
A presidente da Junta, Manuela Florêncio, fala de dinâmicas existentes e elege prioridades para a freguesia. Castro 
Verde é uma vila em expansão. Há anos que muita gente opta por aqui residir e construir casa. O que pensam os novos 
castrenses desta terra e das suas vivências?
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Uma Vila com Novos Desafios

AUTARQUIA

Prestação
de Contas 
2006
Foram aprovados no passado
mês de Abril o relatório e conta de 
gerência relativa ao ano de 2006.

NOTÍCIA

Debates 
Poder Local 
Ciclo de debates comemorativo
dos 30 Anos de Poder Local 
Democrático relança importância 
da regionalização.

EFEMÉRIDE

Discursos
Históricos
Pedaços da nossa história
política foram registados para 
nos lembrar que a liberdade vive 
entre nós há mais de 30 anos.

p. 4

CULTURA

XVII 
Quinzena
Cultural
A cultura plural como espaço 
de lazer e de formação tocou 
os castrenses. Quinze dias de 
intensa actividade celebraram a 
Primavera no Campo Branco. 

p. 13
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Actualmente, aos portadores do 
Cartão Social, são conferidos be-
nefícios na isenção parcial de tari-
fas ou taxas em serviços fornecidos 
pela autarquia, em melhorias habi-
tacionais, na vacinação recomen-
dada e, desde o ano passado, os 
benefícios foram alargados à com-
participação nos medicamentos 
(ver caixa).

O processo de atribuição do ser-

viço não é demorado. Depois de 
efectuado o requerimento, os ser-
viços de acção social elaboram um 
relatório técnico, resultado da veri-
ficação realizada através de visitas 
domiciliárias e de analisados os do-
cumentos, posteriormente encami-
nhado para reunião de Câmara. 

Nos últimos quatro anos já fo-
ram diferidos 69 pedidos e 48 in-
deferidos. Só nos anos de 2005 e 

2006, foram atribuídos 46 cartões. 
Segundo o Gabinete de Educação e 
Acção Social, todos os meses che-
gam em média 4 ou 5 processos, 
entre renovações e novos pedidos. 

O gabinete prepara ainda para 
o mês de Julho uma divulgação do 
serviço junto da população, com o 
intuito de esclarecer melhor os mu-
nícipes das vantagens do Cartão 
Social.n  

Cartão Social, uma medida de apoio

O que é o Cartão Social? 
Cartão Social é um serviço de apoio que confere aos respectivos 
titulares, o direito a:

•  Isenção parcial de tarifas ou taxas devidas na aquisição de
bens e serviços fornecidos pela Câmara (ex. fornecimento de 
água);

•  Apoio a melhorias habitacionais; 
•  Comparticipação na vacinação recomendada pela autoridade

 de saúde (ex: vacinação da meningite e gripe);
•  Comparticipação nas despesas de aquisição de medicamentos,

considerados pelo médico competente como indispensáveis e
sujeitos ao escalão 5% de IVA.

Quem tem direito?
Têm direito ao Cartão Social os agregados familiares cujo 
rendimento anual “per capita” não ultrapasse o valor da pensão 
mínima do regime Contributivo da Segurança Social e que residam 
no concelho há, pelo menos, um ano.

Como obter?
Os interessados devem apresentar um requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal, cujo modelo é facultado 
gratuitamente pelo Gabinete de Acção Social e pelas Juntas de 
Freguesia, acompanhado dos seguintes documentos:

• Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte
Fiscal;

• Fotocópia da declaração anual do Rendimento para liquidação
do IRS, de todos os membros do agregado familiar, ou, na sua 
ausência, de documentação comprovativa dos rendimentos 
mensais brutos, de todos os elementos do agregado familiar;

• Declaração da Junta de Freguesia a atestar a residência e a
composição do agregado familiar.

 
Nota: Para mais informações dirija-se ao Gabinete de Educação e 
Acção Social da Câmara Municipal de Castro Verde. 
Contactos: 286320700  ext: 190

A Câmara Municipal de Castro Verde, numa perspectiva de continuidade de implementação de políticas sociais, disponibiliza 
aos habitantes do concelho, desde 2004, o Cartão Social, um serviço de apoio social, dirigido a famílias economicamente 
desfavorecidas.

O lema da Semana do Idoso de 
Castro Verde expressa bem a 
essência que está na base da 

sua filosofia de organização. Há vá-
rios anos que assim o é, que os idosos 
se unem para uma verdadeira ani-
mação em prol do convívio, e logo, 
de um melhor bem-estar social.

A Câmara Municipal de Castro 

Verde, através do seu Gabinete de 
Educação e Acção Social, com a co-
laboração das Juntas de Freguesia, 
IPSS’s, LPN, Centro de Saúde e Es-
colas do concelho, programou um 
conjunto de actividades, que decor-
reram de 27 de Maio a 2 de Junho.

Uma ida ao teatro de 310 ido-
sos para assistir à revista “Já Viram 

Isto?!”, no Teatro Maria Vitória, em 
Lisboa, ou visitas ao Centro de Edu-
cação Ambiental do Vale Gonçali-
nho fizeram parte das deslocações 
da semana. Mas atendendo ao facto 
que muitos idosos não conhecem, ou 
não visitam há muito tempo, o nosso 
concelho, foi também dinamizado 
um roteiro concelhio. O salão de bai-
le da Sociedade 1º de Janeiro, outro-
ra mítico nas matinés musicais, rece-
beu um chá dançante para recordar 
os bons velhos tempos. Pelo meio 
ainda houve espaço para o encontro 
de gerações, na medida em que algu-
mas actividades das comemorações 
do Dia Mundial da Criança foram co-
muns. A semana encerrou com uma 
festa convívio no Pavilhão do Largo 
da Feira onde, a par da dança e dos 
comes e bebes, ainda houve tempo 
para falar de saúde, uma sensibiliza-
ção para alguns cuidados essenciais 
para a idade sénior. n

UNIR pARA ANIMAR

Semana do Idoso 2007

Valor indicado Valor corrigido

Comissão Fabriqueira da Igreja Matriz de Castro Verde 516,00 d  2.600,00 d 

Freguesia de Casével 2.600,00 d 26.623,43 d

Freguesia de Castro Verde 26.623,43 d 71.970,22 d

Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 71.970,22 d 135.189,20 d

Futebol Clube de S. Marcos da Atabueira  135.189,20 d  6.000,00 d

Lar Jacinto Faleiro  6.000,00 d  10.000,00 d 

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1 de Janeiro   10.000,00 d  3.500,00 d

Apoios habitacionais   3.500,00 d 1.127,91 d

Total das Transferências  - (correntes + capital)  1.127,91 d 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

AVISO 

Rectificação ao Edital publicado no Jornal “O Campaniço” nº. 71

FERNANDO SOUSA CAEIROS, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, torna público que o Edital, 
referente aos subsídios atribuídos no 2º. Semestre 2006, 
publicado no jornal Campaniço saiu com as imprecisões 
que agora se corrigem:    

Para constar e para os devidos efeitos é publicado o 
presente aviso rectificativo e outro de igual teor que vai ser 
publicado no jornal de a âmbito local
  
Castro Verde, 21 de Maio de 2007  

  
O Presidente da Câmara

( Fernando Sousa Caeiros )

Visita CEA Vale Gonçalinho
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 “O Papel das Autarquias no De-
senvolvimento de Portugal”, o se-
gundo colóquio organizado pela 
Câmara Municipal de Castro Verde 
reuniu, no passado dia 18 de Maio, 
no Fórum Municipal de Castro Ver-
de, cerca de três dezenas de interve-
nientes.

 O debate teve como convidados 
Macário Correia, antigo Ministro 
do Ambiente, presidente da Câma-
ra Municipal de Tavira e da Asso-
ciação de Municípios do Algarve 
(PSD); Marcos Perestrelo, da direc-
ção do PS, deputado por Beja e can-
didato nas listas do PS à eleições na 
Câmara de Lisboa; Manuel Cama-
cho, vereador da Câmara Muni-
cipal de Aljustrel (PCP) e Fernan-
do Caeiros, presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde. A mo-
deração esteve a cargo do jornalista 
Carlos Júlio.

Apesar da diversidade de ora-
dores, a maioria dos pontos foram 
consensuais, nomeadamente no 
balanço “muito positivo de 30 anos 
de Poder Local, assim como no que 
resoeita à urgente necessidade da 
regionalização. Fernando Caeiros 

sublinhou que é necessário voltar a 
reflectir sobre o processo regional. 
Uma ideia também partilhada por 
Macário Correia e por Manuel Ca-
macho. Marcos Perestrelo, embora 
se tenha afirmado como um fervo-
roso adepto da regionalização disse 
temer “que seja um processo ainda 
adiado por algum tempo”, até que 
se consiga ganhar apoio popular, 
depois do último referendo ter sido 

negativo.
 Macário Correia considerou que 

“apesar de muitas infraestruturas 
já estarem feitas, há zonas do país 
ainda muito carenciadas em equi-
pamentos e esse vai ser um traba-
lho que ainda nos vai ocupar por 
algum tempo”. Deu o exemplo da 
altura em que esteve no Gover-
no. “O Poder Central está distante 
das populações, sobretudo das zo-

nas do interior e mais desfavore-
cidas”, disse Macário Correia tes-
temunhando alguns casos em que 
um simples papel leva semanas e 
meses de gabinete em gabinete, de 
burocrata em burocrata, obrigando 
a que muitos eleitos tenham que se 
deslocar a Lisboa frequentemente 
para que os processos andem. 

Macário Correia sublinhou tam-
bém a necessidade de reafirmar a 
“autonomia do poder autárquico”, 
que disse não poder ser entendido 
como uma mera dependência da  
administração central. Manuel Ca-
macho reforçou a ideia de que é ne-
cessária uma discriminação positi-
va para as regiões do interior e disse 
que não é com o “encerramento de 
escolas e postos de saúde” que as re-
giões mais deprimidas vão inverter 
a tendência de desertificação.

