CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Ano X – Nº 59 – Dezembro de 2010

EDITORIAL
O actual momento vivido pelas entidades associativas leva-nos a concluir que, além de exigir
uma profunda reflexão, obriga-nos a pensar em rigor e contenção, face à evolução futura das mesmas.
Em meados do presente ano, deveria ter terminado o mandato dos actuais Órgãos Sociais do CCD-CMCB.
Marcadas eleições para o dia 16 de Junho e, posteriormente para o dia 29 de Setembro, nenhuma lista se
apresentou a sufrágio, tendo, por esse facto, continuando transitoriamente em funções os Órgãos Sociais do
CCD. Esta situação não deixa de reflectir o momento actual que vive o associativismo que só vai vingando com
muito voluntarismo à mistura. O novo acto eleitoral ficará, assim, proposto para o dia 23/02/2011 (quartafeira). Não obstante, e considerando a Época Natalícia que se aproxima, a vida não pára e, o CCD delineou já
um conjunto de actividades para os próximos meses, a saber:
23 de Dezembro – Festa de Natal.
21 de Janeiro – Jantar de Homenagem aos Aposentados no Ano de 2010.
De referir que a actual conjuntura e a crise que iremos atravessar, poderão levar à introdução de alterações
relativamente a algumas das actividades, ou seja, a organização e a promoção das mesmas poderão não ser
idênticas às dos anos anteriores.
Entretanto, mais dois protocolos foram celebrados e deles se dá conta no presente jornal.
Apesar dos inúmeros obstáculos e desafios que hoje se colocam ao movimento associativo, julgo que
poderemos ter uma palavra de esperança, relativamente ao futuro do CCD, pois de entre cerca de 800
associados / voluntários, concerteza haverá sócios capazes de levar o Centro a bom porto.
O Presidente da Direcção
Francisco Alveirinho Correia

Como tem acontecido já a alguns anos, em Maio deste ano, voltámos a organizar mais uma
Peregrinação ao Santuário de Nª Sª de Fátima.
Durante os dias 9,10,11 e 12 desse mês, 60 peregrinos, percorreram os 170 km, que nos separam até ao local de
destino. Foram quatro dias “ bem molhados”, pela chuva que se fez sentir durante todo o trajecto, mas que não
conseguiu diminuir a vontade a força e a fé dos peregrinos que se propuseram a aceitar este desafio, para que em
consciência, pudessem ficar bem com eles próprios e com o mundo. Foram quatro dias de “aventura”, os quais,
foram passados melhor por uns, pior por outros, conforme a capacidade física de cada um e as mazelas que iam
adquirindo pelo esforço, mas principalmente pelo facto de circularem com os pés molhados.
À chegada a Fátima, todas as mazelas foram ignoradas e todo o cansaço se esvaneceu pela alegria que invade cada
peregrino, pelo objectivo alcançado. Neste ano a nossa chegada coincidiu com a chegada do papa Bento XVI ao
recinto, e ainda pudemos assistir à sua primeira missa.
Para o ano, se continuar-mos a ter o apoio imprescindível das Entidades que nos disponibilizam os locais de
“pernoita” e “descanso”,e nos facultar apoio logístico voltaremos a organizar a Peregrinação a Nª Sr.ª de Fátima, a
qual, é já bastante popular e procurada por pessoas que têm promessas e por aqueles que somente gostam de
participar e estar connosco.
Brevemente daremos notícias sobre a sua organização.
Ficam algumas fotos.
Manuel António
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INTERCÂMBIO DESPORTIVO COM A CÂMARA LISBOA CLUBE
A equipa de Veteranos do CCD da Câmara Municipal de Castelo Branco defrontou a equipa da Câmara
Lisboa Clube (CLC), em futebol de 11, no passado dia 30 de Outubro, no campo de relva sintética da Zona de
Lazer de Castelo Branco, em que a CLC bateu o CCD por 2-0. Como a 3ª parte é a mais importante, pois é
onde se conjuga os vários factores, entre eles, o mais importante, o convívio entre todos. Depois de umas
breves palavras de agradecimento pelo Presidente do CCD, Dr. Alveirinho, foi entregue à CLC um troféu
comemorativo a assinalar este jogo/convívio. Finalmente seguiu-se o discurso do Presidente da CLC, Sr.
Joaquim Capelo, que agradeceu a recepção e também fez entrega de uma lembrança.
Este convívio veio no seguimento da parceria estabelecida entre as duas equipas em que, anualmente
se realizam dois jogos, um em cada capital de distrito. De salientar que a referida parceria vem desde os
saudosos Campeonatos Inter-Municipais, em que este CCD e a CLC, ao longo dos anos foram criando uma boa
relação de empatia entre todos os elementos. Para além desta parceria, existem outras com as equipas dos
Municípios de Gondomar, de Salvaterra de Magos, da Guarda, de Idanha-a-Nova, com a firma A.P.S., etc, em
que, pontualmente, realizamos encontros amigáveis de futebol, quer de 11, quer de 7, os quais se pautam
sempre por um sã convívio desportivo.
Recorde-se que em Junho passado a nossa equipa participou no Torneio de Futebol de 11, organizado
pela Câmara Lisboa Clube, conjuntamente com a equipa anfitriã, a Câmara Municipal da Guarda e a Câmara
Municipal da Amadora, em que os resultados dos encontros pouco contaram, uma vez que o ambiente
relacional estabelecido e o desportivismo evidenciado, sobrevaloraram a adrenalina dos resultados negativos,
sendo o convívio o principal objectivo destes Torneios de Veteranos.
Aníbal Duarte

