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REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

MENSAGEM DO PRESIDENTE

“É muito importante que todos os castrenses sintam
que contamos com eles na criação de um concelho
empreendedor e atrativo, num caminho de progresso
e de desenvolvimento...”

Caros Castrenses,
A nossa Revista Municipal é sempre uma oportunidade de
estreitarmos laços de partilha e sobretudo de (também) aproveitar
este veículo de comunicação para estarmos mais próximos dos nossos
munícipes.
O Executivo Municipal tem vindo a trilhar um caminho
de implantação de uma cultura empreendedora, dinamizadora e
agregadora, sempre com o objetivo comum de que o nosso concelho
seja visto como um território de oportunidades, dinâmico e atrativo,
numa imagem que pretendemos seja assimilada por todos os
castrenses, mas também por aqueles que nos visitem.
Sabemos que só com essa imagem de um território capaz
de fazer face a todos os desafios, nos poderemos afirmar com a
capacidade de valorizar as nossas potencialidades e ao mesmo tempo
captar novos investimentos.
Para isso, trabalhamos numa série de dinâmicas, sejam elas
estruturais com investimento em múltiplas obras e projetos, sejam
também em iniciativas nas mais diversas áreas como são a Cultura, o
Desporto, o Turismo ou a Ação Social.
É muito importante que todos os castrenses sintam que
contamos com eles na criação de um concelho empreendedor e
atrativo, num caminho de progresso e de desenvolvimento que nos
permita ter melhor qualidade de vida.
Podem contar sempre com a minha amizade e dedicação!
Um abraço a todos!
O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Martins de Almeida
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FESTAS DO CONCELHO

C

FESTAS DO CONCELHO DE CASTRO DAIRE

astro Daire voltou a festejar o seu
Padroeiro, S. Pedro. As festividades
arrancaram no dia 27, com a realização
de um Arraial Antigo, no Bairro do Castelo,
promovendo desta forma, as tradições culturais
populares.
Este dia, contou com a atuação das
Bandas de Música do Concelho e do Grupo
“Habillô e sua Banda”.
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FESTAS DO CONCELHO

As marchas populares, este ano com tema
“Artes e Ofícios”, saíram à rua como já é habitual
no dia 28 de junho, contando com a participação
de 12 marchas, trazendo até Castro Daire, milhares
de visitantes para assistir a este desfile, de grande
importância cultural e social.
A terminar a noite o Grupo “Função Pública”
animou a multidão que se concentrou no Parque
Urbano.
No dia de S. Pedro, 29 de junho, decorreu a
visita às aldeias pelo Executivo Municipal e durante
a tarde a Missa e Procissão em honra de S. Pedro. A
animação noturna ficou a cargo do Grupo Musical
“Norte FM” e o “DJ Bebuxo”.
No último dia de festa, 30 de junho, realizouse durante a tarde, o Festival de Folclore, no Jardim
Municipal, contando com a participação de três
Ranchos locais (Termas do Carvalhal, Cabril e Granja).
A noite terminou com a atuação da Banda “Os
Red”.
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AÇÃO SOCIAL

		PROJETO
		 +SÉNIOR
		 +ATIVIDADE
		 +VIDA

O

Projeto “+Sénior+Atividade+Vida,” criado em 2018, visa
promover a qualidade de vida e a participação cívica,
fortalecendo desta forma as relações interpessoais e
sociais, aumentar a autoestima e sensibilizar para um estilo de vida
saudável, suprimindo a inatividade/sedentarismo, o isolamento, a
exclusão social, bem como o declínio intelectual.
Atendendo às características geográficas e sociais do
território, este projeto assume-se como uma Universidade Sénior
de natureza itinerante e concretiza-se pelo desenvolvimento de
uma conjunto de atividades permanentes como, Estimulação
Cognitiva e Inclusão Social, Atividade Física e Dinâmicas de Grupo.
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A par das atividades permanentes existem atividades
pontuais de referir, Nutrição/Alimentação, Promoção da Saúde,
Descobertas do Território, Memória Sobre Rodas/Bibliomóvel,
existindo a possibilidade dos interessados usufruirem da
Hidroginástica e do Serviço Termal. O projeto abrange atualmente
611 pessoas e envolve 28 parceiros efetivos do núcleo Associativo
e IPSS.
A festa de encerramento do ano letivo decorreu no dia 29
de julho, no Jardim do Calvário, onde foi celebrado também o Dia
dos Avós.

AÇÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE ASSEGURA MEDICAMENTOS
PARA AS FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS

A

MAIS E MELHOR PROTEÇÃO PARA OS QUE MAIS NECESSITAM

Câmara Municipal de Castro Daire assinou um protocolo com
a Associação Dignitude tendo em vista a operacionalização e
gestão do Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento.
Este protocolo tem por objetivo garantir o aces-

so gratuito aos medicamentos sujeitos a receita médica por
parte de qualquer munícipe que se encontre numa situação de carência económica e enquadrável no regulamento.
A implementação deste projeto no concelho conta com o
apoio de algumas entidades privadas e também com a estreita colaboração do Agrupamento de Escolas de Castro Daire que tem vindo
a desenvolver, em parceria com o Município ,um conjunto de iniciativas de carácter solidário, cujas receitas revertem para este fundo.
Este protocolo vem reforçar as medidas de apoio social já existentes no Município, criando mais e melhor proteção social para aqueles que mais precisam, permitindo
que as famílias com menos rendimentos possam ter acesso aos medicamentos essenciais ao seu estado de saúde.
A operacionalização deste projeto prevê a identificação das situações de maior vulnerabilidade económica e social, ficando os utentes que reúnam esses requisitos munidos
de um cartão que lhes permite subsidiar o custo dos medicamentos não comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde.
Os processos de beneficiação no âmbito deste protocolo
serão instruídos no Gabinete de Ação Social do Município.
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DIA SÉNIOR 60 +

O

convívio, onde reinou a confraternização e partilha entre os participantes. O
Município

de

Castro

Daire

promoveu, uma vez mais, no dia
6 de julho, o “Dia Sénior 60+”/

Passeio Sénior. Este ano, com visita a dois
locais, à Praia da Costa Nova e ao Santuário
Mariano Nossa Senhora de Vagos, no
Distrito de Aveiro.
Este convívio, destinado a todos
os seniores do concelho, contou com a
presença de 2.000 participantes num total
de 40 autocarros.
Este dia iniciou-se com um
passeio na Praia da Costa Nova seguido
da Eucaristia no Santuário Mariano
Nossa Senhora de Vagos, ministrada
pelo Reverendíssimo Padre Sobral e com

8

a participação do Grupo Coral de Mões. Seguidamente, teve lugar o almoço
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Grupo Musical “Trovão” ficou a cargo da animação, onde predominou a dança,
alegria e boa disposição.
O objetivo deste passeio, centrou-se em minorar o isolamento social,
fomentar o enriquecimento cultural, promover momentos de convívio, lazer e
partilha entre todos os participantes.
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TERMAS DO CARVALHAL
TERMAS DO CARVALHAL FECHAM
1º SEMESTRE COM CRESCIMENTO
SUPERIOR A 30%

A

s Termas do Carvalhal tiveram um primeiro semestre de 2019 com um desempenho muito positivo.
Neste primeiro semestre de 2019 esta estância termal apresentou um aumento, em número de clientes, de cerca de 32% em relação ao período homólogo do ano anterior.
Também em relação ao volume de faturação os dados apresentados são
bem positivos.
Neste parâmetro, o crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior foi de cerca de 31%, acompanhando o aumento do número de clientes que afluíram às Termas do Carvalhal.
Os dados do primeiro semestre de 2019 são muito animadores
e reveladores do enorme potencial das Termas do Carvalhal, sendo estratégia do Município de Castro Daire continuar a apostar na sua dinamização e potenciação como referência no panorama termal da região.
Foram já inúmeras as intervenções feitas ao nível das infraestruturas e dos arranjos exteriores que permitem tornar aquele espaço mais aprazível, com maior qualidade e mais atrativo para quem visita as Termas do
Carvalhal, conciliando com a excelente qualidade e características terapêuticas da água termal, à excelente localização e ao profissionalismo e competência dos recursos humanos afetos ao Balneário das Termas do Carvalhal.
O Município de Castro Daire acredita que as Termas do Carvalhal
têm, cada vez mais, melhores condições para continuar a crescer de uma
forma sustentada e a assumirem-se como uma das bandeiras turísticas do
concelho e de afirmação do nosso território.
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HOMENAGEM

HOMENAGEM AOS EX.
MILITARES E MILITARES
DO CONCELHO

O

Município de Castro Daire prestou homenagem a todos os Ex. Militares e Militares do
concelho, através da colocação de uma via-

tura Chaimite junto à Av. 25 de Abril, cuja iniciativa
resultou de uma parceria com o Exército Português.
No dia em que muitos Ex. Combatentes se
reúnem em Castro Daire, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Almeida, quis assinalar esta
data com um gesto de reconhecimento por tudo o
que estes Castrenses fizeram pela Pátria Portuguesa.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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TURISMO

A ÚLTIMA
ROTA DA
TRANSUMÂNCIA

A

“Última Rota da Transumância”
é um evento promovido pelo
Município de Castro Daire, assente
na recriação, de forma a reviver uma
tradição que consistia na deslocação
dos rebanhos e pastores para a Serra do
Montemuro, durante a época de verão.
A edição de 2019 contou com mais
um dia, iniciando a 21 de junho, coincidindo
com o último dia de aulas do 1º ciclo e
pré-escolar, permitindo a oportunidade de
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dar a conhecer as tradições ancestrais às
gerações vindouras.
O segundo dia do evento, 22 de
junho, realizou-se o ex-libris da iniciativa, a
recriação da subida à serra. Cerca de 2.000
cabeças de gado, entre ovelhas e cabras,
acompanhadas por pastores e muitos
participantes, concentraram-se na aldeia
de Ribolhos, passando por vários pontos
caraterísticos e de algum relevo como a
Ponte Pedrinha e o centro histórico da vila

TURISMO

de Castro Daire.
A chegada do rebanho a Campo
Benfeito, em plena Serra de Montemuro,
foi recebida por centenas de visitantes.
Durante a noite promoveram-se várias
atividades diversificadas, contando
com inúmeras mostras de tradições,
artesanato, gastronomia, ateliers e
oficinas.
No último dia do evento,
no domingo, teve lugar no Espaço
Montemuro, a realização do Seminário
“Transumância e Património: Reflexões”,
que contou com a presença do Diretor
Regional da DRAP Centro, Fernando
Carlos Alves Martins, o Presidente do
Município de Gouveia, Luís Tadeu, a
Vereadora do Município de Seia, Cristina
Sousa, Vice-Presidente de Cinfães,
Serafim Rodrigues e o Vereador do
Município do Fundão, Paulo Águas.
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TURISMO
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL VISITOU
ALGUNS PROJETOS TURÍSTICOS DO TERRITÓRIO
DE CASTRO DAIRE