Marcos Perestrelo, que teve que 
abandonar o debate um pouco mais 
cedo, disse que de todos os presentes 
era aquele que tinha menor experi-
ência autárquica, mas não deixou de 
sublinhar o papel relevante que o Po-
der Local desempenhou e desempe-
nha na modernização do país.

O ciclo de debates iniciou-se, a 
20 de Abril, com o tema “Autar-
quias : Ambiente, Urbanismo e De-
senvolvimento”. O evento fez par-
te do programa do primeiro dia da 
XVII Quinzena Cultural e foi mo-
derado pelo jornalista José Manuel 
Mestre (SIC). A iniciativa contou 
com a presença de José Sá Fernan-
des (Vereador da Câmara Muni-
cipal de Lisboa), Nuno Portas (ar-
quitecto), Ana Cristina Bordalo 
(Mestre em Urbanismo e docente 
da Universidade Lusófona) e Pe-
dro Bingre (membro dos Corpos 
Sociais da Liga para a Protecção da 
Natureza).

Durante a longa conversa, os in-
tervenientes procuraram fazer uma 
radiografia do crescimento do país e 
das contradições do modelo de cres-
cimento e desenvolvimento aplica-
do ao longo dos últimos 30 anos.

O terceiro, e último, está agenda-
do para 21 de Junho, pelas 21h30, 
no Fórum Municipal e será dedi-
cado ao tema “Autarquias - Novas 
competências, maiores desafios”, 
uma abordagem sobre o futuro da 
acção do Poder Local. n

 É urgente avançar com a regionalização
Três décadas volvidas das primeiras eleições e com uma nova geração que se questiona sobre o futuro da Democracia 
portuguesa, o município de Castro Verde organizou um ciclo de debates dedicados ao papel das autarquias no desenvolvimento 
do país.

A valorização do núcleo urbano é uma 
das preocupações da autarquia. Neste mo-
mento decorrem algumas intervenções 
que visam melhorar o espaço público, atra-
vés da criação de áreas ajardinadas, pedo-
nais e de lazer para os mais novos.

É o caso da Rua Luís Vaz de Camões, 
cuja obra se encontra terminada e que re-
presentou um investimento na ordem dos 
35 mil euros e da zona residencial da Na-
varra, onde está a decorrer uma emprei-
tada deste tipo, orçada em 80 mil euros. 
Ambos os projectos destas áreas são da 
autoria do arquitecto paisagista Domin-
gos Martins.

No âmbito da adesão de Castro Verde 
à Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos, a autarquia con-
tinua a adaptar os seus serviços e equipa-
mentos de acessibilidade para munícipes 
com mobilidade reduzida. A via pública 
também está a ser alvo de algumas inter-
venções que visam aumentar essa mobili-
dade, como é o caso do rebaixamento de 
passeios em zonas estratégicas, como são, 
por exemplo, as passagens para peões.

Estas pequenas obras são consideradas 
importantes para a vivência comunitária e 
potenciam a qualidade de vida. n

ObRAs MUNICIpAIs

Maior mobilidade e mais
                                      espaços 
         de lazer

Mesa do debate sobre Ambiente, Urbanismo e Desenvolvimento

Espaço verde - Rua Luís Vaz de Camões

Arranjo urbanístico - Navarra

A Câmara Municipal de Castro 
Verde aprovou obras de requali-
ficação e ampliação da Escola 
Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-
Infância de Castro Verde. No se-
guimento da aprovação do pro-
jecto, bem como do programa de 
concurso e caderno de encargos, 
a Câmara deliberou a abertura 
do concurso público para a exe-
cução das respectivas obras.

O projecto prevê a criação de 
vários espaços complementa-
res, bem como, uma remodela-

ção das instalações sanitárias. A 
necessidade de complementar e 
adaptar funcionalmente as ins-
talações existentes levou a op-
tar pela construção de um novo 
bloco.

A intervenção insere-se no 
quadro do Programa Especial 
de Reordenamento das Escolas 
do Ensino Básico do Alentejo e 
visa a requalificação das instala-
ções existentes com o propósito 
de dotar de condições funcionais 
compatíveis com o programa. n

Valorização do
espaço escolar

EB1 Castro Verde



Manifestação em Castro Verde

A queda do regime fascista foi há 
quase 33 anos. O poder local, de-
mocraticamente eleito, chegou um 
pouco mais tarde, depois de estabi-
lizado o país e criadas as condições 
para que as primeiras eleições de-
corressem num clima de verdade e 
segurança. Para que o povo não ti-
vesse medo de exprimir a sua von-
tade através do voto e colocar nos 
lugares da administração do Esta-
do pessoas de sua confiança rea-
lizaram-se, nos meses seguintes à 
queda do regime fascista, comícios 
e plenários que tinham como pro-
pósito primeiro informar o povo.

Em pleno mês de Junho de 1974, 
Castro Verde não fugia à regra. Pe-
las aldeias do concelho ecoavam 
palavras ainda carregadas de senti-
mentos de liberdade oprimidos du-
rante décadas. De desejos de mu-
dança de uma realidade que não 
agradava à maioria. Foram meses 
de discursos e de plenários.

Vivia-se o Verão quente de 1974 

em pleno, das freguesias que se ten-
tavam organizar aos concelhos vizi-
nhos que viviam na mesma euforia.

Era o entusiasmo do povo mas 
ao mesmo tempo sentia-se a neces-
sidade de organização das institui-
ções democráticas. 

O comício de Santa Bárbara, re-
gistado por António Jorge é um pe-
daço de história do nosso concelho. 
Era a última eleição para as comis-
sões administrativas de Juntas de 
Freguesia do concelho de Castro, a 
base para a democracia.

O princípio que deu origem a esta 
sessão de esclarecimento era im-
portante mas requeria motivação: 
a constituição dos cadernos elei-
torais dos quais dependiam umas 
eleições livres e democráticas. Pre-
tendia-se a constituição da Comis-
são Administrativa da Freguesia. 
Era objectivo que a população no-
measse pessoas de confiança para 
a organização do processo eleito-
ral, porque, segundo as palavras de 

Fernando Caeiros nessa altura, ac-
tual Presidente da Câmara, “para 
que depois o povo possa escolher 
livremente e possa ter a certeza do 
que vai escolher, tem que votar já 
para a Junta de Freguesia nesses 
elementos de confiança”. 

Comícios atestados 
Sentados em “galérias”, que 

mais não eram que transportes 
colectivos improvisados, ou a pé 
pelas estradas. Aos poucos iam 
chegando aos lugares marcados. 
Juntavam-se em praças para ou-
vir as informações de quem qui-
sesse chegar ao palanque. Dizem 
que às vezes eram bem divertidos, 
porque estas reuniões serviam de 
pretexto para uma fuga à fatigan-
te rotina.

Não importava a escolaridade. 
A experiência da vida era o único 
requisito para os desabafos públi-
cos. O povo pôs cá fora o que ia lá 
dentro. Deixou de ter medo de fa-

lar e que por falar o ouvissem!
Disse o que lhe ia na alma. E 

não era pouco! A revolta de quase 
meio século de opressão deu asas 
às palavras que saíam como far-
pas para um “inimigo” que ainda 
o era.  “Não se esqueçam que há 
48 anos, há uma serpente chama-
da fascismo, que se enleou pelo 
corpo da humanidade e lhe tentou 
apanhar todos os movimentos. 
Mas essa serpente não está morta 
apenas lhe foi pisado o rabo! Essa 
serpente está viva! Nós temos que 
ter os maiores cuidados com essa 
víbora venenosa, pormo-nos to-
dos à tabela para nos defender-
mos um dia desse animal.” Esta 
frase, proferida por Fernando 
Costa no comício de constitui-
ção da Comissão Administrati-
va da Junta de Freguesia de Santa 
Bárbara, transparece o sentimen-
to de medo de voltar atrás. De re-
gressar ao que era. Renova a ain-
da  fresca agitação dos dias pós 25 

de Abril e reafirma a sentida ne-
cessidade de mudar com a parti-
cipação de todos. 

Oradores 
De anónimos que se diziam “me-

ros analfabetos”, ao presidente da 
Comissão Administrativa da Câ-
mara, Francisco Alegre, ou da Co-
missão Administrativa da Junta 
de Freguesia de Castro Verde, Ma-
nuel Marques. Do poeta da terra, 
Francisco Galrito,  ao actual Pre-
sidente da autarquia, Fernando 
Caeiros muitas eram as vozes que 
se faziam ouvir. Uma vida melhor, 
com melhores salários, com mais 
e melhor comida ou ainda a vinda 
dos seus familiares da guerra do 
Ultramar foram alguns dos pedi-
dos feitos através dos microfones 
daquela sessão. O povo tinha espe-
rança no novo regime que suscita-
va, mas também tinha pressa, ur-
gência até, de ver resultados. n
Liliana Valente

Discursos históricos
Logo após a Revolução dos Cravos a liberdade garantiu a todos o direito de opinião. O medo de falar desapareceu e 
multiplicaram-se os comícios populares.

Sessão de esclarecimento

Sessão de esclarecimento

Curiosidades 
“Quebrámos as algemas. Arrancámos as mordaças. 
Somos enfim livres! Absolutamente livres! Só em 
liberdade, mas com serenidade e civismo, nós podemos 
reclamar justiça.” 
Francisco Galrito
    
“Lutem sim, afincadamente, pelas ideias 
democráticas, por um regime que lhes garanta a 
liberdade conquistada no dia 25 de Abril.”  
Francisco Galrito

“Não se esqueçam que há 48 anos, que há uma 
serpente chamada fascismo que se enleou pelo corpo 
da humanidade e que lhe tentou apanhar todos os 
movimentos. Mas essa serpente não está morta apenas 
lhe foi pisado o rabo. Essa serpente está viva!