VIII Convívio Anual do CCD Inter – Sócios
Dia 3 de Junho - Polidesportivo do Valongo
Realizou-se no dia 3 de Junho no polidesportivo do Valongo, o 8º Convívio Anual deste Centro, o
qual contou com a presença de cerca de 50 sócios, os quais realizaram diversas actividades de lazer, como
futebol, malhas e sueca.
Ao qual se seguiu um almoço convívio entre sócios e órgãos sociais.
A Direcção agradece a todos, os participantes.
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A tradicional Festa de Natal irá ter lugar no próximo dia 23 de Dezembro:

O Programa é o seguinte:
18h30 – Espectáculo e Distribuição de Prendas
20h00 – Ceia de Natal
20h15 – Mensagem de Natal

Vai realizar-se no dia 21 de Janeiro de 2011,o tradicional Jantar de homenagem aos aposentados no ano de 2010.

14º Aniversário
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No passado dia 3 de Dezembro festejou o seu 14º Aniversário em
convívio familiar.
Assim se passou mais um ano, revelando que o grupo felizmente está em
boa forma e bem de saúde, com vontade de continuar a percorrer
Portugal de lés a lés e além fronteiras, com os apoios necessários do
CCD e dos patrocinadores, aos quais queremos desde já, desejar um
Feliz Natal e um Próspero Ano 2011.
Com o agradecimento do grupo.
O responsável
Manuel Alves

Fitness CluBekool

Proprietária: Ana Fonseca
Morada: Rua J. A. Morão, Nº 61
Castelo Branco
(Junto da Pastelaria Colmeia)
Contacto: 968232805

Ofertas /Promoções :
5% - Brushings

10% - Cortes Mulher / Homem
15 % - Trabalhos Técnicos
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Não é novidade para ninguém, que os tempos que correm não estão fáceis! Temos disso conhecimento e não é
pelo facto de ouvirmos falar, mas sim, porque sentimos cada vez mais dificuldades em “esticar” o ordenado.
Para os que têm ainda o privilégio de manterem o emprego, o
salário que ainda há pouco dava para suportar as despesas
mensais da casa, alimentação, educação e saúde, agora mal dão
para carregar os telemóveis dos filhos.
As medidas tomadas pelos nossos governantes, com PEC’s,
austeridades e com o O.E. que nos “estrangula” e “asfixia”, mais
não são do que medidas para piorar a “nossa” crise (das
famílias).
De agora em diante tudo vai ser diferente, ou melhor, vai ser o
caos, pois os Portugueses estão muito habituados a mostrarem
aquilo que não podem e não são, recorrendo muitas vezes ao
crédito e ao “suicídio” financeiro.

Mas como estamos em período de contenção, eu também me irei conter e não poderei “empolgar-me” muito a
falar deste assunto. Assim, falarei somente da relação “crise/actividade cinegética”, que tem vindo (cada vez
mais) a notar-se principalmente nas Z.C.M’s, que são os parentes pobres do mundo venatório.
Ainda há pouco, as actividades cinegéticas como as largadas, batidas e montarias, organizadas pelas
Entidades Gestoras das Associações, eram apreciadas e largamente participadas pelos caçadores, sócios e nãosócios, tendo-se hoje, alterado o panorama radicalmente. As largadas praticamente acabaram por falta de clientes,
salvo algumas excepções, no caso das Turísticas; com clientes que ainda não sentiram a crise, ou que até
beneficiam com ela.
As montarias, que até há alguns anos atrás se “empanturravam” de Monteiros, sendo impossível não
rejeitar inscrições, são agora (quase) impossíveis de realizar por falta dos participantes necessários para cobrir os
encargos com almoços, seguros e matilhas. É precisamente nesta actividade cinegética que existe o maior
paradoxo (para mim, um autêntico e inexplicável fenómeno)! Pois as montarias cujas “portas” tenham valores
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superiores a € 200,00, ficam “apinhadas”de Monteiros que fazem fila “telefónica” para conseguirem um lugar,
(Continua)