U

ma comitiva conjunta da Entidade
Regional de Turismo do Centro
de Portugal (TCP) e da Agência
Regional de Promoção Turística Centro
de Portugal (ARPTC) efetuou uma visita
institucional ao concelho de Castro Daire.
A visita, iniciativa do Município,
teve como principais objetivos conhecer
de forma detalhada alguns projetos e
iniciativas na área do Turismo realizadas ou
a realizar no vasto território de Castro Daire.
A comitiva, constituída por Pedro
Machado e Jorge Loureiro, respetivamente
Presidente e Vogal da Comissão Executiva
do TCP, Marli Monteiro, Diretora
Executiva da ARPTC e Diretores e Chefias
do TCP, foi recebida e acompanhada
pelo Presidente da Câmara Municipal
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de Castro Daire, Dr. Paulo Martins de
Almeida, pelo Vereador Dr. Pedro Pontes,
e por outras colaboradoras da autarquia.
Durante a manhã, a comitiva teve
a oportunidade de conhecer as Termas
do Carvalhal, centenária estância termal
vocacionada para tratamentos de doenças
músculo-esqueléticas e reumatológicas,
das vias respiratórias, de pele e do
aparelho digestivo. Seguiu-se uma visita à
Quinta da Rabaçosa, paradisíaca unidade
de Turismo Rural situada junto ao rio
Paiva, e ao Sítio da Pombeira, em Lamelas.
Após um almoço no Restaurante
Típico do Mezio, seguiram-se visitas à
Cooperativa de Artesãos do MontemuroMezio e à Cooperativa Capuchinhas,
em Campo Benfeito – dois espaços

privilegiados que se dedicam a manter
viva as artes tradicionais de tecelagem
em teares. Houve ainda tempo para
conhecer a Casa de Campo Quinta da
Malhada, em Tulha Velha, que oferece
vistas extraordinárias sobre a Serra de
Montemuro, e a Ermida do Paiva, também
conhecida por Templo das Siglas, um dos
mais singulares exemplos da arquitetura
românica do Centro de Portugal.
A visita terminou no Centro de
Interpretação e Informação do Montemuro
e Paiva, onde decorreu uma frutuosa reunião
de trabalho entre as várias entidades, tendo
sido apontados caminhos para o futuro
da atividade turística nestes territórios.
“Esta visita ao vasto e magnífico concelho
de Castro Daire não poderia ter sido mais
útil. O Turismo Centro de Portugal assume,
desde sempre, como essencial desenvolver
um contacto próximo com os protagonistas
da atividade turística no território.
Visitas como esta aprofundam
esse contacto, servindo como momento
privilegiado para troca de ideias e de
sugestões. É, sem dúvida, uma iniciativa
a repetir”, sublinha Pedro Machado. “A
beleza intrínseca e a tranquilidade que se
vive nas aldeias e serranias de Castro Daire
impressionam e constituem um enorme
potencial de desenvolvimento turístico
para a região. Castro Daire é, sem dúvida,
uma das pérolas do Centro de Portugal a
descobrir por todos”, acrescenta.

TURISMO
CAMINHADAS LITERÁRIAS
PELO MONTEMURO
PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO
CULTURAL E AMBIENTAL

R

ealizou-se no dia 8 de junho as Caminhadas Literárias
pelo Montemuro. Evento organizado em parceria com
os Municípios de Resende e Cinfães bem como três
associações locais: MCHER, Vale do Bestança e Vale de Cabrum
que contou com mais de quatrocentos participantes.
Promoção do património cultural e ambiental em simbiose
com o contacto com a magnífica e marcante Serra do Montemuro.
Este evento foi, ainda, abrilhantado com manifestações
de cultura de recriações teatrais e leituras de autores sobre o
Montemuro, brilhantemente interpretados!
Parabéns a todos os intervenientes e participantes nesta
iniciativa.
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TURISMO

FESTA DA JUVENTUDE

N

o dia 9 de agosto realizou-se mais uma
edição da Festa da Juventude, em Castro
Daire. A iniciativa da organização do
Município, teve este ano como novidade um novo
conceito sendo tema “Young Revenge”.
O evento iniciou com a corrida Gapafit
Color Run, contando este ano com a maior adesão
de sempre de inscritos, num percurso traçado pelas
ruas da vila castrense.
O largo das Carrancas foi o palco do festival,
contando com a atuação dos artistas, Valas, Neo
Projet, Peter Sky, PP Kool, Tom Enzy e Vision,
que proporcionaram verdadeiros momentos de
animação e diversão à multidão de jovens que se
associou a esta iniciativa.
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TURISMO
EUROPEADE 2019

CASTRO DAIRE REPRESENTADO PELO
RANCHO DE CABRIL

A

cidade de Frankenberg (Alemanha) foi a anfitriã da 56ª edição da
EUROPEADE 2019, o maior evento de tradições, cultura e folclore da Europa.

Castro Daire esteve representado pelo Grupo Folclórico de Santa Maria de Cabril que já participa neste evento desde 1991, tendo ao
longo destes anos, transmitido, através das suas danças, músicas, trajes
e alegria uma referência da nossa identidade cultural.
O Sr. Vereador do Pelouro da Cultura, Dr. Pedro Pontes, esteve presente para acompanhar vários momentos deste evento, nomeadamente na cerimónia de passagem da bandeira onde o Grupo de Cabril
juntamente com os três grupos viseenses participaram, bem como na
abertura oficial tendo o privilégio de assistir a momentos únicos de uma
diversidade cultural riquíssima que valorizam o folclore e a cultura popular.

As ruas da cidade ganharam vida, cor, movimento e foram palco de inúmeras atuações, vivendo-se momentos de partilha, convívio e
confraternização.
Este festival teve origem em 1964, em Antuérpia, com o objetivo de “salvaguardar e promover o Património Cultural Imaterial Europeu”.
18
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IMPLEMENTADO ACESSO WI-FI
GRATUITO EM VÁRIOS PONTOS
DO CONCELHO

O

Município de Castro Daire implementou uma solução de cobertura Wi-Fi gratuita de forma a disponibilizar acesso à Internet a todos os potenciais
utilizadores em diversos locais públicos do Município.
Esta iniciativa resulta de uma candidatura efetuada ao Turismo de Portugal que englobou
a instalação de equipamentos em locais estrategicamente definidos e de fácil acessibilidade à rede.
Os locais disponibilizados são o Centro Histórico de
Castro Daire, o Centro de Interpretação e Informação do
Montemuro e Paiva, Museu Municipal, Jardim Municipal e
Termas do Carvalhal.

TURISMO

CRIAÇÃO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DO CAMINHO DE SANTIAGO

A

Federação
Portuguesa
do
Caminho de Santiago foi criada
no dia 17 de maio de 2019, em
Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar,
local que acolhe a sede desta Federação,
visando implementar uma estratégia
nacional para a melhoria, divulgação e
promoção destas vias de peregrinação.
O Município de Castro Daire
passou a integrar a Federação Portuguesa
do Caminho de Santiago, bem como os
seus órgãos sociais, assumindo o cargo
de tesoureiro. Nesta cerimónia marcou
presença o Vereador do Turismo, Dr. Pedro
Pontes.
A criação desta federação foi

coordenada pela Câmara de Vila Pouca
de Aguiar, representante nacional da
Federação Europeia dos Caminhos de
Santiago.
A Federação Portuguesa agrega
cerca de 60 entidades, entre Municípios
e associações de peregrinos, e tem
como objetivo a promoção, divulgação,
organização e gestão dos caminhos
de Santiago em território nacional.
Pretende “revitalizar e dinamizar as
variantes do Caminho Português de
Santiago como importantes vias de
peregrinação, recuperando, preservando
e promovendo também o património
histórico-cultural e religioso associado ao

caminho, a interculturalidade dos povos
e impulsionando o desenvolvimento
económico, social e ambiental das regiões
atravessadas”. Pretende-se ainda delinear
e implementar uma estratégia comum
em todo o país, bem como uma sinalética
igual nestas vias de peregrinação.
Os caminhos de Santiago, que
atravessam Portugal de sul para norte,
são seguidos pelos peregrinos há séculos
e têm como destino a Catedral de
Santiago de Compostela, em Espanha.
Atualmente, podem identificarse três percursos principais: o Caminho
da Costa que parte do Porto, atravessa o
Minho até Espanha, o Caminho Interior
que liga Viseu a Chaves, com saída para
Espanha por Vilarelho da Raia e o Caminho
Central Português que sai da Sé de Lisboa
e passa por Tomar, Coimbra até entrar no
Porto seguindo depois para Norte.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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TURISMO

6ª EDIÇÃO DA FIT - FEIRA
IBÉRICA DE TURISMO
PROMOÇÃO DE CASTRO DAIRE
COMO DESTINO TURÍSTICO

N

o seguimento da estratégia de consolidação de
promoção do concelho de Castro Daire, como um
destino de turismo privilegiado, o Município de

Castro Daire participou na 6ª edição da FIT – Feira Ibérica
do Turismo, que decorreu entre os dias 2 a 5 de maio, na
cidade da Guarda.
O evento foi visitado por milhares de pessoas, com
uma forte presença de público espanhol, constituindo uma
importante oportunidade de promoção e divulgação do
nosso território enquanto destino turístico.
Esta participação teve como objetivo primordial
demonstrar as potencialidades do concelho de Castro Daire
e da sua relevância da valorização do interior e do turismo
ibérico.

20
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TURISMO

MAIO PEDESTRE

(RE)DESCOBRIR CASTRO DAIRE

O

mês de maio recebeu mais uma edição do Maio Pedestre,
iniciativa que promove o Turismo de Natureza. O primeiro trilho
a ser percorrido foi no troço “A Última Rota da Transumância”,
no dia 4 de maio, contando com algumas dezenas de participantes.
No dia 12, realizou-se a segunda caminhada, desta vez no PR5
– Trilho do Paiva, com a Caminhada Aquática. Ao longo do percurso, os
participantes puderam usufruir da companhia e da beleza do Rio Paiva,

de recantos e lugares únicos, míticos e de um autêntico cenário
natural digno de um passeio único e relaxante conhecendo de
perto um dos cursos de água mais bem preservados da Europa.
O Trilho dos Moinhos, na Freguesia de Parada de Ester,
recebeu no dia 18 de maio, mais uma iniciativa, englobado
também no (Per)corrrer Castro Daire 2019, evento com as
vertentes de caminhada e também de corrida. Centenas de
participantes tiveram a oportunidade de observar paisagens
únicas ao longo do percurso.
O último percurso realizado no dia 26 de maio, decorreu
ao longo da emblemática Mata do Bugalhão terminando na
histórica Igreja da Ermida do Paiva. A esta iniciativa integrou-se
a atividade desenvolvida pelo Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa contra o Cancro “O que nos LIGA”. Mais de uma
centena de participantes uniram-se em torno desta luta contra
o cancro e puderam usufruir da beleza ímpar do percurso, com
elevado interesse paisagístico, cultural e ambiental. A edição
do Maio Pedestre de 2019 foi concluída com grande êxito,
despertando cada vez mais, o interesse, o aguçar a curiosidade
em partir à descoberta das grandes potencialidades naturais,
culturais, gastronómicas e turísticas, aliado a um estilo de vida
saudável...e tudo isto possível neste Território Mágico!