Nós temos que ter os maiores cuidados com essa 
víbora venenosa, pormo-nos todos à tabela para nos 
defendermos um dia desse animal.”  
Fernando Costa

“Nós temos uma fronteira que pertence à classe 
trabalhadora e muitos não sabem o que é. é o mar. 
Porque o mar só tem peixes! Se tivesse borregos talvez 
fosse pescado pelos capitalistas!”.
Jacinto Deodato

“Eu nem tão pouco me posso lembrar de abalarem 
grupos da Sete a estender a mão á caridade no concelho 
de Castro Verde, pedindo uma esmola para arranjar um 
pão para dar de comer aos vossos filhos!”    
Jacinto Deodato
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O Baal21 assenta as suas raízes 
no que de mais rico tem a região 
do Alentejo. Na sua declaração de 
princípios podem ler-se os 13 pon-
tos considerados de maior impor-
tância para o desenvolvimento da 
região.

Para o Movimento, o empreen-
dimento de fins múltiplos do Al-
queva, o aeroporto civil de Beja e 
o porto de Sines são as três gran-
des infra-estruturas que, associa-
das à melhoria da rede viária, com a 
construção de novas linhas rodovi-
árias e ferroviárias, serão decisivos 

para o desenvolvimento regional.
No que toca às actividades eco-

nómicas, o movimento destaca as 
principais na região: a actividade 
agro-pecuária e florestal, que não 
podem ser dissociadas da agro-in-
dústria; a pesca, que é de crucial 
importância no futuro do litoral 
alentejano; o turismo em todas as 
suas vertentes, seja os grandes pro-
jectos associados ao Alqueva e ao 
Litoral, mas também o turismo li-
gado às especificidades e especiali-
dades da nossa terra. 

A actividade mineira de Ne-

ves-Corvo e da mina de Aljus-
trel é também considerado 
um dos princípios orientado-
res do movimento, dada a sua 
importância não só no que 
toca à própria extracção mi-
neira mas porque é crucial na 
ligação com outros pólos de 
desenvolvimento.

Mas o movimento não se remete 
apenas às actividades que já têm ra-
ízes na região mas aquelas que são 
o seu futuro. Uma aposta nas ener-
gias alternativas, principalmente 
na energia solar, é merecedora de 

atenção especial.
Para finalizar o documento, o 

BAAL21 confere grande importân-
cia à cultura e ao património, “fac-
tor essencial para a promoção e 
desenvolvimento sustentável, in-
terligando-a com as políticas regio-
nais para a educação, a acção social, 
economia, ambiente e urbanismo.” 
A educação e a investigação tam-
bém constituem elementos impor-
tantes para o desenvolvimento da 
região sendo também um dos pon-
tos-chave do Quadro de Referên-
cia Estratégico Nacional (QREN-

2007-2013). No documento este é 
o ponto final que marca os objec-
tivos do BAAL21, “O QREN 2007-
2013 será um instrumento decisivo 
para o desenvolvimento do Bai-
xo Alentejo e Alentejo Litoral, pelo 
que a unidade de todos em torno da 
causa do progresso, será determi-
nante. O Movimento BAAL21 de-
verá construir novos caminhos de 
diálogo com o Poder Central e com 
a União Europeia, estabelecendo 
ligações permanentes aos centros 
de decisão que melhor sirvam este 
nosso território.” n

Movimento Baal 21
O município de Castro Verde aderiu ao movimento BAAL21, uma plataforma que “pretende mobilizar a sociedade civil regional e 
envolvê-la na promoção da nossa terra e na construção do futuro de todos nós”.

A partir da leitura das actas 
da Câmara Municipal, que 
permitiu um contacto mais 

próximo com a história local, fo-
ram apreendidos factos históricos, 
políticos e sociais que influencia-
ram inevitavelmente a toponímia 
de Castro Verde. 

Nesta perspectiva, sempre que 
ocorrem acontecimentos políti-
cos com repercussões visíveis na 
sociedade, também os nomes das 
próprias ruas, avenidas e praças se 
adaptam. Exemplo disso foi a im-
plantação da República a 5 de Ou-
tubro de 1910 e a conquista da li-
berdade a 25 de Abril de 1974.  

Factos históricos que deram o 
seu contributo para a toponímia 
local, na medida em que ruas e 
avenidas adquiriram a sua desig-
nação ou simplesmente mudaram 
de nome, acompanhando atenta-
mente o decorrer da história.  

Em Castro Verde, são várias as 
ruas cujo nome faz referência à 
Batalha de Ourique que, segundo 
consta, terá acontecido em S. Pe-
dro das Cabeças: Rua D. Afonso I, 
Rua Campo d’Ourique, Rua da Ba-
talha, Rua da Aclamação, Rua do 

Acampamento, Rua do Eremita. 
Um exemplo entre muitos, identi-
ficativo da história do concelho. 

Com a implantação da Repú-
blica, novos nomes surgiram nas 
ruas de Castro Verde, como com-
provam as sucessivas deliberações 
tomadas pela Câmara Municipal 
de Castro Verde: na sessão de 13 de 
Outubro de 1910 “… deliberou que, 
por via do illustre cidadão Gover-
nador Civil d’este Distrito, se lou-
vasse o Governo Provisório da Re-
pública Portuguesa pelo advento 
da República, e congratulando-
se com o seu advento, comemo-
rasse tal feito dando os seguintes 
nomes às ruas, praças e largos de 
algumas povoações d’este conce-
lho, tais como, por commum acor-
do da Câmara, na villa de Castro 
Verde: ao largo Alonso Gomes, 
é dado o nome de – “Praça da 
República”; à rua de Santa-
rém, é dado o nome de – “Rua 5 
d’Outubro de 1910”; e à rua da 
Mizericórdia, na parte a que an-
tigamente se chamava Praça, foi 
dado o nome de – “Praça dos 
Heroes da Revolução”. 

Décadas depois Portugal vivia 

submerso no regime de Salazar. 
Por todo o lado, se fazia referência 
ao nome do homem que governou 
o país durante mais de trinta anos. 
Castro Verde seguiu o exemplo de 
tantas outras vilas espalhadas pelo 
país. Assim, na sessão de 11 de No-
vembro de 1963, “a Câmara deli-
berou por unanimidade atribuir o 
nome de Praça Salazar à delimi-
tação a Nascente com a E. N. dois, 
a Norte com o caminho municipal 
de Casével e Rua Alexandre Her-
culano, Sul com a Rua Álvaro Ro-
mano Colaço e Poente com pré-
dios urbanos.”

Com a Revolução de Abril vol-
tam a mudar-se os nomes das prin-
cipais Praças e Ruas da vila de Cas-
tro Verde, devolvendo-lhes uma 
brisa de liberdade. Ruas e praças 
que, entretanto, foram servindo a 
vontade do povo, que aos poucos 
foi ganhando voz. Um mês depois 
da Revolução dos Cravos, na ses-
são de 25 de Maio de 1974, segui-
damente e por unanimidade foi 
aprovada a proposta para que a 
praça Salazar desta vila, de acordo 
com a vontade manifestada pelo 
Povo se passasse a chamar “Praça 

da Liberdade”. Foi depois apre-
sentada pelo vogal da Comissão 
Administrativa Senhor Vaz Ra-
mos, que em homenagem ao “Ge-
neral Humberto Delgado”, pela 
acção política que exerceu na luta 
pela liberdade do Povo, fosse dado 
o seu nome a uma das ruas da vila a 
indicar oportunamente. A propos-
ta foi aprovada por unanimidade. 
Meses mais tarde, na sessão de 16 
de Setembro do mesmo ano, a Co-
missão Administrativa da Câmara 
Municipal, dando satisfação ao de-
sejo manifestado pelo Povo, deli-
berou que “a Praça Salazar, desta 
Vila, passasse a designar-se Pra-
ça da Liberdade, e que, por pro-
posta do vogal, senhor Vaz Ramos 
fosse dado o nome do General 
Humberto Delgado a uma das 
principais ruas da vila a indicar 
oportunamente, prestando deste 
modo, justíssima homenagem à 
memória dum homem que se ba-
teu até à morte pela causa da li-
berdade. Nestes termos, dando 
satisfação à referida deliberação 
a Comissão Administrativa de-
liberou, por unanimidade, dar o 
nome do General Humberto Del-

gado à actual Rua Campo Branco 
e que a sessão de homenagem te-
nha lugar no dia cinco do próximo 
mês de Outubro, pelas onze ho-
ras, dando-se a maior publicida-
de desta deliberação a fim da po-
pulação consciente da dimensão 
desta homenagem, possa compa-
recer em massa.”

 Neste contexto, marcado for-
temente pelos acontecimentos de 
Abril de 1974, outras ruas passa-
ram a identificar-se com a data, 
extremamente significativa para 
o país. Como tal, na sessão de 3 
de Abril de 1979 foi decidido que 
se atribuísse o nome de Avenida 
25 de Abril à artéria compreen-
dida entre a Rua Alexandre Her-
culano a Norte, e o Estádio Muni-
cipal, anteriormente designada 
por “Estrada de Casével”.

Na próxima edição do “Cam-
paniço” dar-se-á continuidade a 
este trabalho que pretende anali-
sar a toponímia local, através de 
uma breve passagem pelas ruas 
que constituem Castro Verde, 
tendo como ponto de referência, 
os diferentes períodos da nossa 
história. n

Acontecimentos mudaram nomes de ruas 
ToPoNíMIA LoCAL

Placa toponímica. Praça da República outrora Largo Alonso Gomes.

