estilos (com 

o tempo de 2:30.45), estabel-
ecendo nesta prova um novo 
Recorde da Associação de 
Natação do Centro Norte de 
Portugal (ANCNP).
- 3º Lugar nas provas dos 
200m e 400m Livres (com 
os seguintes tempos: 200 – 
2:14.24, 400 – 4:48.92).
No decorrer dos campeonatos 
foram entregues os prémios 
relativos ao Ranking Nacio-
nal do Torneio de Fundo, em 
que ficou em 4º Lugar e ao 

Ranking Nacional do Nadador 
Completo, ficando igualmente 
em 4º Lugar.
Este foi um fim de semana 
brilhante desta jovem atleta, 
que com a sua dedicação, 
companheirismo, garra e 
força de vontade, venceu os 
nervos, alcançando esta fan-
tástica prestação, colocando 
a natação castrense num 
nível nacional. Fazendo dela 
a primeira atleta castrense a 
conseguir uma medalha que 
tantos ambicionam e tão pou-
cos alcançam. 
Resta deixar os parabéns a 
nossa atleta Ana Sofia Pina, 
por este fantástico feito. 
Agradecer a todos os colegas 
que ao longo destes anos de 
existência da natação fed-
erada e não só, partilharam o 
plano de água e os momentos 
bons e menos bons. Assim 
como todas as pessoas de 
forma individual ou coletiva, 
apoiaram incondicionalmente 
o nosso projeto, que neste 
momento deu o seu maior 
fruto. 

INAUGURAÇÃO DA SEDE DO GRUPO DESPORTIVO DE COURA.

O Senhor Presidente da Câ-
mara, Fernando Carneiro, 
presidiu à inauguração da 
nova sede do Clube Desportivo 
de Coura, juntamente com o 
Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Moledo, Alexan-
dre Pereira, e o Senhor Presi-
dente da Direção do Grupo 
Desportivo de Coura, Paulo 
Rodrigues. 
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O Município de Castro Daire 
associou-se às Comemorações 
das Jornadas Europeias 
do Património, cujo tema 
transversal deste ano foi 
“Património Industrial e 
Técnico”.

A atividade proposta pelo 
Município consistiu numa visita 
às Minas de Moimenta alusiva às 
“Vivências do Volfrâmio”, no dia 
26 de setembro, com o objetivo de 
sensibilizar os cidadãos para o seu 
valor e para a importância que 
tiveram no passado, propiciando 

também um olhar atualizado 
acerca das suas potencialidades 
e do seu futuro. Para o efeito, foi 
convidado o Professor Artur Sá, 
do Departamento de Geologia da 
Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD) que fez o 
enquadramento da geologia, 
e pessoas que conheceram 
e assistiram as vivências da 
exploração do volfrâmio - Sr. 
Valentim Santos (filho do Capataz 
Geral das Minas) e Sr. Adérito 
Valente (cidadão local), que 
contaram histórias e estórias das 
minas.
As minas de Moimenta foram 
exploradas durante a Segunda 
Guerra Mundial, por uma 
companhia Inglesa, das quais foi 
feita a extração de volfrâmio e 
estanho. 
Os jazigos de volfrâmio integram-
se num conjunto de depósitos 
de tungsténio e estanho que se 
distribuem desde a Galiza a Castela 

(Espanha) atravessando o norte e 
centro de Portugal, definindo assim, 
a designada “Província estano-
volframítica”. 
As mineralizações ocorrem em 
filões de quartzo e de pegmatitos 
intruídos na mancha granítica de 
Moimenta, pertencente ao Maciço 
do Montemuro. A mancha de 
Moimenta é alongada e apresenta 
contornos sinuosos tratando-se 
de um afloramento de granito 
porfiróide, de grão médio, situado 
entre Moimenta, Tulha Nova, 
Sobrado, Sobreda e Levadas.
Segundo testemunhos de 
antigos mineiros, tratava-se de 
um complexo mineiro bastante 
mecanizado. As galerias eram 
abertas com a ajuda de explosivos 
e de martelos pneumáticos que 
usavam brocas com cerca de 35 
milímetros, perfurando mais de 
um metro de comprimento. O 
material extraído era despejado 
num martelo mecânico movido 
por um motor a gasóleo, onde era 
britado, seguindo para a lavaria, 
atualmente em ruínas, local onde 
se fazia a primeira separação do 
volfrâmio. 
Esta iniciativa permitiu aumentar 
o conhecimento do património 
industrial existente no concelho, 
contribuindo para a sua 
valorização e necessidade de 
preservação.