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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TURISMO

EXPOSIÇÃO “OFICINAS DAS
ARTES E ATELIER CRIATIVO”

N

o âmbito de um projeto desenvolvido pela Santa Casa da
Misericórdia de Castro Daire, esteve patente no Museu
Municipal uma exposição denominada “Oficina das Artes e Atelier Criativo”. Este projeto foi criado com o objetivo de
possibilitar a expressão através das artes plásticas e dos trabalhos
manuais de cada indivíduo, estimulando a imaginação e o uso da
criatividade e incentivando a aprendizagem e o ensino de técnicas
de arte antigas e inovadoras.
A par com outras atividades desenvolvidas, têm surgido no
decorrer deste projeto, criações artísticas de uma riqueza cultural
inegável. Demonstrando uma ligação quase umbilical às suas raízes
do Montemuro, os artesãos acompanhados apresentaram peças
que valorizam a sua identidade local, expressando também tradições populares regionais.
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N

o âmbito do Dia Internacional dos Museus 2019, o
Município de Castro Daire organizou algumas atividades
alusivas a estas comemorações.
No dia 18 de maio esteve patente no Museu Municipal
a exposição “A importância do Burel e sua originalidade – tecido
artesanal”.
No dia 20 de maio tivemos a atividade “Arqueólogo por
um dia”, ação destinada aos alunos do 9º ano do Agrupamento de
Escolas de Castro Daire.

CULTURA

EXPRESSÕES DE VERÃO

E

ste ano durante o mês de agosto, o Município
de Castro Daire organizou mais uma edição de
“Expressões de Verão”, que teve lugar no espaço
do Jardim Municipal.

“Expressões de Verão” contou com várias iniciativas, desde o teatro, com o Teatro do Montemuro, à música, com bandas de jovens de Castro Daire,
como sejam os “DNA” e “The She”, passando pela
dança enquanto forma de celebração das artes performativas, em época de veraneio.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CULTURA
16ª EDIÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL DE MÕES
VILA DE MÕES REVIVEU ÉPOCA MEDIEVAL

A

vila de Mões, recebeu
a 16ª Edição da Feira
Medieval. O evento da
organização da Sociedade
Filarmónica de Mões
com o apoio da Câmara
Municipal de Castro
Daire, decorreu de 12 a
14 de julho.
Foram muitos os
visitantes que, ao
longo dos três dias do
certame, assistiram
a várias iniciativas
de música, dança,
desfiles, artesanato e
gastronomia.
A organização deste
evento
pretendeu
oferecer a todos os
visitantes a experiência e o
reviver da época medieval.
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T

CULTURA

eve lugar na envolvente da
Biblioteca Municipal, entre os dias
31 de agosto e 1 de setembro, a
1ª edição de “Baco em Agosto” evento
promovido, entre outros objetivos, para
ser o espaço das comemorações dos 18
anos da Biblioteca Municipal de Castro
Daire.
Aproveitou-se
a
excelente
temperatura da estação, tendo sido
promovido um debate entre os principais
enólogos, moderado por um jornalista da
Gazeta Rural, sobre a temática do vinho na
região demarcada do Dão.

COMEMORAÇÕES DO 18º ANIVERSÁRIO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

BACO EM AGOSTO
NA BIBLIOTECA

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CULTURA

A

o longo de séculos, gerações de
crianças do Município de Castro
Daire interpretaram a vida, o sonho
e o crescer em comum com a ajuda da
memória e da matéria. Brincar significava
não tanto passar o tempo, como entrar
em rituais de passagem em que os brinquedos construídos, as lengalengas e as
lendas constituíam mecanismos de ligação
ao território, de conexão com as gerações
anteriores e com a respectiva tradição oral
e de aprendizagem da habilidade e da autonomia, o que hoje se poderia encaixar
no movimento DIY (“do it yourself” ou faça
você mesmo).
A exposição “Brinquedos e Brincadeiras” esteve patente na Biblioteca Municipal de Castro Daire entre o dia 15 de julho e 26 de agosto, partiu de uma série de
recolhas etnográficas no âmbito do projeto “Memória Sobre Rodas” realizadas em
maio passado nas freguesias de Almofala e
das Monteiras sobre modos de brincar de
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EXPOSIÇÃO “MEMÓRIAS SOBRE
RODAS”
EXPOSIÇÃO PARA TODAS AS IDADES

outros tempos na Serra do Montemuro.
A exposição conta, para além dos
brinquedos tradicionais, com uma instalação sonora “Brinquedos e brincadeiras de
Castro Daire” criada pela Binaural/Nodar
expressamente para esta exposição com
base em recolhas sonoras do projeto “Memórias sobre Rodas”.

EDUCAÇÃO

DIA MUNDIAL DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
AÇÃO DESTINADA AOS ALUNOS DOS ATL DO CONCELHO

O

dia 28 de junho é assinalado como o Dia
Mundial da Conservação da Natureza.
Nesse sentido, teve lugar uma ação no
jardim do Calvário destinada aos alunos do ATL
do concelho, contando com a colaboração de
dois agentes do GNR, do Serviço da Proteção da
Natureza e Ambiente (SEPNA).
Na
ação
desenvolvida
foram
demonstrados alguns dos equipamentos que
são utilizados nas intervenções do dia a dia
e consciencializando a comunidade para a
preservação e proteção do meio ambiente.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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EDUCAÇÃO

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO

O

Projeto Promoção do Sucesso Educativo desenvolveu ao
longo do segundo quadrimestre do ano várias tertúlias com a
comunidade escolar. Este projeto visa implementar ações que
têm como objetivo aumentar as taxas de sucesso escolar e
combater o abandono escolar no território Viseu Dão Lafões e em todos os
seus Agrupamentos de Escolas. Destina-se a acompanhar e apoiar os alunos
com necessidades educativas, dificuldades de aprendizagem e em situação
de absentismo/abandono escolar.
Ainda no período de verão decorreu um programa de atividades
sociais e terapêuticas para jovens do concelho com necessidades educativas,
no âmbito do mesmo projeto. Acompanhadas por técnicas de saúde e
sociais, os jovens usufruíram de diversas atividades ricas em estímulos e
experiências fundamentais ao seu desenvolvimento e inclusão.
As tertúlias do Programa Promoção do Sucesso Educativo têm
como finalidade clarificar e partilhar temas de importância para a educação
e desenvolvimento das crianças, potenciando a participação de toda a
comunidade escolar.
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EDUCAÇÃO
DE MÃOS DADAS COM A
MATEMÁTICA VI

R

ealizou-se no dia 19 de junho de 2019, no Auditório
do Centro Municipal de Cultura, a fase final do
concurso “De Mãos dadas com a Matemática VI”.
Na final, participaram 54 finalistas, das 13 escolas

do concelho (12 alunos do 1º ano, 13 alunos do 2º ano,
13 alunos do 3º ano e 16 alunos do 4º ano), apurados de
entre 423 alunos participantes no projeto. Cada finalista
representou uma turma do 1º, 2º, 3º e 4º anos de todas
as escolas do 1º CEB do Município de Castro Daire. No
final da prova, todos os alunos receberam um prémio
de participação, entregue pelo Sr. Vereador Dr. Armando
Lemos e pela professora Ester Oliveira, Coordenadora do
1º CEB. O Município atribuiu também, um prémio aos três
finalistas de cada ano com melhor classificação. 		
Este projeto resultou de uma parceria entre
o Município e o Agrupamento de Escolas de Castro
Daire e procurou fomentar o gosto pela Matemática,
desenvolvendo de forma lúdica o cálculo mental,
bem como, envolver a família no processo de ensinoaprendizagem.
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EDUCAÇÃO

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
675 CRIANÇAS CHEIAS DE SORRISOS NUM
DIA DE MUITA ANIMAÇÃO

C

astro Daire comemorou o Dia Mundial da Criança no dia 30 de maio. O Jardim Municipal encheu-se de crianças num ambiente de festa e muita alegria.

À chegada, as crianças foram recebidas pelo Executivo Municipal. Durante
a manhã, as 675 crianças das Escolas do 1º CEB e Jardins de Infância do concelho
puderam usufruir de vários insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões e
muita animação.
Um MUNICÍPIO…uma AÇÃO…uma PALAVRA…centenas de SORRISOS.

30

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

FINANCIAMENTO
ASSINATURA DO
CONTRATO-PROGRAMA
DA REQUALIFICAÇÃO DO
COMPLEXO DESPORTIVO
PADRE JOSÉ TAVARES EM
LAMELAS

O

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Almeida, no dia 30
de maio, em Castelo Branco, assinou o Contrato-Programa de
financiamento da Obra de Requalificação do Campo de Futebol
de Lamelas.
Esta cerimónia contou com a presença dos Srs. Secretários
de Estado da Administração Local, Dr. Carlos Miguel e o Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior, Dr. João Paulo Catarino
e dos Presidentes dos Municípios contemplados com os contratos do programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais.
Este Contrato-Programa prevê um financiamento de sensivelmente 150 mil euros, numa obra que tem um custo estimado de 300 mil
euros, sendo que o Município suportará o valor da obra não financiado.
O complexo desportivo Padre José Tavares é uma infraestrutura
fundamental de apoio à prática desportiva, sendo colocada ao serviço
do concelho, proporcionando um novo relvado desde há muito reclamado por todos os clubes do concelho.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS
MUNICÍPIO AMORTIZA
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
EM 427.615,05€
ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA
CONDUTA E A SUA REALIZAÇÃO POR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PERMITIU
UMA POUPANÇA SUPERIOR A
QUATROCENTOS MIL EUROS

P

ara a obra da conduta foi aprovado um empréstimo bancário em setembro de 2017, no valor de
712.747,08€.

Com uma orientação estratégica diferente, sustentada na alteração para um melhor traçado da conduta e sendo realizada, na sua grande maioria, por administração direta, o custo total do investimento ascendeu a 285.132,03€.
Com a obra concluída e em pleno funcionamento, o
Município amortizou, agora, o valor remanescente do empréstimo bancário contraído para o efeito.
Esta opção política originou a poupança de
427.615,05€.
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FESTA DO LIVRO E DA LEITURA

CONDUTA DE ÁGUA EM CASTRO DAIRE

N

OBRAS

o passado dia 30 de junho, foi inaugurada a obra de
Requalificação da EM 558 que liga o Cruzamento de Ester
até à Ponte de Cabaços.
Esta obra foi inaugurada pelo Sr. Presidente da Câmara de
Castro Daire, Dr. Paulo Almeida e pelo Sr. Presidente da Junta da
União das Freguesias de Parada de Ester e Ester, Nuno Crescêncio,
com a presença de dezenas de populares locais.
Esta obra veio dotar aquela via de condições de segurança
e de conforto que não existiam e que há muito eram reclamadas
por moradores e por todos aqueles que circulam naquela estrada.
Nesta intervenção foi, ainda, requalificada uma das zonas mais
complicadas de acesso, o cruzamento para Ester de Baixo. 		
Este entroncamento foi alargado e melhorado, permitindo
desta maneira uma melhor acessibilidade e visibilidade de todo
aquele local, deixando a circulação mais fácil e mais segura.