(Continuação)

enquanto as montarias que tenham valores a rondar os € 50,00, já com o “taco” e almoço incluído, estão ás moscas.
Do mesmo modo que quando estaciono o meu “cliozito” no parque de estacionamento ou em plena avenida, reparo
que o único veículo que realmente se destaca, é ele mesmo, no meio de um mar de “Top’s de gama”, Mercedes,
BMW’s, Audis e Volvos, que “padronizam” o nosso parque automóvel, fazendo-me querer que a crise é só minha,
também no mundo venatório esse sentimento se mantém.
Sobre este assunto dos “Anacletos” do Mundo Venatório, que “compram” “status” neste meio, “emperaltando-se”
como “Marcianos” e apresentando-se em bólides com motorista, pagando “rios de dinheiro” para fazerem das
montarias uma “passerelle” (é a minha opinião), brevemente dar-lhe-ei seguimento!
Toda esta metamorfose de mentalidades, estatutos e mais recentemente a crise financeira das famílias, levou a que
tivéssemos realizado duas montarias há dois anos, com prejuízo para a nossa Associação, por terem sido realizadas
com um número reduzido de participantes, insuficientes para suportar os encargos das mesmas. Esse foi o motivo
que levou ao cancelamento de outras duas montarias o ano passado e mais uma já nesta época venatória, em 6 de
Novembro.
A Secção de Caça do C.C.D. da Câmara Municipal de Castelo Branco, vive neste momento uma situação
de muita contenção, motivada pela desistência de muitos colaboradores, após o fim da Zona de Caça Municipal de
Monte do Pombal e Outros, Proc. – 2925 DGRF, que a pedido dos proprietários (Lazer e Florestas, SA - Empresa
de Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliário, Turístico e Cinegético), excluíram-se os seus prédios rústicos,
conforme o nº. 1 do Artº. 167º do D.L. nº. 202/2004, de 18 de Agosto. Contra factos não há argumentos e, a
realidade é que somente temos e gerimos o melhor que podemos a Z.C.M. de Benquerenças, Proc. 2926– DGRF.
A redução dos Colaboradores, o aumento da despesa com reparações constantes da viatura que possuímos (já com
bastante desgaste),os prejuízos das montarias (atrás referidas), a falta da receita prevista nas montarias canceladas
e a despesa anual com as sementes para abastecimento dos cevadouros (para mantermos os javalis para as esperas e
montarias), além do combustível necessário para o efeito, levam a que neste momento tenhamos que contar os
cêntimos. O nosso P.A.E. regista a data de 6 de Fevereiro de 2011 para efectuarmos outra montaria, por isso,
solicito a todos os Colaboradores que gostem desta modalidade cinegética (a Montaria), que participem e tragam
um amigo, para que a possamos realizar sem mais prejuízos. Garanto que não se irão arrepender, no que respeita
ao resultado.
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Centro de Cultura e

(Continuação)

Desporto do Pessoal
da Câmara Municipal
de Castelo Branco

Em relação às jornadas de caça menor, como sabem, o nosso calendário iniciou-se
a 5 de Outubro e realizou-se no dia de todos os Santos (1 de Novembro) a terceira jornada
com a abertura à lebre (único dia).

FICHA TÉCNICA
Redacção e Composição

Francisco Alveirinho

Para terminar, informo que qualquer assunto relacionado com a Secção da Caça do

Aníbal Duarte
Manuel António

C.C.D., devem contactar o Telef. 961956709.

Vera Ramos

Boas Jornadas, e….não gastem muitos cartuchos, porque estes subiram e os euros
Paginação e Impressão

desceram. Poupem para pagar € 30,00 na montaria (já com pequeno almoço e almoço) no
dia 6 de Fevereiro!

Vera Ramos
Propriedade:

Manuel António

Centro de Cultura e
Desporto do Pessoal da
Câmara Municipal
Castelo Branco

Edição :
600 Exemplares

O Centro de
Cultura e
Desporto do
Pessoal da
Câmara
Municipal de
Castelo Branco,
informa todos os
seus associados e
fornecedores que
todos os assuntos
relacionados com
este Centro
podem ser
tratados todos os
dias da semana no
seguinte horário:
09:00h ás 12:30h.
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