 A toponímia é a ciência 
que estuda a origem 
e evolução dos nomes 
atribuídos a ruas, lugares 
e espaços geográficos. 
Pelo interesse, curiosidade 
e importância que adquire 
no contexto local, o 
Campaniço inicia nesta 
edição uma rubrica 
dedicada a esta temática, 
com base na pesquisa 
efectuada por Ana Paula 
Vilhena.

rÚBrICA
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a) Verificando o processo, já con-
sumado ou em vias de o ser, de en-
cerramento sistemático de serviços 
de urgência e serviços de atendi-
mento permanente de saúde, pos-
tos da GNR e da PSP, tribunais, 
escolas, transportes públicos ferro-
viários, transportes públicos rodo-
viários, correios, serviços de elec-
tricidade, etc…

b) Registando que todos es-
tes serviços, ou dependem direc-
tamente do Governo (Educação, 
Saúde, Segurança, Justiça), ou de-
pendem de empresas públicas tu-
teladas pelo Governo (CP, e RE-
FER), ou dependem de empresas 
que prestam serviços de interes-
se público relevantes, que foram 
privatizadas, mas onde o Governo 
mantém posições que podem e de-
vem ser determinantes (correios, 
electricidade, transportes públicos 
rodoviários);

c) Constatando as dificuldades 
criadas através de interpretações 
fundamentalistas de defesa am-
biental, com exageros levados ao 
extremo em regulamentação de 
Áreas Protegidas e Rede Natura, 
que inviabilizam a vida das popu-
lações em condições normais em 
grande parte do território;

d) Tendo em conta situações 
como a impossibilidade de fixação 
de cidadãos em muitas zonas do 
território, ou a necessidade de dis-
por de um mínimo de 12 mil metros 
quadrados de terreno para cons-
truir uma habitação, ou a proibição 
de qualquer actividade florestal, in-
cluindo a desmatagem, levando à 
desertificação humana e dando um 
contributo fundamental para o au-
mento de fogos florestais nas áreas 
abandonadas pelo Homem;

e) Considerando que todas as si-
tuações anteriormente referidas 

são resultado de decisões avulsas, 
desarticuladas e desintegradas, dos 
diversos Ministérios e Institutos e 
serviços deles dependentes, levan-
do a que se acumulem factores ne-
gativos para a vida no interior do 
território nacional;

f) Registando que cada um dos 
responsáveis e autores destas me-
didas de encerramento do interior 
do país, refere sempre que não é só 
por aquela medida concreta que 
decidiu tornar que haverá abando-
no e desertificação humana, mas 
que a essa auto–desresponsabili-
zação individual corresponde uma 
responsabilidade colectiva de to-
dos eles, porque o conjunto de me-
didas desarticuladas que tomam 
obriga as populações a migrarem 
para grandes centros urbanos do li-
toral, agravando os problemas que 
nestes já se vivem;

g) Verificando que o conjunto 
dos problemas decorrentes destas 
medidas de encerramento do inte-
rior abrangem uma vastíssima área 
de mais de ¾ do território nacio-
nal, que parece começar a poder ser 
classificada como “área a abando-
nar pelo cidadão”, que abrange os 
distritos de Viana do Castelo, Vila 
Real, Bragança, Guarda, Viseu, 
Castelo Branco, Portalegre, Évo-
ra e Beja (com excepção de uma ou 
outra capital de distrito ou núcleo 
urbano mais significativo), e ain-
da partes significativas do interior 
dos distritos de Braga, Porto, Avei-
ro, Coimbra, Leiria, Santarém, sul 
do distrito de Setúbal e do norte do 
distrito de Faro;

h) Constatando os efeitos desas-
trosos que esta via para abandono 
do interior está a ter, e terá ainda 
mais no futuro, nas Áreas Metro-
politanas de Lisboa e Porto e no li-
toral dos distritos de Braga, Aveiro, 

Coimbra, Leiria e Faro, para onde 
se deslocam as populações expul-
sas do interior;

i) Considerando que o próprio 
Plano Nacional da Politica de Or-
denamento do Território (PNPOT), 
aprovado pelo Governo e em vias 
de aprovação pela Assembleia da 
República, desautoriza claramen-
te este conjunto de politicas avulsas 
de encerramento do interior, apon-
tando para a necessidade de se de-
senvolver uma rede de prestação 
de multi-serviços em zonas rurais 
de baixa densidade, através de uma 
metodologia assente na proximida-
de aos beneficiários;

j) Discordando em absoluto que 
uma politica de factos consumados 
no terreno, criando uma clara des-
compensação do ordenamento do 
território possa servir para, anteci-
padamente, contrariar o sentido de 
equilíbrio, equidade e coesão terri-
torial para que aponta o PNPOT;

k) Citando o PNPOT:
“Promover oportunidades de 

emprego qualificado em regiões 
com menor dinamismo económico 
e social …”

“Proporcionar um maior equilí-
brio na distribuição espacial de po-
pulação…”

“Promover um desenvolvimen-
to rural ajustado á diversidade dos 
territórios, considerando em es-
pecial as necessidades e especifici-
dades das áreas mais vulneráveis e 
desfavorecidas …”

“Dinamização e diversificação 
económica e social das zonas ru-
rais, contribuindo para reforçar a 
coesão social e territorial …”

“Desenvolver uma rede nacio-
nal de prestação de cuidados de 
saúde que garanta a universalida-
de de acesso e racionalize a procu-
ra do SNS, valorizando os cuidados 

de saúde primários e a resposta aos 
grupos mais vulneráveis …”;

l) Deixando claro que as anterio-
res citações do PNPOT são apenas 
exemplos da absoluta contradição 
entre a politica desarticulada no 
terreno e o planeamento que é su-
posto existir a nível nacional;

O Conselho Geral de ANMP, 
reunido em 20 de Abril de 
2007, decidiu

1 - Alertar a população de todo 
o País para que, com as medidas 
avulsas desarticuladas que vêm 
sendo tomadas pelos diversos Mi-
nistérios, Institutos e Serviços da 
Administração Central estão a ser 
criadas condições para o último 
passo do abandono do interior do 
território pelas populações que ain-
da resistem nas suas vilas e aldeias;

2 - Deixar bem claro a todo o País 
que ninguém quer viver em locais, 
onde quase que em simultâneo en-
cerra o serviço de urgências, onde 
fecha o serviço de atendimento 
permanente, onde deixa de haver 
escola, onde acaba o posto da GNR, 
onde fecha a esquadra da PSP, onde 
desaparece o Tribunal, onde en-
cerra a linha de caminho-de-ferro, 
onde desaparecem os autocarros 
de transportes públicos, onde fecha 
o serviço de correios, onde deixa de 
haver serviços de electricidade…

3 - E deixar também bem claro 
que também ninguém quer passar 
a ir viver para locais como os atrás 
referidos — uns saem de lá, outros 
não vão para lá — porque as condi-
ções mínimas de prestação de ser-
viços de qualidade a cidadãos do 
século XXI foram de lá retiradas;

4 - Salientar que o mais recente 
episódio pode representar o encer-
ramento de tribunais, representa o 
desaparecimento da derradeira li-

gação directa das populações a um 
órgão de soberania;

5 - Exigir que sejam levadas à 
prática as medidas políticas previs-
tas no PNPOT para o desenvolvi-
mento regional e nacional susten-
tável e que outras sejam inseridas 
no QREN e nos PROT’s;

6 - Exigir que os encerramen-
tos de serviços de interesse públi-
co passem estar sujeitos a estudos 
de impacto social na sua vertente 
de manutenção de condições para 
a vida digna dos cidadãos afectados 
pelo desaparecimento de tais servi-
ços;

7 - Exigir que os estudos condu-
centes à tomada de medidas sobre 
a Rede Natura e Áreas Protegidas 
passem a incluir uma componente 
de defesa e preservação do Homem 
e das suas condições de vida, no 
habitat natural das suas vilas e al-
deias, dos seus campos e florestas;

8 - Reforçar as tomadas de posi-
ções de dezenas de Municípios de 
todo o país, que estão a ver-se con-
frontados com o encerramento por 
vezes simultâneo dos mais diversos 
serviços de interesse público, crian-
do uma situação de descontenta-
mento e revolta das populações que 
tenderá a adquirir cada vez maiores 
dimensões, caso estas politicas não 
sejam suspensas, corrigidas, arti-
culadas e integradas.

9- Exigir ao Governo que se 
auto-coordene, por forma a que 
de uma vez por todas, sejam tra-
vadas e corrigidas as acções desar-
ticuladas a que se assiste da parte 
de cada Ministério, desarticuladas 
entre si mas conducentes a um re-
sultado final evidente — o abando-
no de mais de ¾ do território pe-
los portugueses e a sobrecarga de 
problemas para alguns centros ur-
banos do litoral. n

O Conselho Geral da ANMP analisou os prejuízos para a qualidade de vida, dos cidadãos, decorrente 
do encerramento sistemático de serviços de interesse público, por acção ou por omissão do Governo e 
dos seus serviços.

Seis municípios juntaram-se 
para combater o problema da de-
sertificação. “Entre Mira e Gua-
diana – Território Sustentável” é o 
nome do projecto-piloto intermu-
nicipal. No âmbito do desenvolvi-
mento deste plano, o Secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Regional, Rui Baleiras, visitou os 
municípios envolvidos durante os 
dias 16 e 17 de Maio. Reuniu com 

o executivo da Câmara Municipal, 
no dia 17, onde foram abordadas 
questões relativas ao desenvolvi-
mento deste projecto, principal-
mente no que diz respeito ao es-
paço territorial de Castro Verde

A Câmara Municipal de Castro 
Verde integra o grupo de traba-
lho que visa a criação do projec-
to “Entre Mira e Guadiana – Ter-
ritório Sustentável”, de combate à 

desertificação, que consiste numa 
proposta conjunta dos concelhos 
de Alcoutim, Almodôvar, Castro 
Verde, Mértola, Odemira e Ouri-
que e visa constituir-se como um 
contributo para o desenvolvimen-
to de novas políticas públicas, di-
rigidas a territórios rurais com 
baixas densidades demográficas 
em Portugal. n

ANMP contra encerramento 
de serviços públicos

Em luta contra a desertificação
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional visitou Castro Verde no 
âmbito de um projecto-piloto intermunicipal contra a desertificação.