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA EM 558 - LIGAÇÃO ESTER À
PONTE DE CABAÇOS

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA ESCOLA DA PEREIRA
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

A

aldeia de Vila Franca, da Freguesia de Mões, já dispõe de uma nova rede de abastecimento de água.
Anteriormente, esta aldeia era servida por uma rede
já com muito anos, com a tubagem em elevado estado de
degradação, com roturas constantes que afetavam o normal funcionamento e abastecimento aos seus consumidores.
Esta nova rede, há muito reclamada pelos moradores da aldeia, permitirá regularizar o normal abastecimento, evitando todos
os transtornos que até agora se verificavam devido às fugas constantes.
Esta é mais uma obra realizada por administração direta, demonstrando o profissionalismo e a competência dos profissionais do
Município de Castro Daire, com ganhos de eficácia que permitem
avançar com intervenções necessárias na área do concelho.

VILA FRANCA COM NOVA REDE DE ÁGUA

ALCATROAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO CALVÁRIO
34

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

OBRAS

O

Município de Castro Daire requalificou algumas vias de
acesso na aldeia da Carvalhosa da União de Freguesias de
Picão e Ermida.
Foi requalificada a Rua da Fontinha e a Rua Chão
do Paiva, dotando-as com melhores condições de conforto e segurança para todos os utentes que nelas circulam.
Esta requalificação abrangeu também a beneficiação do
cruzamento destas duas ruas com a estrada que liga à Cruz do Rossão.
Este investimento permitirá que, a breve prazo e pela primeira vez, a carreira pública dos transportes coletivos de passageiros passe no interior desta aldeia.

REQUALIFICAÇÃO DE RUAS NA ALDEIA DA CARVALHOSA

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DAS TERMAS DO CARVALHAL
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

REQUALIFICAÇÃO DA AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO E CONSTRUÇÃO DE
ESCADARIO ATÉ ÀS AVENIDAS 5 DE OUTUBRO E 25 DE ABRIL

CONSTRUÇÃO DE MURO E ALARGAMENTO EM FAREJINHAS

REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DOS BRAÇOS
36
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OBRAS

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CASA MORTUÁRIA DE FOLGOSA

REQUALIFICAÇÃO DE LARGO EM RIBEIRA DE ESTER

REQUALIFICAÇÃO DE LARGO DA ESCOLA DA MALHADA
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO PADRE JOSÉ TAVARES

CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAR DE CASTRO DAIRE

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - NOVA ETAR DE CASTRO DAIRE
38
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OBRAS

LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NAS ESTRADAS
MUNICIPAIS

ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADÕES
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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OBRAS

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE COM ÁGUA EM VILA POUCA

REQUALIFICAÇÃO DA RUA PADRE ADELINO DUARTE RIBEIRO NO MEZIO

REQUALIFICAÇÃO DE LARGO EM PEIXENINHO
40
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PROTEÇÃO CIVIL
COMBATE À VESPA DA
GALHA DO CASTANHEIRO

M

unicípio de Castro Daire promove o combate à vespa da
galha do Castanheiro.
Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal
de Castro Daire, está atenta à problemática da Vespa da
Galha do Castanheiro e promove no terreno o seu combate,
feito através de largadas de parasitóides, ou seja, insetos
que se alimentam das larvas que estão nos castanheiros
e que têm, por isso, capacidade de exterminar a vespa.
Trata-se de uma luta biológica necessária para proteger as
culturas cujo ataque decorre, normalmente, durante a primavera.
A vespa das galhas do castanheiro é um inseto que ataca vegetais
do género Castanea, induzindo a formação de galhas nos gomos
e folhas, provocando a redução do crescimento dos ramos e a
frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a
qualidade da castanha conduzindo ao declínio dos castanheiros.
Esta é, atualmente, uma das pragas mais prejudiciais
para os castanheiros em todo o Mundo e que na Europa –
particularmente na região mediterrânica – pode constituir
uma séria ameaça à sustentabilidade dos soutos e castinçais.
Foram efetuadas 20 largadas, distribuídas por
todas as freguesias do concelho e no terreno estiveram
técnicos da Câmara Municipal, nomeadamente do Gabinete
Técnico Florestal, da Associação de Produtores Florestais de
Montemuro e Paiva e da Direção Regional de Agricultura do Centro,
em parceria com a Refcast - Associação Portuguesa da Castanha.
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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PROTEÇÃO CIVIL
MUNICÍPIO COM TRABALHO
FEITO NA DESTRUIÇÃO DE
NINHOS DA VESPA ASIÁTICA

A

Câmara Municipal de Castro Daire, através do Serviço Municipal
de Proteção Civil (SMPC), já exterminou no concelho, durante o
corrente ano, cerca de duzentos e setenta ninhos de vespa asiática
(Vespa velutina). Este trabalho, que tem vindo a ser feito nos últimos anos,
levou a que fossem destruídos centenas de ninhos por todo o território.
No entanto, é de salientar que este ano verificou-se um
decréscimo no número de ninhos, resultando este facto do processo
utilizado na destruição dos ninhos uma vez que o mesmo é realizado de
acordo com o definido no plano de ação e controlo da vespa velutina.
A população tem estado atenta a esta problemática,
participando a localização dos ninhos ao SMPC, sendo os mesmos
eliminados com a maior brevidade possível, num período máximo
de 48h, dando a tranquilidade que as populações necessitam, uma
vez que devido às notícias alarmantes de ataques na comunicação
social, assiste-se a um maior receio por parte de toda a comunidade.
Os ninhos da vespa asiática têm sido encontrados em
árvores e em edificações, sendo as freguesias mais afetadas Cabril,
Castro Daire, Pinheiro, Mões, Moledo, União de Freguesias de
Parada de Ester e Ester e União de Freguesias de Reriz e Gafanhão.
O Município consciente do problema económico e ambiental que
esta espécie invasora provoca, reforça o apelo para que, caso detetem ou
suspeitem da existência deste tipo de ninhos, comuniquem ao SMPC, os
locais onde os mesmos se encontram, utilizando para o efeito o endereço
de correio eletrónico vespavelutina@cm-castrodaire.pt ou telefone 232
382 214.
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INVESTIMENTO
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Almeida, do
Presidente da Junta de Freguesia de Castro Daire, Eng. Augusto
Marcelino, da Srª Presidente da Assembleia Municipal, Engª
Eulália Teixeira, dos Vereadores do Executivo Municipal e
muitos populares que pretenderam juntar-se a esta cerimónia.
Com a instalação da Incubadora de Empresas, o Município
pretende que os jovens empreendedores do concelho passem a
ter um espaço para arrancar com as suas ideias de negócio.
Neste espaço, os empreendedores conseguirão arrancar
com a sua empresa, minimizando os custos fixos que terão de
suportar, uma vez que a Câmara Municipal prestará todo este
apoio inicial.
Com a colocação de mais serviços nesta Zona do Centro
Histórico de Castro Daire o Executivo Municipal pretende devolver

INCUBADORA DE EMPRESAS DE
CASTRO DAIRE É UMA REALIDADE

C

vitalidade e uma maior envolvência a uma parte da Vila de Castro
Daire com grande tradição e história, criando condições para que
se verifique a valorização desta zona.

astro Daire já tem uma Incubadora de Empresas.
Aproveitando um edifício emblemático do Centro
Histórico da Vila de Castro Daire, a antiga Escola

Conde de Ferreira, a Câmara Municipal, através de um
protocolo com a Junta de Freguesia de Castro Daire,
requalificou este edifício com a finalidade de instalação de
uma incubadora de empresas e também dos serviços da Junta
de Freguesia que passará a funcionar também neste local.

A inauguração do espaço decorreu no passado dia 29 de
junho, feriado municipal do concelho, com a presença do

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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CPCJ

DIA DA MÃE

A

CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
celebrou no dia 3 de maio, o Dia da Mãe, no edifício
da Câmara Municipal de Castro Daire, distribuindo
uma oferta à comunidade em geral e funcionários do
Município, mostrando e relembrando a importância dos
laços afetivos e vinculativos à figura maternal.

DIA INTERNACIONAL DAS
FAMÍLIAS

A

CPCJ em conjunto com a Biblioteca Municipal, promoveram,
no dia 15 de maio, o Dia Internacional das Famílias, onde
decorreu uma Tertúlia sobre o Coach Parental, sendo a mesma
dinamizada pela Dra. Paula Fong, Psicóloga Educacional.
Ao longo da vida as famílias atravessam por períodos diferentes
e experimentam momentos de muita alegria, curiosidade, bem-estar,
mas também de ansiedade, medo e preocupações, como seja a
tentação de superproteger, as angústias associadas ao primeiro dia de
escola, à relação entre os irmãos, aos amigos, ao estudo, às notas e às
expetactivas.
Este encontro serviu de espaço de partilha permitindo aos pais
e encarregados de educação esclarecerem dúvidas, adquirirem algum
conhecimento, e sobretudo sentirem-se unidos e compreendidos no
ato de educar.
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CPCJ

MÊS DO CORAÇÃO
WORKSHOP “MERENGUE”
E AVALIAÇÃO DO RISCO DE
DIABETES TIPO II

DIA INTERNACIONAL DO
ABRAÇO

A

CPCJ, no dia 22 de maio, assinalou o
Dia
Internacional
do
Abraço
salientando
a
seguinte citação: “EU NÃO MALTRATO, EU
ABRAÇO!”

N

o âmbito do Mês do Coração, a CPCJ/Município de Castro
Daire, no dia 4 de maio proporcionaram uma aula de
Merengue para a comunidade em geral.
Assinalando, ainda o mês de maio, a CPCJ e a UMS
(Unidade Móvel de Saúde) em parceria com a equipa de
Enfermagem da UCC do Centro de Saúde, realizou no dia 31 de
maio, gratuitamente, a Avaliação do Risco de Diabetes Tipo II.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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EMPREENDEDORISMO

CONCURSO MUNICIPAL DE
IDEIAS E NEGÓCIOS

N

o passado dia 17 de maio, pelas 21 horas, o Auditório do
Centro Municipal de Cultura recebeu a 8ª edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, no âmbito do Projeto WANTED| Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões.
Na edição deste ano, foram apresentadas a concurso, 12
ideias de negócio, criadas pelos alunos do ensino secundário e profissional da Escola Secundária de Castro Daire e Escola Profissional
Mariana Seixas.
Deu-se início a este concurso com uma atuação da Orquestra HOPE, uma atividade que está a ser desenvolvida na área da
música e que integra o projeto Promoção do Sucesso Educativo em
Viseu Dão Lafões.
A sessão foi aberta pelo Sr. Vereador Dr. Armando Lemos
que salientou a importância de criar uma cultura empreendedora e de fomento do estÍmulo criativo nos nossos jovens, referindo
ainda que poderão contar sempre com a colaboração do Municí-
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pio, sendo este um parceiro adicional nestes projetos de ideias de
negócio.
Usou da palavra, seguidamente, o Dr. José Carlos Almeida,
em representação da CIM Viseu Dão Lafões, que destacou a pertinência destes projetos para o desenvolvimento da região.
Subiu ao palco o Júri, constituído pelo Dr. Vítor Figueiredo,
professor na Universidade da Beira Interior; Sr. Custódio Martins,
gerente da empresa de exploração de granitos Maroufi e o Sr. Celso Pontes, empresário nas áreas das energias renováveis e supermercados, que teve a função de escolher as 3 melhores ideias, de
acordo com os critérios de avaliação, previamente, estabelecidos.
Conhecidos os 12 projetos e enquanto o júri reuniu para
escolher os vencedores, o público assistiu à atuação da Banda Neo
Project.
Seguidamente, subiram ao palco todos os alunos participantes e respetivos professores, aos quais foi entregue um certificado de participação e um voucher para as Termas do Carvalhal.
Conhecidos os resultados, em 3º lugar, ficou o projeto
criado pelas alunas da Escola Profissional Mariana Seixas, Angelina
Vieira e Filipa Branco, intitulado Praça da Saudade, que receberam
um cheque no valor de 200,00€.
O 2º lugar foi atribuído ao projeto Fashion Recycling, criado pelas alunas Jéssica Pereira e Ana Correia da Escola Profissional
Mariana Seixas, que receberam um cheque no valor de 300,00€.
O projeto vencedor chama-se Ready to Drink e foi criado pelos alunos Tiago Almeida e João Pereira da Escola Secundária de Castro Daire que receberam do Município de Castro
Daire, um cheque no valor de 500,00€, entregue pelo Sr. Vereador Dr. Armando Lemos e um voucher com uma missão Empreendedora a Madrid, entregue pela CIM Viseu Dão Lafões.
Este projeto representou o concelho de Castro Daire na final
intermunicipal que se realizou em Viseu, nos dias 30 e 31 de maio.
Parabéns aos participantes pelas ideias criativas e inspiradoras.