TURISMO

MINAS DE MOIMENTA – “VIVÊNCIAS DO VOLFRÂMIO”

A Cerimónia de inauguração 
decorreu no passado dia 5 de 
Agosto e contou também com 
a presença do Senhor Vice- 
Presidente, Eurico Moita, do 
Senhor Vereador da Cultura 
e Desporto, Dr. Rui Braguês, 
do Senhor Pároco da Fregue-
sia de Moledo, Padre Joaquim 
Carvalho Alves, e de centenas 
de sócios e convidados do 
Clube Desportivo de Coura que 
quiseram associar-se a esta 
cerimónia.
Esta obra vai possibilitar que 
o Clube Desportivo de Coura 
tenha umas instalações mais 

dignas e com maiores valên-
cias, suprimindo ainda uma 
lacuna existente na aldeia, que 
não possuía até agora de um 
espaço público onde as pessoas 
pudessem tomar um café, con-
fraternizar, ou simplesmente, 
ter um ponto de encontro para 
as gentes de Coura e quem os 
visita.
Este espaço da nova Sede do 
Clube serve ainda de apoio 
e de utilização por parte das 
comissões de Festas da Aldeia 
de Coura durante o período em 
que decorrem as respetivas 
festividades.

Foram muitos os que quiseram 
assistir e participar nesta 
inauguração, prova da im-
portância que esta obra tem 
para a Aldeia de Coura, e para 
o clube dessa mesma Aldeia.
Esta nova Sede fica, assim, ao 
serviço da comunidade e mais 
especificamente da Aldeia de 
Coura, desejando-se que esta 
sirva, sempre para promover 
o desenvolvimento da Aldeia, 
fomentando o convívio e a 
confraternização das pessoas 
que usem este espaço.

Parabéns á Aldeia de Coura! 
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PROTECÇÃO CIVIL / FLORESTA

A maioria dos incêndios 
em casa dá-se devido a 
problemas com a rede 
eléctrica, rede de gás ou 
fontes de calor. A cozinha é o 
local onde muitos incêndios 
têm origem.

Seja Cauteloso! A prevenção 
é a melhor maneira de evitar 
os incêndios. Siga as seguintes 
recomendações:

Rede elétrica
- Não faça reparações 
improvisadas.
- Substitua os fios 
eléctricos em mau 
estado, use fusíveis adequados.
- Evite sobrecarga - não ligue 
demasiados aparelhos na mesma 
tomada, principalmente os de 
elevado consumo (ex: máquina 
de lavar roupa ou loiça e 
aquecedores).
- Nunca apague com água um 
incêndio de origem eléctrica. Há 
perigo de curto-circuito.
- Não aproxime água de 
instalações eléctricas. Há perigo 
de ficar electrocutado. 

Rede de Gás
- Faça a revisão periódica das 
tubagens. Para verificar se há 
fugas aplique água com sabão. Se 

detectar alguma fuga chame de 
imediato um técnico qualificado.
- Se cheirar a gás, não faça 
qualquer tipo de chama, não 
ligue nem desligue interruptores 
ou aparelhos eléctricos. Abra 
as janelas, feche as válvulas de 
segurança do contador e de corte 
do redutor e contacte de imediato 
um técnico qualificado. 

Fontes de calor
- Afaste os aquecedores de 
móveis. 
- Não seque 
a roupa nos 

aquecedores. 
- Afaste os produtos inflamáveis 
de uma fonte de calor.
- Guarde os líquidos inflamáveis 
em recipientes fechados e coloque-
os em locais ventilados.
- Proteja devidamente a lareira 
para que não se torne um foco de 
incêndio.
- Não abandone velas acesas ou 
mal apagadas e nunca se esqueça 
do ferro de engomar ligado.

Cozinha
- Nunca saia de casa 
com o fogão ou o 
esquentador ligado.
- Não deixe, junto 
a janelas abertas, 
aparelhos a gás ligados.
- Se a gordura da frigideira se 

incendiar desligue de imediato 
o gás. Não retire a frigideira do 
fogão, isso só iria espalhar o fogo. 
Use uma tampa, um prato ou uma 
toalha húmida para extinguir o 
incêndio. Não utilize água.
- Não avive as chamas do 
fogareiro com álcool, gasolina ou 
qualquer outro líquido inflamável. 

Fumadores
- Não fume quando manipular 
produtos inflamáveis.
- Não fume na cama ou no sofá se 
tiver sono.
- Use cinzeiros grandes e estáveis. 
Apague bem os cigarros antes de 
os deitar no lixo. 

Outras precauções
- Mantenha fora do alcance das 
crianças líquidos inflamáveis, 
velas, fósforos ou isqueiros.
- Se for de viagem feche as 
torneiras de segurança do gás e o 
contador da electricidade.
- Tenha um extintor em casa. 
Aprenda a usá-lo e faça a revisão 
periódica.

INCÊNDIOS EM CASA - PREVENÇÃO E AUTOPROTECÇÃO

Em caso de incêndio ligue 
de imediato 112.
COLABORE, a protecção 
começa em si.

Torneio de Abertura da 
Associação de Natação de 
Aveiro
Piscinas Municipais de Castro 
Daire
25 e 26 de Outubro

Concerto de Natal da Banda 
dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Daire
Centro Municipal de Cultura 
de Castro Daire
19 de dezembro

AGENDA CULTURAL 
Outubro, Novembro, Dezembro
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