Reunião com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional
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A 9 de Maio de 1950, Robert 
Schuman, então ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros francês, desa-
fiava os países europeus, cansados 
da guerra, a criarem uma autorida-
de comum para gerir em conjun-
to a sua produção de carvão e aço, 
abrindo assim caminho para uma 
cooperação europeia de grande es-
cala. Sete anos mais tarde, a 25 de 
Março de 1957, seis países (Ale-
manha, Bélgica, França, Holanda, 
Itália e Luxemburgo) assinavam 
em Roma o Tratado fundador das 
então designadas Comunidades 
Europeias.

Cinco décadas volvidas, os pa-
íses estão mais próximos, embo-
ra continuem a ser diferentes do 
ponto de vista da cultura, da língua 
e das tradições. A união, que ao 
longo destes anos foi sendo alcan-
çada, baseia-se, desde sempre, nos 
valores comuns da Liberdade, da 
Democracia, do Estado de Direito, 
do respeito pelos Direitos Huma-
nos e da Igualdade. 

A assinatura do Tratado de 
Roma é, efectivamente, o culmi-
nar de um processo que surge após 
a Segunda Guerra Mundial numa 
Europa destruída económica e po-
liticamente, e marca o início do 
Mercado Comum que assenta no 
comércio livre, e pretende o de-
senvolvimento de políticas sociais 
e financeiras comuns, bem como a 
eliminação das barreiras aos mo-
vimentos de mercadorias, servi-
ços, pessoas e capitais entre os Es-
tados Membros. 

Actualmente, a União Europeia 
integra 27 Estados Membros e um 
conjunto de complexos desafios 
que foram tema de discussão nas 
mais diversas iniciativas que assi-
nalaram a passagem dos 50 anos 
sobre a celebração do Tratado de 
Roma.

As comemorações multiplica-
ram-se por toda a UE. Portugal 
não foi excepção. O Governo Por-

tuguês, através do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (MNE), o 
Gabinete do Parlamento Europeu 
(PE) e a Representação da Comis-
são Europeia (CE) em Portugal, 
realizaram um conjunto de inicia-
tivas para assinalar a efeméride. 
Colóquios, seminários, concertos, 
concursos, e até o lançamento de 
um selo comemorativo marcaram 
as comemorações no nosso país. n 

Proteja-se das ondas de calor
Os dias de muito calor podem ser perigosos. Os idosos e as crian-
ças estão especialmente vulneráveis a possíveis complicações.

Quais os perigos?
A exposição prolongada ao sol pode causar desidratação, agrava-
mento de doenças crónicas e golpes de calor, assim como outros 
sintomas/doenças que devem prevenir-se.

Nos dias de maior calor aconselha-se:
1-  A ingestão frequente de líquidos (água e sumo de fruta natural,

 mesmo que não tenha sede);
2 - Evite beber bebidas alcoólicas, gaseificadas ou com cafeína; 
3 - Proteja-se do sol e do calor. Evite exposição directa ao sol, 

utilize protector solar, utilize chapéus de abas.
4 - Faça refeições pouco condimentadas e frequentes; 
5 - Refresque-se (deverá permaneçer 2 a 3 horas por dia num 

ambiente fresco); 

Proteja a sua casa de um
incêndio florestal…
1 - Conserve uma faixa limpa em redor da sua habitação.
2 - Certifique-se de que as árvores e arbustos se encontram lim-

pas, afastadas entre si e da habitação. 
3 - Conserve o terreno limpo num raio de 50 metros e mantenha os

sobrantes de exploração agrícola ou florestal fora dessa faixa.
4 - Mantenha as botijas de gás, substâncias inflamáveis ou explo-

sivas e pilhas de lenha afastadas da habitação ou em comparti-
mentos isolados.

5 - Mantenha uma faixa  limpa de mato, de cada lado do caminho 
de acesso à sua habitação.

6 - Mantenha a cobertura, caleiras e algerozes da habitação com-
pletamente limpas de carumas, folhas ou ramos, que podem fa-
cilitar o surgimento de focos de incêndio.

7 - Coloque uma rede de retenção de faúlhas nas chaminés da ha-
bitação e não deixe frestas abertas por onde estas possam en-
trar para o interior.

Previna os incêndios domésticos
1 - Tenha sempre um extintor em casa.
2 - Enquanto combate o fogo, aponte o extintor e/ou mangueira 

para o que arde e não para o topo das chamas.
3 - Se surgirem chamas numa frigideira, tape-a com uma tampa,

um prato ou uma toalha apenas um pouco humedecida. Nun-
ca use água. 

4 - Se não conseguir dominar o fogo num curto espaço de tempo 
chame os Bombeiros e saia imediatamente de casa .

5 - Cubra a boca e o nariz com um pano húmido para evitar a inala-
ção de fumos.

6 - Feche imediatamente o gás e desligue o quadro eléctrico.
7 - Ande de gatas, perto do chão respira-se melhor. Faça o percur-

so de evacuação junto das paredes para não perder o rumo e 
não tropeçar em objectos.

8 - Antes de abrir uma porta verifique se está quente, porque pode 
haver fogo do outro lado. Se for o caso, procure outra saída, se 
possível. 

9 - Se possível feche as portas e janelas do compartimento onde 
está o incêndio até à chegada dos Bombeiros.

10 - Se existirem elevadores, não os utilize. Use sempre as escadas.
12 - Se a sua roupa for atingida, não corra, deite-se no chão, role 

sobre si mesmo e/ou enrole-se com uma toalha.

Nunca volte atrás!
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Com o verão à porta e com as altas temperaturas a marcar 
presença, o Serviço Municipal de Protecção Civil deixa alguns 
conselhos para se proteger melhor a si e à sua casa.

Protecção Civil aconselha

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Castro Verde está 
ao seu dispor através do telefone 286 320 700

proteccao.civil@cm-castroverde.pt

Centro de saúde: 286 320 140

50 Anos da Assinatura do
Tratado de Roma
Há 50 anos atrás, celebrava-se o Tratado de Roma. Em toda a UE 
multiplicaram-se as celebrações pela efeméride da assinatura do tratado, 
aquele que “legitimou” o sonho de uma Europa unida.

Portugal na UE
Vinte anos de Adesão 
A entrada na União Europeia foi uma viragem marcante na história de Portugal. 
Em 1977 Portugal pediu formalmente a sua adesão à comunidade europeia. Anos mais tarde, a 12 de Junho de 1985 
Mário Soares, Rui Manchete, Jaime Gama e Ernâni Lopes, assinavam o tratado de adesão da República Portuguesa à 
Comunidade Económica Europeia (CEE) e à Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA) no Mosteiro dos Jerónimos. 
Uniu-se ao sonho europeu de criar uma comunidade de paz, progresso material e cultural, solidariedade entre as nações 
e os cidadãos com o objectivo de manter e alargar o modelo de civilização, de democracia e de respeito pelos Direitos do 
homem. Em 2005, no mesmo dia, no mesmo local, Portugal celebrou 20 anos de pertença à União Europeia. 
No total, Portugal recebeu da União Europeia, nos últimos 20 anos, 42.020 milhões de euros de Fundos Estruturais e 
6.302 milhões de euros do Fundo de Coesão. Entre 2000 e 2006, 16,5% dos fundos comunitários foram canalizados para 
a “Economia”, 12,6% para o “Emprego, Formação e Desenvolvimento Social”, 12,4% para os “Transportes” e 9,7% 
para a “Agricultura”.

 Portugal vai presidir UE
Portugal vai assumir, a partir de 1 de Julho, a liderança rotativa semestral da União Europeia, pela terceira vez desde que 
aderiu à então designada CEE, em 1986. Depois de já ter presidido aos destinos da Europa comunitária em 1992 e 2000, 
Portugal irá substituir a actual presidência alemã dos 27, no segundo semestre deste ano. 

A Europa dos 27
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
Republica Checa, Roménia e Suécia.

Adesões em Negociação
Macedónia, Croácia e Turquia.  
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Município de Castro Verde 
Assembleia Municipal

MOÇÃO

Considerando que:

• O desenvolvimento da economia das regiões, no contexto 
nacional, depende, em muito, das vias de comunicação ter-
restres;

• A circulação de pessoas e carga constitui factor de dinamização 
das economias locais e da coesão social, configurando, em mui-
tos casos, um travão à desertificação humana dos territórios;

• A Estrada Nacional 123 (no lanço Castro Verde - cruzamento
de Alcaria Ruiva), cuja importância para as populações dos 
concelhos de Castro Verde e Mértola por esta via servidas, e que 
nela têm a única forma de acesso à sede de concelho, apresenta 
um estado de degradação exageradamente acentuado;

• É reconhecida a sua importância económica e social;
• Serve dois concelhos que, entre as suas populações e empre-

sas, ocorrem importantes transacções comerciais, bem
com é utilizada como acesso privilegiado à A2;

• No contexto nacional, reside no concelho de Castro Verde um
importante contribuinte para a riqueza do país.

É pois fundamental para o país e para as regiões a manutenção 
das boas condições das vias de comunicação terrestres. O 
contrário, no actual quadro de elevada competitividade inter-
regional e global, configura um lamentável e incompreensivelmente 
cenário coactivo em relação às legítimas ambições das populações, 
nomeadamente do concelho de Castro Verde.

Deste modo, a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida 
em sessão ordinária realizada no dia 26 de Abril de 2007, deliberou, 
por unanimidade, o seguinte na sequência da proposta formalizada 
pelo Grupo Parlamentar Municipal do Partido Socialista:

• Manifestar publicamente, uma vez mais, a sua preocupação,
pelo contínuo adiamento do arranque das obras na Estrada
Nacional 123.