EMPREENDEDORISMO

PROJETO WANTED

R

EVENTO MUNICIPAL DO 1ºCEB
“NO PALCO COM O GASPAR E A MARIA”

ealizou-se a 8.ª edição do Projeto
WANTED – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões com
o evento municipal do 1.º CEB – no palco
com o Gaspar e a Maria. Subiram ao palco do Auditório do Centro Municipal de
Cultura, na manhã do dia 14 de junho, os
alunos das Escolas do 1º CEB de Parada de
Ester, Picão e Castro Daire (salas 1 e 2).
No início desta iniciativa, foi apresentado um vídeo sobre a viagem do Gaspar e da Maria pelos 14 concelhos da região Dão-Lafões, durante a qual, tiveram
a oportunidade de fazer muitos amigos,

conhecer o património e a gastronomia locais.
Do Município de Castro Daire, esteve presente o Sr. Vereador Dr. Armando
Lemos que deu as boas vindas aos alunos, professores, pais e encarregados de
educação presentes, destacando todo o
trabalho desenvolvido ao longo do ano.
Marcaram também presença, o Sr. Diretor
do Agrupamento de Escolas, Prof. António
Luís Ferreira e o embaixador deste projeto
Prof. Élio Serrano.
Seguiu-se o momento em que os
alunos, sempre com a presença e o apoio

do Gaspar e da Maria, apresentaram os
projetos que criaram com os seus professores. A EB 1 de Parada de Ester apresentou o projeto Programação no 1º CEB –
Scratch, a EB 1 de Picão apresentou o jogo
de tabuleiro Mata do Bugalhão, a sala 1 da
EB 1 de Castro Daire, a peça de teatro O
Príncipe feliz e a sala 2 apresentou a peça
História com recadinho.
Estão de parabéns os alunos e professores pelo trabalho apresentado e que
obviamente, contribuiu para desenvolver
competências empreendedoras.
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ENCONTRO DIOCESANO
VI ENCONTRO DIOCESANO
DE ALUNOS DE EMRC
JARDIM MUNICIPAL RECEBEU
CERCA DE 1100 ALUNOS

N

o passado dia 10 de maio, Castro Daire acolheu o
VI Encontro Diocesano de Alunos de EMRC, uma
iniciativa promovida pelo Departamento de EMRC da
Diocese de Lamego e apoiada pelo Município de Castro Daire.
O Jardim Municipal recebeu cerca de 1100 alunos dos
Agrupamentos de Escolas de Moimenta da Beira, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Tarouca, Vila Nova de Paiva, Vila Nova
de Foz Côa, Mêda, Lamego (Latino Coelho e Sé) e Castro Daire.
Após o acolhimento aos participantes, decorreu a sessão
de abertura, em que usou da palavra o Sr. Diretor do Secretariado
Diocesano, seguindo-se a intervenção do Sr. Presidente do
Município Dr. Paulo Almeida que deu as boas vindas aos alunos
e professores, aproveitando a oportunidade para dar a conhecer
o que de melhor tem Castro Daire.
Também marcou presença neste encontro, o Sr.
Bispo da Diocese de Lamego D. António José da Rocha Couto.
Subordinada ao tema “EMRC, uma opção com sentidos”,
o programa desta iniciativa incluiu uma caminhada
pelas principais ruas da vila e uma visita à Igreja Matriz
de Castro Daire, seguindo-se um almoço convívio.
A tarde foi de animação, com a atuação da Orquestra HOPE, DNA
e Neo Project.
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DESPORTO

PORTUGAL TOUR MTB

C

astro Daire recebeu, uma vez mais,
a Prova do Portugal Tour MTB,
evento internacional de mountain

bike.

A 1ª etapa da prova, realizou-se
no dia 1 de maio, com ponto de partida e
meta instalada na Rua Padre Américo, em
Castro Daire.
Tiago Ferreira e José Dias, da DMT
RACING TEAM BY MARCONI, foram os
vencedores masculinos, Maaris Meieir e

Greete Steingburg, da equipa MTBCAMPS.
EU, venceram no escalão feminino. A
equipa Lamigroup/Casa Benfica de Castro
Daire, fez-se representar com os atletas,
José Ferreira, Bruno Duarte, Paula Pita e
Leonel Cordeiro. Destaque ainda para o
atleta castrense, Michel Machado e o seu
colega Daniel Ferreira, em representação
da equipa Vasconha BTT, alcançaram o 1º
lugar na categoria Elite Open Man.
No final da etapa, o Presidente
do Município de Castro Daire, Dr. Paulo
Almeida e o Vereador, Dr. Armando Lemos,
premiaram os vencedores das diversas
categorias.
Os atletas, cerca de 300, de 26
nacionalidades, percorreram vários locais
do território castrense, num total de 82

km, onde tiveram a oportunidade de
testemunhar paisagens magníficas únicas
do concelho de Castro Daire, referindo no
final da prova que, Castro Daire apresenta
percursos excelentes para a realização
deste tipo de iniciativas.
A 2ª etapa, teve início no concelho
de Castro Daire, nas Termas do Carvalhal,
no dia 2 de maio, terminando em São
Pedro do Sul.
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DESPORTO
TORNEIO NADADOR COMPLETO
JUVENIL E FUNDO INFANTIL

D

ecorreu nos dias 11 e 12 de maio, nas Piscinas Municipais
de Castro Daire, uma Prova de Natação da Associação de
Natação do Centro Norte de Portugal, com o Torneio Nadador Completo Juvenil e Fundo Infantil.
Esta prova contribuiu para o Ranking Nacional das Categorias em disputa, onde estiveram presentes
176 atletas, de 15 clubes. O Crasto, equipa anfitriã, participou com 12 atletas que alcançaram excelentes resultados.
O Vereador do Desporto, Dr. Pedro Pontes, esteve presente na prova, onde fez a entrega de prémios aos atletas.
Resta agradecer a todos aqueles que se deslocaram às Piscinas Municipais para apoiar os atletas, em especial aos pais e familiares dos atletas da equipa da casa, O Crasto.

8ª PROVA DE NATAÇÃO DO
CIRCUITO MUNICIPAL DE NATAÇÃO

N

o dia 18 de maio, a Escola Municipal de Natação de
Castro Daire participou na 8ª prova de competição integrada no Circuito Municipal de Escolas de Natação. A prova contou com a participação de 208 atletas, distribuídos por 19 equipas, sendo 14 atletas da escola castrense.
Nesta prova os nossos atletas conquistaram 10 primeiros lugares, 7
segundos lugares, 3 terceiros lugares, 4 quartos lugares e 1 quinto
lugar.
Resta agradecer e felicitar todos os atletas, pelo esforço e
dedicação em todas as aulas e provas, sempre com o objetivo de
alcançar melhores resultados.
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DESPORTO

JOGOS SEM FRONTEIRAS

MUITA ANIMAÇÃO E BRINCADEIRA
COM EXCELENTES PARTICIPANTES

A

s Piscinas Municipais de Castro Daire receberam mais uma
edição dos Jogos Sem Fronteiras. Uma atividade desportiva
reconhecida pela verdadeira animação e brincadeira entre
as várias equipas participantes.
Nos dias 15 e 16 de junho, decorreram as eliminatórias
dos mini jogos onde participam 12 equipas, sendo elas, O Crasto,
Lobos da Serra de Eiriz – Lobitos, ADECDER Soutelo, Associação de
Lamas, Associação de Santa Margarida – Swim Team, Desfilalegria,
Abraço Poético, Associação de Pais – Finalistas, Associação de
Savariz, Centro Paroquial de Lamelas, Associação de Vila Boa e
ACRED.
Nas eliminatórias das equipas seniores, a iniciativa contou
com a participação de 13 equipas, nomeadamente, Associação
de Santa Margarida, Associação de Codeçais de Ermida, Grupo de
Folgosa, Associação do Mosteiro, Associação de Pais – Finalistas,

Desfilalegria, ACRED, Associação de Lamelas, Associação da
Malhada, Associação de Vila Boa, Grupo da Granja – Trutas do
Mau, O Crasto e Associação de Savariz.
A grande final da competição, realizou-se no dia 19, num
verdadeiro espírito de alegria e fair play e emoção entre todos os
participantes e o público.
À semelhança das edições anteriores, a atividade contou
com grande adesão de participantes e também de muito público
que encheu a bancada nos vários dias.
Parabéns a todos os participantes!
Classificações :
Mini Jogos Sem Fronteiras:
1º Classificado - Associação de Lamelas
2º Classificado - O Crasto
3º - Associação Desfile Alegria
Jogos Sem Fronteiras
1º Classificado Associação De Santa Margarida
2º Classificado - O Crasto
3º Classificado - Associação de Codeçais de Ermida
REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
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DESPORTO

16º JOGOS DESPORTIVOS

O

concelho de Castro Daire recebeu
a décima sexta edição dos Jogos
Desportivos. A iniciativa arrancou
no dia 5 de maio e ao longo dos meses
de verão o desporto percorreu várias
associações locais.
Em competição nesta iniciativa
estiveram várias modalidades como o
badminton, xadrez, taça municipal de
malha, gala de dança, pesca desportiva,
jogos tradicionais e BTT.
Os Jogos Desportivos Concelhios,
organizados pelo Município de Castro
Daire, em colaboração com as associações,
caracterizam-se pela forte participação
dos munícipes e de associações nas mais
variadas competições.
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DESPORTO

13º GRANDE PRÉMIO DE
ATLETISMO DA GRANJA
CROSS DE SÃO BRÁS

O

Grupo Desportivo da Granja organizou no passado dia 21 de
julho, em colaboração com a Câmara Municipal de Castro Daire,
Junta de Freguesia de Mões e Associação de Atletismo de Viseu,
um trail em montanha, um mini-trail em montanha, uma caminhada
não competitiva, uma competição adaptada e um conjunto de provas de
atletismo para escalões jovens, todas integradas no evento desportivo
denominado 13º Grande Prémio de Atletismo da Granja - Cross de São
Brás 2019.
Numa competição muito disputada, a vitória no trail longo sorriu
a Nuno Lopes da equipa (R4Nexcellencia) e a Rosa Madureira (FC Penafiel)
que demoraram 1h16m e 1h28m, respetivamente, a cumprir os 18Km e

a cortar a meta que se encontrava situada na aldeia da Granja.
No mini-trail, que tinha a distância de 9Km, Rui Muga
(Clube Académico de Mogadouro) e Maryline Marques (GD
Granja - Trutas do Mau) foram os grandes vencedores da competição.
Uma palavra de apreço para todos os envolvidos na
atividade, especialmente para a Associação da Granja, pela
maneira como se empenharam para que nada faltasse a todos
os participantes continuando a fazer do Cross de São Brás uma
prova de referência no âmbito do Atletismo.

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

53

DESPORTO

(PER)CORRER CASTRO DAIRE
CAMINHADAS E PERCURSOS EM PAISAGENS
DESLUMBRANTES

O

(Per)correr Castro Daire 2019, iniciativa organizada pelo
Município de Castro Daire, consiste na realização de várias
corridas de atletismo, contempladas por caminhadas em
percursos predominantemente em natureza, utilizando os trilhos
pedestres implementados no Concelho.
O PR1 – Trilho dos Moinhos, na Freguesia de Parada de Ester,
acolheu no dia 18 de maio, a 3ª jornada do evento. Num percurso
competitivo traçado em plena Serra do Montemuro, contou com cerca
de duas centenas de participantes, onde tiveram a oportunidade de
desfrutar de paisagens deslumbrantes.
A 2ª etapa do CIPS (Caminho Interior Português de Santiago), teve
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lugar no dia 15 de junho, com grande adesão de
participantes, ultrapassando as três centenas.
Esta que é a prova de verão do “Troféu Caminho
Interior de Santiago”, com ligação entre Mões e
Fareja, foi contemplada também com uma prova
de BTT.
A Corrida das estrelas realizou-se na
vila de Castro Daire, no dia 9 de agosto. Esta
iniciativa contou com uma corrida em pista, no
Complexo Desportivo de Castro Daire. Cerca de
100 atletas participaram nesta prova, contando
também com os participantes da Color Run que
abrilhantaram ainda mais esta iniciativa.

DESPORTO
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CASTRO
CAMPEÃ DA DIVISÃO DE HONRA DA
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VISEU

EQUIPA FEMININA DO
CRASTO VENCEDORA
DA TAÇA DE FUTSAL DA
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE VISEU

O
A

Associação Desportiva Castro Daire sagrou-se campeã da Divisão
de Honra da Associação de Futebol de Viseu – Época 2018-2019.
No dia 12 de maio de 2019 foi o dia da consagração dos Campeões!
Além de terem recebido a taça de campeão da AF Viseu, os atletas,
equipa técnica e Direção foram homenageados pelo Município de Castro
Daire, recebendo das mãos do Sr. Presidente da Câmara, Vereadores e
Presidente da Junta de Castro Daire, as Faixas de Campeões!
A Festa decorreu no Jardim Municipal de Castro Daire perante
centenas de adeptos que quiseram homenagear todos aqueles que tornaram
este sonho da subida ao Campeonato de Portugal como sendo uma bonita
realidade para a AD Castro Daire, seus adeptos e também para todos os
Castrenses.
Parabéns à Associção Desportiva de Castro Daire e a todos aqueles
que de forma direta ou indireta contribuíram para o concretizar deste
objetivo.

Município de Castro Daire congratula-se
com a brilhante conquista de Futsal da
Equipa Feminina do CRASTO, vencedora
da Taça da Associação de Futebol de Viseu, endereçando os Parabéns a toda a Direção do Clube,
equipa técnica e atletas por esta grande vitória!
Esta conquista representa um grande orgulho para todos os Castrenses!
Parabéns Campeãs!
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DESPORTO

TORNEIO COELHO VERDE

O

Complexo Desportivo de Castro Daire, foi palco, uma vez
mais, do Torneio Coelho Verde. O evento da organização
da Associação O Crasto, com o apoio da Câmara Municipal
de Castro Daire, Junta de Freguesia de Castro Daire e Associação
Futebol de Viseu, decorreu de 21 a 23 de junho.
Para além da equipa anfitriã, O Crasto, equipas nacionais
como, SL Benfica, FC Porto, SC Braga, Sporting CP, Amarante FC,
Vitória FC, Moreirense, GD Mangualde, FC Famalicão, EF Fintas,
Celta de Vigo, Paris Saint Germain e Juventus FC, marcaram
presença na competição.
Este evento atraiu muitas centenas de pessoas a assistirem
aos jogos e apoiarem os atletas, este que já é considerado como um
dos melhores torneios a nível nacional dos escalões de formação.
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Os campeões da décima edição do Torneio Coelho Verde
foram, a equipa do Futebol Clube do Porto no escalão de sub11
e o Celta de Vigo no escalão de sub12.
Parabéns a todos os intervenientes deste torneio!

DELIBERAÇÕES
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 09/MAIO/2019
ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 6 de 28/03/2019. A Câmara aprova por maioria.
Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 7 de 11/04/2019. A Câmara aprova por maioria.
Ponto 03 – Apreciação e votação da ata n.º 8 de 23/04/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 04 – Resumo diário de Tesouraria n.º 83 de 03/05/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 05 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 - alteração n.º 6. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Modificação às GOP para o quadriénio de 2019/2022 – alteração n.º 6. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 07 – Início do Procedimento para a Criação do Regulamento da Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros do Concelho de Castro Daire.
A Câmara , por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do procedimento;
b) Nomear como gestora do procedimento a Técnica Superior Diana Cardoso Coelho.
Ponto 08 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Execução de linha de média tensão em Mamouros – Concurso 13/2014".
A Câmara aprova e delibera libertar 75% da caução total da obra.
Ponto 09 – DOMA – Requalificação da Igreja da Ermida – Conservação e Beneficiação do Monumento Nacional – 02.251.2016/35 – Informação n.º
48/2019 de 02/05/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – DSMI – Projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões – Concurso Municipal de Ideias
de Negócio – Informação n.º 3087 de 03/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – DSMI – Dia Mundial da Criança 2019 – almoços – Informação n.º 3085 de 03/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – DSMI – Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 3099 de 03/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Protocolo de colaboração – Geoconferência Geonatura. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Protocolo de Cooperação com a Escola Profissional de Arqueologia. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Acordo de Colaboração – Minuta de protocolo n.º 23/2019 com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Fôjo.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Castro Daire abraça Lisboa – Cedência de transporte – 19/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 17 –Voto de louvor e reconhecimento à Associação Desportiva de Castro Daire pelo título de campeão da Divisão de Honra da Associação de
Futebol de Viseu. Aprovado por unanimidade.
Ponto 18 – Pedido de interrupção de trânsito – Estrada Nacional 225 – XII Caminhada Ajudar a Vencer a Dor – 19/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 19 – Pedido de interrupção de trânsito – Corpo de Deus – vinte de junho de dois mil e dezanove – Aprovado por unanimidade.
Ponto 20 – Utilização do espaço da Feira Bimensal para a realização de evento entre os dias dezasseis a dezanove de maio – Lemos & Irmão, S.A.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 21 – Pedido de interrupção de trânsito – Marchas Populares de São Pedro – Castro Daire – 28/06/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 22 – Pedido de interrupção de trânsito – Procissão do Padroeiro São Pedro – Castro Daire – vinte e nove de junho de dois mil e dezanove.
Aprovado por unanimidade.
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DELIBERAÇÕES
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23/MAIO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número nove de nove de maio de dois mil e dezanove. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 93 de 17/06/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Normas de Participação nas Festas de São Pedro. Aprovado por unanimidade.
Ponto 04 – Normas de Participação nas Marchas Populares de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 05 – Normas de Participação na Última Rota da Transumância. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – Informação – Programa C – Apoio aos atletas de alta competição – Informação n.º 3370 A de 20/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 – Informação – Programa D – Apoio às classificações e realizações desportivo ou cultural – Informação n.º 3370 de 20/05/2019. Aprovado
por unanimidade.
Ponto 08 – DPUOT - Proposta de Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal, tendo em vista a criação de uma área empresarial – Parque Empresarial
da Cela – Informação n.º 3369 de 20/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 – Telegestão para o Sistema de Abastecimento de Água para o Município de Castro Daire – Informação n.º 55/2019 de 17/05/2019.
Ratificado por unanimidade.
Ponto 10 – DOMA – Declaração de Aceitação Obra/empreitada – “Construção da Nova ETAR Incluindo Emissários e EE” – Execução de Linha Média
Tensão para PT AS da EE – Castro Daire 2. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Minuta do Protocolo número dezoito barra dois mil e dezanove a celebrar com a Sociedade Filarmónica de Mões. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – Minuta do Protocolo número vinte e dois barra dois mil e dezanove a celebrar com a Casa de Povo de Cabril. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Minuta do Protocolo número vinte e cinco barra dois mil e dezanove a celebrar com O Crasto – Academia Cultural e recreativa do Concelho
de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Pedido de interrupção de trânsito para o tradicional desfile da marcha, a quinze de junho, em Reriz. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Pedido de interrupção de trânsito para a realização do Corpo de Deus em Alva nos dias 19 e 20 de junho de 2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 16 – Pedido de autorização de afixação de uma lona no Jardim Municipal – ASSOL. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 06/JUNHO/2019
ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal, tendo em vista a criação de uma área empresarial (Parque Empresarial da Cela)
– Revisão da Proposta apresentada em reunião de Câmara Municipal de vinte e três de maio de dois mil e dezanove – Informação número três mil,
quatrocentos e oitenta e dois de vinte e nove de maio de dois mil e dezanove. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Alteração do Regulamento do PDM, artigos sessenta e cinco, sessenta e seis e sessenta e sete. Revisão da informação apresentada em
reunião de Câmara de treze de dezembro de dois mil e dezoito – Informação número três mil, quinhentos e dois de trinta de maio de dois mil e
dezanove – Prorrogação do prazo. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal – Revisão da Informação apresentada em Reunião de Câmara de treze de dezembro de
dois mil e dezoito – Informação número três mil, quatrocentos e noventa e sete de trinta de maio de dois mil e dezanove. Aprovado por unanimidade.