• Reivindicar como prioritária, nos planos da Empresa Estradas
de Portugal, a intervenção nesta importante via de comuni-
cação.

• Solicitar ao Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações que, diligencie uma rápida intervenção na Es-
trada Nacional 123, no lanço acima referido.

• Publicar a presente tomada de posição em três órgãos da
Comunicação Social Regional, e dar conhecimento da mesma 
a Sua Excelência o Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, ao Senhor 
Governador Civil do Distrito de Beja, aos Grupos Parlamentares 
com assento na Assembleia da República e à Empresa Estra-
das de Portugal E.P.E.

Castro Verde, 2 de Maio de 2007.

A Presidente da Assembleia Municipal,
- Maria Fernanda Coelho do Espírito Santo -

As Piçarras contam com um 
novo espaço que visa promover a 
dinâmica social desta pequena lo-
calidade: o “Centro Comunitário”. 
A construção do centro foi da res-
ponsabilidade da Junta de Fre-
guesia de Castro Verde e integra o 
protocolo de descentralização de 
competências celebrado com a Câ-
mara Municipal, o qual previa a 
transferência de 80% do valor da 
obra para a Junta. 

Com um custo de 70 mil euros, o 

novo Centro Comunitário das Pi-
çarras nasceu da adaptação de uma 
casa típica alentejana, situada à en-
trada do monte, na Praça da Juven-
tude, e destina-se a servir a popula-
ção como espaço de convívio aberto 
a todos os moradores. No arran-
que da actividade já aconteceram 
algumas palestras sobre protec-
ção e segurança e entre as iniciati-
vas previstas na funcionalidade do 
equipamento destacam-se as aulas 
de actividade física. 

A inauguração aconteceu no pas-
sado dia 25 de Abril, integrando a 
XVII Quinzena Cultural “Primave-
ra no Campo Branco” e assinalan-
do assim as comemorações da Re-
volução dos Cravos. A iniciativa 
contou com a presença da Banda 
da Sociedade Recreativa e Filarmó-
nica 1º de Janeiro e promoveu um 
convívio onde não faltou a anima-
ção musical. n

JANEIRO
07/01/2007  Dinis Afonso Micael filho de José Micael e Susana

Afonso Micael 
11/01/2007  Tiago Colaço Bárbara filho de Paulo Bárbara e Dina

Colaço Bárbara
15/01/2007  João Pedro Sebastião Colaço filho de Pedro Colaço 

e Ana Costa Sebastião
22/01/2007  Marta Palma Marques filha de Helder Domingos da

Palma e Nélia Inácio Marques

FEVEREIRO 
15/02/2007  Telmo Alexandre Jorge Ferreira filho de Nuno

Ferreira e Maria da Luz Jorge

MARçO
02/03/2007  Diogo Filipe Brito Felisberto filho de José Felisberto e

Flor de Brito Felisberto

15/03/2007  Nicole Guerreiro Álvaro filha de João Álvaro e Olívia
Guerreiro Álvaro

21/03/2007  Carlos Manuel Paulino Silvestre filho de Daniel
Silvestre e Susana Paulino Silvestre

24/03/2007  Marina Pavel filha Marin Pavel e Maryna Pavel
30/03/2007  Carina Pires Afonso filha de Micael Afonso e Sílvia 

Pires

ABRIL
06/04/2007  José Pedro Ferreira Pacheco filho de Nelson

Pacheco e Ana Santo
07/04/2007  Mariana Sofia Camacho Martins filha de Álvaro

Martins e Fátima Camacho Martins
10/04/2007  Francisco Inácio Paulos filho de Manuel Paulos e Ana

Inácio Paulos
17/04/200  Gonçalo Miguel Rafael filho de Dália Alexandra Rafael

18/04/2007  Dânia Mendonça Gomes filha de Paulo Gomes e
Milene Mendonça Gomes

21/04/2007  Alice Colaço Mestre filha de José Mestre e Elsa
Colaço 

22/04/2007  Afonso Martins Rodrigues filho de Naciolindo
Rodrigues e Esmeralda Rodrigues  

MAIO 
02/05/2007  Miguel Ângelo Deodato Fonseca filho de Ângelo

Fonseca e Liliana Guerreiro
11/05/2007  Cristiano Filipe Simão Brito filho de José Brito e Rosa

Simão Brito
11/05/2007  Gonçalo Tomás Cortinhas Botelho filho de Bruno

Botelho e Andreia Cortinhas

pIçARRAs

Novo Centro Comunitário

Aqui damos as boas vindas aos novos castrenses.  É com agrado que noticiamos 
os nascimentos registados no concelho de Castro Verde.NATALIDADE

Vozes das
Terras brancas 
apresentam CD

A Associação “As Vozes das Terras Brancas”, de 
Casével, apresentou, no dia 9 de Junho, num almo-
ço de confraternização, a colectânea “Casével é nos-
sa terra”, que reúne modas das “Antigas Mondadei-
ras” e das “Vozes de Casével”.

Entre as 16 modas que compõem o albúm, desta-
ca-se o tema “Casével é nossa terra” , uma homena-
gem do grupo coral masculino à freguesia. A Asso-
ciação foi fundada em Março de 1999 e desde então 
tem fomentado nos habitantes de Casével a vontade 
de preservar o que de mais típico tem a sua terra. n  

Centro Comunitário das Piçarras

Fonte: Conservatória do registo Civil de Castro verde
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os Novos Castrenses
São dezenas, talvez centenas. Por este ou aquele motivo fixaram-se em Castro Verde. Habitam aqui há anos 
e anos. Muitos aqui se casaram. Quase todos aqui tiveram filhos ou netos. A maioria diz ter-se integrado 
sem problemas e, hoje, considera Castro Verde a sua casa. Para outros, por questões pessoais ou outras, 
essa integração tem sido mais difícil. Sobre Castro Verde há um sentimento positivo e generalizado: o 
desenvolvimento trouxe uma qualidade de vida que é difícil encontrar noutros locais. “o Campaniço” foi 
conhecer alguns desses novos castrenses.

CArlOS JúliO 

Clara Ferreira 
professora

Clara Ferreira, 
professora de 
Matemática na 
Escola Secun-
dária de Castro 
Verde nasceu 

em Chaves, esteve no Porto e veio 
para o Alentejo em 1981. Primeiro 
para Aljustrel, já que o marido tra-
balhava nas Pirites Alentejanas, e 
só mais tarde veio para a Somincor. 
Clara mudou-se para Castro Ver-
de em 1987 e considera que se in-
tegrou “bastante bem”. Logo que 
chegou a Castro integrou o Conse-
lho Executivo da Escola Secundá-
ria o que, na sua opinião, “facilitou 
a integração e o convívio com mui-
tas pessoas”.

“Das pessoas que vieram para 
aqui, na altura do aparecimen-
to da Somincor, talvez tenha sido 
daquelas que se integrou mais ra-
pidamente. Nunca me senti ‘So-
mincor’, sempre me integrei mui-
to bem em todas as actividades em 
Castro Verde”.

Vinda do Norte, Clara Ferreira 
estava a dar aulas no Porto e, quan-
do se decidiu a vir para o Alentejo, 
diz que se deparou com dois tipos 
de atitude: “umas pessoas felicita-
vam-me por vir, mas havia outras 
pessoas que me diziam que eu vi-
nha para muito longe, para uma 
zona quase sem ninguém. Mas gos-
tei muito da mudança”.

“Embora o meu marido já te-
nha abandonado a Somincor con-
tinuamos cá. Tenho dois filhos, 
um deles ainda está em Castro Ver-
de, mas penso que, mesmo em ter-
mos de futuro, me manterei aqui”, 
diz Clara Ferreira, salientando que 
em Castro “temos, de facto, qua-
lidade de vida e em termos cultu-
rais não nos podemos queixar de 
maneira nenhuma. Há actividades 
para todos os gostos, para todos os 
níveis etários. Gosto bastante de vi-
ver aqui”.

Quando lhe pergunto o que, na 
sua opinião, ainda falta em Castro 
Verde diz que há quase tudo. Fal-
ta, no entanto, um espaço nocturno 
onde “as pessoas com a minha ida-
de pudessem calmamente encon-
trar-se, já que a totalidade desses 
ambientes está vocacionada para a 
juventude. Na ausência destes es-
paços frequentamos as casas uns 
dos outros”.

José MiCael
professor

José Micael é 
professor de 
música e res-
ponsável pe-
dagógico pelo 
pólo de Castro 

Verde do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo. A mulher é pro-
fessora do 2º Ciclo. Vieram para o 
Alentejo em  2000, a convite da di-
recção do Conservatório. José Mi-
cael, natural da Ericeira, trabalha-
va na altura em Lisboa, mas decidiu 
arriscar. “Não conhecia absoluta-
mente nada do Alentejo e, depois 
de ponderar muito bem, vim para 
cá com a minha actual esposa. Nos 
primeiros dois anos vivi na Salva-
da, embora tenha dado sempre au-
las em Castro Verde. Numa dada 
altura o dono da casa onde vivía-
mos pretendeu vendê-la e, como 
gostava de Castro Verde e já traba-
lhava aqui, decidimos mudar-nos 
para cá”, diz José Micael.

Apesar de não terem raízes no 
Alentejo  e de, ao princípio, estarem 
“com um pé atrás, relativamen-
te ao que aqui iriam encontrar”, 
a verdade é que depressa se habi-
tuámos. Só para dar um exemplo, 
quando saímos da Salvada, era um 
fim de tarde e chorávamos com-
pulsivamente, já que aqueles dois 
anos foram uma experiência mui-
to marcante, para quem não estava 
habituado a morar numa aldeia”.