58

REVISTA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DELIBERAÇÕES
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 13/JUNHO/2019
ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 10 de 23/05/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 11 de 06/06/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 108 de 07/06/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 7. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Modificação às GOP para o quadriénio 2019/2022 - alteração n.º 7. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Modificação ao Orçamento Municipal do ano de 2019 e às GOP 2019/2022 – Revisão n.º 2 – Integração do Contrato Programa
Requalificação do Campo de Futebol de Lamelas.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar e enviá-las, para os efeitos previstos na alínea a) do número um do artigo 25.º do Anexo I à Lei número
75/2013, de doze de setembro, à Assembleia Municipal.
Ponto 07 – Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio das Praias. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências
previstas no Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de dois mil e vinte, no domínio das Praias e
enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 08 – Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020,
no domínio da exploração das modalidades de jogos de fortuna ou azar. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera
aprovar a não aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro de 2018 para os órgãos municipais
para o ano de 2020, no domínio da exploração das modalidades de jogos de fortuna ou azar e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia
Municipal.
Ponto 09 – Decreto-Lei n.º 100/2018 de 28 de novembro 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio das vias de comunicação. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das
competências previstas no Decreto-Lei n.º 100/2018 de 28 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio das vias
de comunicação e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 10 – Decreto-Lei n.º 101/2018 de 29 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio da Justiça. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências
previstas no Decreto-Lei n.º 101/2018 de 29 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da Justiça e enviar a
proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 11 – Decreto-Lei número 103/2018 de 29 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de
2020, no domínio das Associações de Bombeiros. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação
do exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.º 103/2018 de 29 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de 2020,
no domínio do apoio às Equipas de Intervenção Permanentes das Associações de Bombeiros Voluntários e enviar a proposta do Órgão Executivo, à
Assembleia
Municipal.
Ponto 12 – Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020,
no domínio das Estruturas de Atendimento ao Cidadão. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não
aceitação do exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de
2020, no domínio das Estruturas de Atendimento ao Cidadão e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
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Ponto 13 – Decreto-Lei n.º 105/2018 de 29 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020,
no domínio da Habitação. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das
competências previstas no Decreto-Lei n.º 105/2018 de 29 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da
habitação e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 14 – Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro de 2018 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio do estacionamento público. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício
das competências previstas no Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro de 2018 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio do
estacionamento público e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 15 – Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30 de janeiro de 2019 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio da proteção e saúde animal. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício
das competências previstas no Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30 de janeiro de 2019 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da
proteção e saúde animal e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 16 – Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro de 2019 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020,
no domínio da Educação. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das
competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro de 2019 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da Educação e
enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 17 – Decreto-Lei n.º 22/2019 de 30 de janeiro de 2019 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio da Cultura. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências
previstas no Decreto-Lei n.º22/2019 de 30 de janeiro de 2019 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da Cultura e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 18 – Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro de 2019 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no
domínio da Saúde. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do exercício das competências
previstas no Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro de 2019 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio da Saúde e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 19 – Decreto-Lei n.º 58/2019 de 30 de abril de 2019 – transferências de competências para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio
do transporte em vias navegáveis interiores. A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aprovar a não aceitação do
exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.º 58/2019 de 30 de abril de 2019 para os órgãos municipais para o ano de 2020, no domínio do
serviço público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores e enviar a proposta
do Órgão Executivo, à Assembleia Municipal.
Ponto 20 – Comissão Municipal de Defesa da Floresta – Plano Operacional Municipal de Castro Daire para o ano de 2019. A Câmara toma
conhecimento.
Ponto 21 – Projeto de Regulamento de Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros do Concelho de Castro Daire. A Câmara, por unanimidade,
delibera:
a) Aprovar;
b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo 25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia
Municipal.
Ponto 22 – Definição do valor da bilheteira para a Feira Industrial, Comercial e Agrícola (FICA) Castro Daire de 2019.
A Câmara, por maioria, com três votos contra dos Senhores Vereadores José Fernando Carneiro Pereira, Eurico Manuel Almeida Moita e Rui Manuel
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Pereira Braguês, delibera aprovar.
Ponto 23 – Pedido de autorização para venda ambulante no concelho – Alexandrino Santos. A Câmara delibera aprovar a venda ambulante na área do
concelho, excetuando nos centros urbanos de Castro Daire e Mões.
Ponto 24 – Estabelecimento Termal – Pedido de revenda de sabonetes “Termas do Carvalhal” – Informação n.º 4777 de 05/06/2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 25 – DPUOT - Alteração ao Loteamento 1/99 – Parque Industrial da Ouvida – Informação n.º 3520/2019 de 03/06/2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 26 – Divisão de Obras Municipais e Ambiente – Plano de Sinalização Temporária da Empreitada/Obra: “Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá
Carneiro”. Ratificado por unanimidade.
Ponto 27 – DOMA - Requalificação da Igreja da Ermida – Conservação e Beneficiação do Monumento Nacional – 02.251.2016/35 – Erros/omissões/
esclarecimentos – Informação n.º 60/2019 de 24/05/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 28 – Processo 1294/06.3BEVIS – Informação n.º 61/2019 de 05/06/2019. A Câmara após análise e discussão, por unanimidade, delibera:
a) Concordar com a informação e declarar a impossibilidade absoluta e o excecional prejuízo para o interesse público na execução da sentença
(Processo 1294/06.3BEVIS);
b) Notificar a Contraparte dessa impossibilidade.
Ponto 29 – DOMA – Declaração de Aceitação da obra/empreitada: “Construção da Nova ETAR Incluindo Emissários e EE – Execução de Linha de Média
Tensão para PT AS da EE” – Castro Daire 2”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 30 – DOMA – Auto de Receção Definitiva da obra “Pavimentação da ligação da Eira Velha ao lugar da Corga – Pontão sobre o Ribeiro Vidoeiro –
03.331.2005/53 – Concurso 05/2008. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 31 – DOMA – Auto de Receção Definitiva da obra “Pavimentação da ligação do Souto ao Campo de Futebol de Ribolhos – 1.ª fase – 2003/202 –
Concurso 44/2005”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 32 – DOMA – Auto de Receção Definitiva da obra “Execução da Rede de Miradouros de Castro Daire – Concurso 43/2006”. A Câmara, após
análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 33 – DOMA - Auto de Receção Definitiva da obra “Pavimentação em Vila Franca do acesso ao rio – 1.ª Fase – 03.331.2005/74 – Concurso
36/2009”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 34 – DOMA - Divisão de Obras Municipais e Ambiente – Auto de Receção Definitiva da obra “Muro em Folgosa – Construção de Muros –
03.331.2003/192 – Concurso DOMA.53.2013”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
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Ponto 35 – DOMA - Concurso DOMA.03.2019 – Requalificação do Centro Histórico de Castro Daire – Fase I – Parte I – Segundo Relatório Final.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 36 – DOMA - Concurso DOMA.02.2017 – Requalificação e Pavimentação da Rua das Roçadas, Rua Padre Tavares e Rua Central do Largo da Igreja
– Intervenção no Largo da Igreja. – Relatório Final. Aprovado por unanimidade.
Ponto 37 – Minuta do Protocolo n.º 24/2019 a celebrar com a Associação Dignitude. Aprovado por unanimidade.
Ponto 38 – Festas de São Pedro em Castro Daire de 2019 – Bandas de Música. Aprovado por unanimidade.
Ponto 39 – Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Câmara Municipal de Castro Daire para a realização de
um estágio curricular em Serviço Social. Aprovado por unanimidade.
Ponto 40 – Auditiv – Pedido de cedência de espaço público. Aprovado por unanimidade.
Ponto 41 – Pedido de interrupção de trânsito para realização da Última Rota da Transumância. Aprovado por unanimidade.
Ponto 42 – Pedido de interrupção de trânsito para realização do X Torneio Internacional O Coelho Verde. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 27/JUNHO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 12 de 13/06/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 116 de 21/06/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 8. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2019/2022 - alteração n.º 8. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Mudança de horário das Piscinas Municipais de Castro Daire – Informação n.º3997 de 21/06/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – DSMI - Ação Social Escolar – Pedido de Revisão de Escalão (art.º 7 do RMASE) – Informação n.º 3994 de 21/06/2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 07 – DOMA – Auto de Receção Definitiva da obra “Beneficiação do Cruzamento da Serração de Lamelas – Concurso 04/2009”. A Câmara, após
análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 08 – DOMA - Auto de Receção Definitiva da obra “Substituição de Portas no Edifício das Termas do Carvalhal – Concurso 09/2014”. A Câmara,
após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 09 – DOMA - Auto de vistoria/obra “Programa Municipal de Apoio à Melhoria Habitacional – Maria Assunção Morais Pinto – Concurso 09/2016”.
A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera libertar 45% da caução total da obra.
Ponto 10 – DOMA – Auto de vistoria/obra “Melhoria da Eficiência Energética e da qualidade do ar das Piscinas Municipais cobertas (Área Técnica) –
Perfuração horizontal para caminhos de ventilação – Concurso 19/2015”. A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera
libertar 45% da caução total da obra.
Ponto 11 – Minuta do Protocolo n.º 27/2019 – Acordo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire. Aprovado por
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unanimidade.
Ponto 12 – Formação Prática em Contexto de Trabalho – Curso de formação: Assistente Administrativa/Rececionista, em parceria com Conclusão –
Estudos e Formação, Lda. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Ultra Trail Douro e Paiva – Pedido de Parecer. Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – XVI Feira Medieval de Mões – Pedido de interrupção de trânsito entre os dias oito e quinze de julho. Aprovado por unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 11/JULHO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 13 de 27/06/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 126 de 05/07/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 9. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2019/2022 - alteração n.º 9. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Compromisso arbitral e adesão ao processo arbitral celebrado pelo Município de Castro Daire e vinte e sete fornecedores de bens e
serviços.
A Câmara após análise e discussão do assunto, por unanimidade, delibera aceitar que o fornecimento de bens e prestação de serviços, constantes no
compromisso arbitral foi realizada bem como aderir ao processo arbitral aprovando os documentos: “Compromisso Arbitral” e “Adesão ao processo
arbitral”.
Ponto 06 – Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Castro Daire – Informação n.º 4734 de 28/06/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 07 – DPUOT - Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 1/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 08 – DOMA - Reforço do Caudal de Abastecimento Domiciliário de Água da Localidade de Parada de Ester – Relatório de Avaliação.
A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera aprovar a compra da nascente pelo valor de vinte e cinco mil euros.
Ponto 09 – DOMA - Aluguer de banca no Mercado Municipal – Trindade Seiceira, Unipessoal, Lda. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – Minuta do Protocolo n.º 26 a celebrar com o Grupo Experimental de Intervenção Cultural. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Minuta do Protocolo n.º 28 a celebrar com a Freguesia de Almofala. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – Pedido de interrupção de trânsito – Festa Anual de Cujó – dias 9 e 10 de agosto de 2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Pedido de interrupção de trânsito – Início da Novena da Senhora da Soledade, Castro Daire – dia 5 de agosto de 2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 14 – Pedido de interrupção de trânsito – Festa da Senhora da Soledade, Castro Daire – dia 15 de agosto de 2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Pedido de interrupção de trânsito – Festa da Nossa Senhora do Presépio – Mosteiro – dia 12 a 14 de julho de 2019. Aprovado por
unanimidade.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25/JULHO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 14 de 11/07/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 136 de 19/07/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
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Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 10. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 04 – Modificação às GOP para o quadriénio 2019/2022 - alteração n.º 10. A Câmara toma conhecimento.
Ponto 05 – Requalificação Urgente da Estrada Nacional 225 – Relatório Final da Petição número 562/XIII/4.ª A Câmara toma conhecimento.
Ponto 06 – Constituição de Agrupamento de entidades adjudicantes para contratação das ações comuns no âmbito da candidatura “Valorização dos
Caminhos de Santiago – Caminho Português Interior de Santiago”. A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Integrar o Município de Castro Daire no Agrupamento de entidades adjudicantes;
b) Autorizar que, constituído o Agrupamento, este nomeie o Município de Vila Pouca de Aguiar como mandatário e que lhe sejam delegadas
as competências necessárias para promover e praticar todos os atos e procedimentos necessários com vista ao lançamento do concurso –
nomeadamente a elaboração das peças concursais e publicação de anúncio – prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, corrigir os erros e
colmatar as omissões apontadas ao caderno de encargos, receber e analisar propostas;
c) Aprovar o texto e conteúdo do Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes.
Ponto 07 – Biblioteca Municipal – Expressões de Verão 2019 – 1 a 11 de agosto. Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – Hasta Pública para concessão do direito de ocupação de bares nas Expressões de Verão e Festa da Juventude, através de aluguer dos
mesmos e localizados no Jardim Municipal e suas proximidades.
A Câmara, por unanimidade, deliberou:
1. Aprovar o Aluguer para concessão do direito de ocupação de bares nas Expressões de Verão e Festa da Juventude, através de aluguer do
mesmo, localizados no Jardim Municipal e suas proximidades, na modalidade de hasta pública, nos termos da conjugação das alíneas g)
e ee) do número 1 do art.º 33.º da Lei número 75/2013, de doze de setembro, na sua atual redação.
2. Nomear um Júri que dirigirá o procedimento e a praça, composta pelos seguintes membros, com as competências delegadas e previstas
no Programa do Procedimento de Hasta Pública de Aluguer:
i. Presidente: Lurdes Cristina Ferreira Gomes – Técnica Superior da Câmara Municipal;
ii. Vice-Presidente, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos: Márcio Oliveira do Sul – Técnico Superior da Câmara Municipal;
iii. Vogal: Sandrina Isabel Ferreira Pereira Figueiredo – Assistente Operacional da Câmara Municipal;
iv. 1.º Vogal suplente, que substituirá os membros do Júri, em caso de falta ou impedimento: Célia Maria Antunes Ferreira – Técnica Superior
da Câmara Municipal;
v. 2.º Vogal suplente, que substituirá os membros do Júri, em caso de falta ou impedimento: Maria João Marcelino da Conceição – Assistente
Técnica da Câmara Municipal;
3. Aprovar o Edital de arrematação, o Programa do Procedimento de Hasta Pública de Aluguer e o Caderno de Encargos e seus Anexos.
4. Aprovar a publicação do edital no sítio da internet do Município, www.cm-castrodaire.pt, no atendimento do edifício da Câmara Municipal de Castro
Daire, e nos demais lugares públicos do costume, com vista a uma maior divulgação, devendo a Câmara Municipal aprovar eventuais despesa inerente
às citadas publicações;
5. Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação, a competência para anular a adjudicação, declarar a caducidade
da adjudicação ou adjudicar a licitação mais elevada subsequente ao respetivo concorrente ou proponente nos termos previstos no Programa do
Procedimento de Hasta Pública de Aluguer e, ainda, celebrar o contrato de Aluguer.
Ponto 09 – Apoio a Entidades Terceiras – Programas de Apoio de Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação n.º 4648 de
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19/07/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 10 – Apoio a Entidades Terceiras – Programas de Apoio de Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação n.º 4673 de
22/07/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 11 – Revisão do Regulamento de Utilização e Funcionamento do Complexo Desportivo de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar;
b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. José Filipe Magalhães dos Santos Ferreira.
Ponto 12 – Contrato de concessão da exploração das Infraestruturas de Apoio à Prática do Desporto e Aventura do Rio Paiva.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – DOMA - Plano de Segurança e Saúde “Requalificação do Campo de Futebol de Lamelas – Infraestruturas Desportivas na Área do Município”
– Informação n.º 87 de 22/07/2019. Aprovado por maioria com votos contra dos Srs Vereadores José Fernando Carneiro Pereira, Eurico Manuel
Almeida Moita e Rui Manuel Pereira Braguês.
Ponto 14 – DOMA - Reforço de caudal de Abastecimento Domiciliário de Água da Localidade de Picão – Aquisição de terreno com nascente de água –
Relatório de Avaliação. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – DOMA - Auto de Receção Definitiva/Obra: “Arranjo da envolvente ao cruzeiro em Folgosa – Concurso 57/2013”.
A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar os autos e;
b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 16 – DOMA - “Requalificação da Rua de Acesso à ETAR de Lamas – Concurso 49/2014”. A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 90% da
caução.
Ponto 17 – DOMA - “Programa Municipal de apoio à Melhoria Habitacional – António Nogueira Nunes – Concurso 56/2014”.
A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 90% da caução.
Ponto 18 – DOMA - Divisão de Obras Municipais e Ambiente – “Requalificação do acesso a Ribas – Construção e reconstrução de muros – Concurso
47/2013”. A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 90% da caução.
Ponto 19 – DOMA - “Caminho Municipal de acesso a Vila Franca – construção e reconstrução de muros – 03.331.2003/192 – Concurso 70/2016”.
A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 60% da caução.
Ponto 20 – DOMA - “Trabalhos complementares – Caminho Municipal de acesso a Vila Franca construção e reconstrução de muros – 03.331.2003/192
– Concurso 87/2016 ”. A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 60% da caução.
Ponto 21 – DPUOT - Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 7/2019. A Câmara ratifica.
Ponto 22 – Pedido de parecer – “O caminho mais longo – Edição Outono” a decorrer entre os dias 07 a 10 de novembro de 2019. Aprovado por
unanimidade.
Ponto 23 – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 20/2019 a celebrar com Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A. Aprovado por unanimidade.
Ponto 24 – Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 25 – Minuta do Protocolo n.º 29/2019 a celebrar com a Junta de Freguesia de Almofala. Aprovado por unanimidade.
Ponto 26 – Minuta do Protocolo n.º 30/2019 a celebrar com a Junta de Freguesia de Cabril. Aprovado por unanimidade.
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Ponto 27 – Minuta do Protocolo n.º 31/2019 a celebrar com a Junta de Freguesia de Mões. Aprovado por unanimidade.
Ponto 28 – Minuta do Protocolo n.º 32/2019 a celebrar com a Junta de Freguesia de Monteiras. Aprovado por unanimidade.
Ponto 29 – Minuta do Protocolo n.º 33/2019 a celebrar com a Junta de Freguesia de Pinheiro. Aprovado por unanimidade.
Ponto 30 – Aquisição do livro “Rosas Brancas – Pétalas que choram” de Dulcí Ferreira. A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a aquisição de 65
exemplares do livro “Rosas Brancas – Pétalas que choram”.