José Micael diz que a adaptação a 
Castro Verde também não foi “nada 
difícil” e já aqui lhe nasceram dois 
filhos. “Hoje quando vou a Lisboa, 
e vou cada vez mais raramente, as 
pessoas pensam que estamos aqui 
na pasmaceira, o que não é verda-
de. O que me surpreendeu mais em 
Castro Verde foi a dinâmica cultu-
ral e desportiva que aqui existe. Há 
sempre coisas a acontecerem e, se-
gundo dados recentemente divul-
gados, é a vila do Baixo Alentejo 
com maior percentagem de jovens 
e isso transforma Castro Verde 
numa espécie de oásis  da região”.

José Micael considera que ga-
nhou qualidade de vida em Castro 
Verde, sobretudo depois do nasci-
mento dos filhos. “Em Lisboa, com 
os dois a trabalharmos e sem qual-
quer apoio, seria muito difícil e aqui 
tudo se torna mais simples, sem 
caos no trânsito, nem filas de es-
pera na generalidade dos serviços. 
Temos uma qualidade de vida, nes-
te aspecto,  que, por certo, não terí-
amos em Lisboa”.

Sobre algum aspecto que gostava 
de ver diferente, José Micael ressal-
ta “o deserto em que Castro Verde 
se transforma, sobretudo nalguns 
fins-de-semana. Há domingos em 
que não se vê ninguém. Eu esta-
va habituado aos fins-de-semana 
em Lisboa e na Ericeira, onde se 
vê muita gente, aqui não. A maior 
parte das pessoas sai de Castro e 
as que ficam estão em casa. Gos-
tava que em Castro Verde existis-
se maior sociabilização e que a vila 
tivesse maior movimento nesses 
dias. Mas são hábitos culturais que 
existem e não se mudam de um dia 
para o outro”

Manuel GráCio
encarregado 
de lavaria

Manuel Grácio 
chegou a Castro 
Verde em 1988 
para trabalhar 
na Somincor. 

Veio de Angola, embora seja natu-
ral do Tramagal, onde trabalhou, já 
no pós-25 de Abril, na Companhia de 
Diamantes de Angola.

Diz ser um “cidadão do mundo” 
e integrar-se bem em qualquer lo-
cal onde esteja. No início lembra o 
calor do Alentejo, parecido ao calor 
de Angola. E, lá como cá, “há boas e 
más pessoas”.

Manuel Grácio resume o que sen-
te com a frase “gosto de cá estar” e, 
olhando para trás, diz que a sua in-
tegração “foi fácil”, até porque tem 
“um espírito aventureiro”.

“Eu já conhecia muito bem Cas-
tro Verde desde os anos 60 e vi a 
vila crescer. É uma terra bonita, 
simpática e onde muitos bons pro-
jectos conseguem avançar”.

Um desses projectos é a Banda 
Filarmónica, a menina dos olhos de 
Manuel Grácio que, há cerca de um 
ano, preside à direcção da Socieda-
de Recreativa e Filarmónica 1º de 
Janeiro. “Comecei a vir à Sociedade 
com o meu neto que toca na Banda 
e fui ficando por aqui e o que faço 
é porque gosto, por pura carolice e 
por achar que as Sociedades Tradi-
cionais e as Bandas Filarmónicas 
são muito importantes”.

E a Banda de Castro Verde está 
num bom momento e tem em pro-
jecto uma deslocação à Suécia, du-
rante seis dias, a convite do Rotary 
International Club, já no próximo 
mês de Julho. “Vamos a ver se esta 
viagem se concretiza, uma vez que 
as deslocações são caras e a Banda 
tem 40 elementos. É muita gente”.

Manuel Grácio considera-se 
“plenamente instalado” em Castro 
Verde. “Tenho aqui os meus filhos, 
os meus netos já nasceram aqui, 
mas uma vez que me reforme é pos-
sível que regresse à minha terra ou 
que fique em Castro. Ainda não sei. 
O que for será”.

Sobre o futuro de Castro Ver-
de diz que é importante começar 
a pensar em criar mais emprego, 
uma vez que a Somincor não vai 
durar eternamente. “As minas não 
duram para sempre e Castro Verde 
deve começar já a pensar em arran-
jar alternativas de emprego. Esse é 
um desafio que deve ser lançado ao 
Governo e aos empresários em ge-
ral, para que Castro Verde não se 
transforme num deserto, como já 
aconteceu noutros locais, quando a 
indústria mineira acabou”.

Cristina silva 
comerciante

Diferente é 
a opinião de 
Cristina Silva. 
Proprietária 
do café “Doce 
M o m e n t o ” . 

Veio de Lisboa, há sete anos, com 
toda a família: o marido e os filhos, 
mas diz que ainda “não se sente in-
tegrada”.

“Foi uma mudança muito grande 
e muito brusca. Saí dum sítio muito 
movimentado, onde as pessoas mal 
se conhecem  e aqui é precisamente 
o contrário, toda a gente se conhece 
e toda a gente olha para toda a gen-
te. Foi uma mudança radical. Por 
outro lado, nunca tinha tido uma 
profissão destas, tão exposta ao pú-
blico. Em Lisboa trabalhava num 
escritório”.

Cristina Silva diz, por isso, que 
ainda “não se sente integrada”, mas 
atribui parte da responsabilidade a 
si própria, já que sempre tinha vivi-
do em Lisboa. “O meu marido sen-
te as coisas de forma diferente, pois 
já tinha passado por outras terras 
também pequenas. Os meus filhos 
também já estão bem integrados” 
refere Cristina Silva que diz ter fal-
ta “do anonimato e da privacidade 
que tinha em Lisboa. Aqui as pes-
soas estão sempre a olhar os ou-
tros. Se fez é porque fez, se não fez é 
porque não fez”.

“Vivo bastante fechada na mi-
nha casa e no meu mundo, porque 
ainda não me sinto à vontade para 
participar na vida de Castro Verde, 
mas talvez  seja uma questão de fei-
tio, porque sou uma pessoa fechada 

por natureza”.
A vinda para Castro obrigou-a 

também a tirar a carta de condução. 
“Em Lisboa nunca tive necessidade 
de conduzir, há transportes públi-
cos, mas aqui um carro é impres-
cindível para ir a qualquer lado”.

Por tudo isto, sete anos depois de 
ter chegado a Castro Verde, Cristi-
na Silva diz que “quando vou a Lis-
boa é uma alegria, sinto que estou a 
voltar à minha terra e a pressão que 
aqui sinto desaparece”.

sérGio Cruz 
fiel de armazém

Sérgio Cruz 
nasceu nas Er-
midas-Sado 
(Santiago do 
Cacém) e veio 
para Castro 

Verde em 1986, para a Somincor. 
“Eu conhecia Castro Verde só de vir 
à Feira de Castro, mas a partir des-
sa altura tornei-me habitante desta 
simpática vila. Ainda estive a viver 
dois anos na Semblana, mas de-
pois instalei-me aqui em Castro, 
que se transformou, em termos de 
desenvolvimento, numa das prin-
cipais localidades da região. Eu 
venho de um povo pequeno, mas 
reconheço que Castro Verde su-
plantou já todas as localidade do 
Baixo Alentejo”.

Em Castro Verde, Sérgio Cruz in-
tegrou-se de tal forma que foi um 
dos dirigentes da Secção de Pati-
nagem Artística do Futebol Clube 
Castrense, que abandonou há pou-
co. “Há cerca de 9 anos a minha fi-
lha quis praticar patinagem e eu, 
que na altura não sabia o que era o 
dirigismo local e por amor à cami-
sola,  dediquei-me à secção, onde 
estive 7 anos, sempre com bons re-
sultados e que teve um grande cres-
cimento”.

Sobre a sua integração no meio, 
Sérgio Cruz considera que “Cas-
tro Verde tem a particularidade de 
acolher muito bem quem vem de 
fora. Eu não tive qualquer proble-
ma de integração e fiquei bastante 
satisfeito de, ao fim de pouco tem-
po, também me ter sentido útil à 
comunidade e foi, talvez, a paga 
que arranjei de gratificar quem tão 
bem aqui me acolheu”.

Sérgio Cruz, hoje, apesar de 
ser natural das Ermidas, afirma 
sentir “orgulho quando digo que 
sou de Castro Verde. Os meus fi-
lhos já aqui nasceram e este é um 
povo simpático, acolhedor e mui-
to bom”. n



“O Campaniço” - Ser presidente 
duma Junta de Freguesia cuja sede 
coincide com a sede de concelho 
torna as coisas, em termos práticos, 
mais fáceis ou mais difíceis?

Manuela Florêncio – Inicialmen-
te, pensava que seria muito mais 
complicado, uma vez que era mui-
to difícil separar o trabalho reali-
zado pela Câmara, daquele que era 
executado pela própria Junta e que 
seria até um bocadinho difícil deli-
mitar o raio de acção de cada uma 
dessas entidades. À medida que o 
tempo foi passando, e este já é o meu 
quarto mandato, as coisas foram-se 
esclarecendo um pouco mais e, nes-
te momento, já não vejo tanto essa 
dificuldade. Embora reconheça que 
é sempre mais visível o trabalho da 
Junta de Freguesia nos pequenos 
aglomerados do que na própria vila 
de Castro Verde.

Nessas pequenas localidades 
a presença da Junta tem outro 
impacto?

Na verdade, tem. Há muitos pro-
blemas com que a Junta de Fregue-
sia se depara e para as quais tem que 
encontrar respostas. E nas localida-
des mais pequenas esse é um traba-
lho que tem uma maior visibilidade.  
No entanto, para esclarecer os nos-
sos fregueses, tentámos desde o iní-
cio afirmar o papel da Junta de Fre-
guesia, divulgando as actividades 
que levamos a cabo, através da edi-
ção de um Boletim Informativo e da 
realização de actividades próprias 
que se foram consolidando com os 
anos, como os Concursos de Mas-
tros e de Montas de Natal, o Castro 
Infantil e o Castro Sénior. 

Quais são as competências exactas 
da Junta, por exemplo, aqui na sede 
de concelho?