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/AGOSTO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 146 de 02/08/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 02 – Proposta – Apoio complementar às famílias. Aprovado por unanimidade.
Ponto 03 – Revisão do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais e Respetiva Tabela.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
a) Aprovar o início do Procedimento e;
b) Nomear como gestora do Procedimento a Dr.ª Blandina Almeida Estêvão Meneses.
Ponto 04 – Apoio a Entidades Terceiras – Apoio de Atividades Desportivas, Recreativas, Culturais e Sociais – Informação n.º 5157 de 05/08/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 05 – DSMI – Definição do número de vagas para prolongamento de horário nos Jardins de Infância e respetivas comparticipações familiares por
escalão de ASE – Informação n.º 4788 de 31/07/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – DSMI – Fornecimento de refeições escolares – Jardim de Infância das Termas do Carvalhal – Informação n.º 5114 de 01/08/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 07 – Divisão dos Serviços Municipais Integrados – Plano de Transporte Escolar – Ano Letivo 2019/2020 – Informação n.º 5094 de 01/08/2019.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 08 – DSMI - Gratuitidade do transporte escolar – Informação n.º 5093 de 01/08/2019. Aprovado por unanimidade.
Ponto 09 – DPUOT – Proposta de alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal, artigos 65.º, 66.º e 67.º.
A Câmara, por unanimidade, delibera determinar a abertura de um período de discussão pública, pelo período de 30 dias, relativa à proposta de
alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal, artigos 65.º, 66.º e 67.º.
Ponto 10 – Festa em honra da Senhora da Soledade – Apoio para a Banda de Música da Associação Humanitária de Castro Daire.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a proposta do montante a atribuir à Banda de Música da Associação Humanitária de Castro Daire.
Ponto 11 – Minuta de Protocolo de cedência de viatura Chaimite entre o Exército e a Câmara Municipal de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.
Ponto 12 – Pedido de cedência de sala de aula desativada da Escola Básica número um de Picão para a União de Freguesias de Picão e Ermida.
Aprovado por unanimidade.
Ponto 13 – Aquisição do livro “Maria Alcina – A Força infinita do Fado” de Igor Lopes.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar a aquisição de 40 exemplares do livro “Maria Alcina – A Força infinita do Fado” de Igor Lopes.
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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22/AGOSTO/2019
ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO
Ponto 01 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 155 de 16/08/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.
Ponto 02 – Criação do Regulamento “+Sénior+Atividade+Vida”. A Câmara, por unanimidade, delibera:
- Aprovar o início do procedimento;
- Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Maria Natalina Duarte Pereira de Almeida Vale.
Ponto 03 – Normas de Funcionamento da Feira Industrial, Comercial e Agrícola (FICA) Castro Daire dois mil e dezanove.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
- Aprovar;
- Proceder à abertura de uma Hasta Pública para Concessão de Direito de Ocupação de Restaurantes, Bares e Snack-bar durante a
FICA Castro Daire, tal como previsto nas Normas de Funcionamento da FICA, nomeadamente no seu artigo 9.º.
Ponto 04 – DOMA - Plano de Sinalização temporária da Via Pública da obra “Requalificação do caminho da Via Sacra e do Largo da Feira das Vacas”.
Ratificado por unanimidade.
Ponto 05 – DOMA - Declaração de Aceitação da obra “Construção da Nova ETAR de Castro Daire – Requalificação do Caminho de acesso à EE de
Folgosa – Parcela 21”. Aprovado por unanimidade.
Ponto 06 – DOMA - Auto de Receção Definitiva da obra “Reparação de Estradas e caminhos municipais – 03.331.2003/194 – Rua Junto à Escola de
Rossão – Concurso 53/2012”.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
- Aprovar o auto e;
- Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 07 – DOMA - Auto de Receção Definitiva da obra Auto de Receção Definitiva da obra “Pavimentação do espaço frente à Capela da Sr.ª do Refúgio
(Fôjo - Gosende) – Reparação de estradas e caminhos municipais – Concurso 59/2013”.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
- Aprovar o auto e;
- Libertar todas as garantias que constituem as cauções.
Ponto 08 – DOMA – Auto de vistoria/obra “Requalificação da Rua de Acesso à Capela de Eiriz – Concurso 56/2013”.
A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 90% da caução total da obra.
Ponto 09 – DOMA - Auto de vistoria/obra “Requalificação da Estrada de ligação de Sobrado a Sobreda – 03.331.2008/41 – Freg. Cabril/Parada –
Concurso 25/2011”.
A Câmara, por unanimidade, delibera libertar 90% da caução total da obra.
Ponto 10 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de Terreno – Processo n.º 5/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 11 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de Terreno – Processo n.º 6/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 12 – DPUOT – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de Terreno – Processo n.º 8/2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 13 – Certidão de alteração à propriedade horizontal e certidão retificativa à mesma, emitida a 22 julho de 2019. Ratificado por unanimidade.
Ponto 14 – Minuta do Protocolo do Acordo de Colaboração n.º 34/2019 com a União de Freguesias de Picão e Ermida. Aprovado por unanimidade.
Ponto 15 – Minuta do Protocolo n.º 35/2019 a celebrar com a Casa do Povo de Mões. Aprovado por unanimidade.
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