Mesmo para os cidadãos mais en-
volvidos, às vezes, é um pouco difí-
cil destrinçar o que é que compe-
te a cada uma destas entidades. No 
entanto, mesmo quando as pessoas 
sabem que não é à Junta que com-
pete resolver um determinado pro-
blema que têm, colocam-no, muitas 

vezes, em primeiro lugar a esta en-
tidade, por ser aquela que lhes está 
mais próxima e acessível. E mesmo 
nesses casos em que não podemos 
resolver directamente o problema, 
podemos sempre ajudar a resol-
vê-lo, pressionando as entidades a 
quem compete a sua resolução. Para 
além da legislação que estabelece 
as Competências próprias de cada 
um dos diferentes órgãos do poder 
autárquico, o Município de Castro 
Verde foi pioneiro já há mais de dez 
anos no estabelecimento de Proto-
colos de Cooperação, de Delegação 
de Competências e de Transferência 
de Responsabilidades para as Junta 
de Freguesia, documentos  que deli-
mitam muito concretamente aquilo 
que são as atribuições de cada uma 
das entidades em diferentes áreas 
de intervenção.

Respondendo mais concretamen-
te à questão colocada, na sede de 
concelho, a Junta assumiu a maio-
ria das responsabilidades no que 
respeita às escolas do 1º ciclo e aos 
jardins de infancia; nesse âmbito, os 
materiais de limpeza, os de uso cor-
rente e ainda e os de natureza didác-
tico-pedagógica são financiados por 
nós, assim como  a maioria das acti-
vidades não curriculares, tais como 
a festa de Natal e a do Dia Interna-
cional da Criança. As despesas com 
água, electricidade e telefones são 
também assumidas pela Junta.

Estamos já no meio deste mandato. 
Que obras tem a Junta entre mãos?

Dentre aquilo que nos propuse-
mos fazer neste mandato, há obras 
que pressupõem investimento e 
para elas é mais fácil verificar se es-
tão feitas, ou não, e qual o seu grau 
de execução,  depois há toda uma sé-
rie de actividades, ao nível da educa-
ção, da cultura, da acção social,  em 
que é um pouco mais difícil  medir 
exactamente aquilo que foi, ou está 
a ser feito. 

Assim, em termos de investi-
mentos, concluímos, muito recen-
temente, um Centro Comunitário 
no Monte das Piçarras, a partir da 
reconversão duma casa típica que 

adquirimos e que foi toda comple-
tamente remodelada, embora man-
tivéssemos as suas características. 
Neste momento, temos em curso 
uma obra semelhante na Estação 
de Ourique. Ainda no decurso des-
te mandato, inaugurámos, no ano 
passado, um outro Centro Comuni-
tário em Namorados, aproveitan-
do as duas salas devolutas das Es-
colas Primárias. Estamos a pensar 
fazer também a reconversão das Es-
cola de Almeirim e de Aivados que 
encerraram recentemente. Embo-
ra existam Centros de Convívio nes-
sas duas localidades, de acordo com 
o sentir da população, foi decidido 
aproveitar essas salas para espaços 
de convívio dos mais idosos. Não 
serão propriamente extensões ao 
apoio domiciliário do Lar, mas um 
local onde os mais idosos possam 
juntar-se e até tomar algumas refei-

ções em conjunto.

Essas salas de convívio vão utilizar 
as antigas escolas primárias. O 
encerramento, há um ano, das 
escolas das pequenas localidades 
fez com que, a nível da freguesia, 
apenas em Castro Verde, funcionem 
Jardins de Infância e Escolas do 1º 
Ciclo.

De facto, assim é. Este foi o pri-
meiro ano a funcionar nessas con-
dições. No ano passado, ainda ti-
vémos as escolas de Almeirim e 
Aivados, que foram depois encer-
radas. As crianças da Freguesia de 
Castro Verde foram assim distribu-
ídas, as de Aivados, Estação de Ouri-
que e Almeirim foram para Casével, 
as de Namorados para Sta. Barbara 
de Padrões, enquanto as de Geral-
dos e Piçarras já frequentavam a es-
cola em Castro Verde.

As freguesias
ainda têm
pouca competência
ao nível dos idosos

A nível da freguesia e tirando a vila 
de Castro Verde, onde o Lar dá o 
apoio possível, que apoio existe 
nas outras localidades às pessoas 
mais idosas, que são a maioria da 
população?

Até aqui as competências das Fre-
guesias têm sido muito poucas nes-
sas áreas. As Instituições Privadas 
de Solidariedade Social é que têm 
competência nessas matérias e elas 
é que são apoiadas pelo Governo 
para esse fim. Ao nível da freguesia 
de Castro Verde, os habitantes estão 
servidos por duas das IPSS do con-
celho. O Lar Frei Manoel das Entra-
das dá apoio a Namorados e Geral-
dos, enquanto  o Lar Jacinto Faleiro 
serve os restantes habitantes da fre-
guesia. O apoio prestado é, sobretu-
do, ao nível domiciliário.

E Centros de Dia?
Nos pequenos aglomerados  não 

existem Centros de Dia, porque le-
galmente,  eles só são possíveis se es-
tiverem ligados a uma IPSS. Quan-
do falei da reconversão das escolas 
do 1º Ciclo, não falei em Centros 
de Dia, porque a Junta de Fregeu-
sia não pode criar esse tipo de equi-
pamentos. Em Aivados, tem esta-
do em estudo a possibilidade de, em 
colaboração com a Junta e a Asso-
ciação Povo dos Aivados se criar ali 
uma extensão de Centro de Dia do 
Lar Jacinto Faleiro. É uma possibili-
dade que, no entanto, ainda não está 
concretizada.

Em termos de obras, até final do 
mandato há ainda alguma obra 
marcante para realizar?

Temos duas obras importantes 
para fazer, a nível de arranjos urba-
nísticos, uma em Castro Verde e ou-
tra no Monte dos Geraldos. A requa-
lificação do Jardim do Padrão, em  
Castro Verde, é uma obra que está 
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Manuela Florêncio preside à Junta de Freguesia de Castro Verde há quatro mandatos. Está ligada à causa autárquica há 28 anos, 
tendo ocupado cargos quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer na Junta de Freguesia. Em Castro Verde, diz que é 
preciso “aumentar a cobertura do apoio à camada etária mais idosa”. As estruturas existentes, na sua opinião, “já não chegam 
para as necessidades”. Daí que algumas das obras que a Junta tenha levado por diante tenham a ver com a criação de espaços 
de lazer e de convívio para idosos em várias localidades da freguesia. Sobre o projecto da Cavandela diz que “pode ser um factor 
de desenvolvimento” para o concelho, mas que “por si só não vai resolver todos os nossos problemas”. Entre os projectos que a 
Junta quer concretizar, até final de mandato, está o da requalificação do Jardim do Padrão, uma zona sensível, no coração da vila 
de Castro Verde.

MANUELA FLORêNCIO

“É preciso reequacionar o apoio
à terceira idade”

Manuela Florêncio

Entrevista  CArlOS JúliO 
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numa zona histórica e muito sensí-
vel da vila e, como tal, merece-nos 
uma atenção redobrada. Está proto-
colado com a Câmara que seja a Jun-
ta a fazer esta intervenção. Ainda vai 
demorar algum tempo porque após 
a entrega da proposta de projecto e 
da sua discussão pública, será neces-
sário  obter o aval do IPPAR,  tendo 
em conta a proximidade da Basílica 
Real, um edifício classificado. Penso 
que é possível que a obra possa estar 
terminada antes do final do man-
dato. No Monte dos Geraldos, va-
mos avançar também para um pro-
jecto de requalificação de um espaço 
grande, adjacente ao Centro de Con-
vívio, e que irá englobar uma área 
ajardinada. Trata-se de um projec-
to que também gostaríamos de ver 
concluído até ao final do mandato.

Quantos trabalhadores tem a Junta?
Em termos directos, no quadro da 

Junta de Freguesia,  temos apenas 
dois trabalhadores, um administra-
tivo e um de serviços gerais. Na se-
quência do Protocolo com a Câma-
ra, temos cedido  um pedreiro que, 
juntamente com um ajudante que 
está colocado num programa ocu-
pacional, vai executando as peque-
nas obras cuja necessidade e urgên-
cia se vão fazendo sentir. Este ano já 
fizemos intervenções em várias lo-
calidades da freguesia, nomeada-
mente na Estação de Ourique, onde 
requalificámos um pequeno jardim.

Há sensivelmente dois meses, a 
Junta candidatou-se ao Programa 
de Estágios na Administração Local 
(PEPAL) e nesse âmbito, foram aqui 
colocados dois estagiários licencia-
dos, um de desporto e outro de ani-
mação sócio-cultural. Têm  esta-
do a desenvolver ao longo destes 
dois meses e vão continuar durante 
o ano inteiro, um trabalho de dina-
mização sócio- cultural e desportiva 
junto da população da freguesia. O 
animador de desporto está integra-
do na Equipa de Desporto da Câma-
ra e a levar actividades de educação 
física regular a todas as localidades 
da freguesia, com duas aulas sema-
nais em cada uma delas. No caso do 
animador sócio-cultural, este tem 
como tarefa principal  dinamizar 
os Centros de Convívio das peque-
nas localidades da freguesia e todas 
elas têm tido, ao longo deste tempo, 
várias actividades e vão continuar a 
ter. Por exemplo, a Banda da Socie-
dade Filarmónica 1º de Janeiro em 
vez de fazer os ensaios na sede, em 
Castro Verde, vai deslocar-se a cada 
um dos montes, o que servirá para 
animar essas localidades. Cada en-
saio será quase um espectáculo e 
será a forma das pessoas dessas lo-
calidades assistirem a um concerto-
ensaio da Banda.Também já foram 
realizadas sessões de informação e 
prevenção sobre incêndios e sobre 
roubos e burlas.

Mastros e
Noite Jovem

Os próximos meses são meses de 
verão e de festas populares. Que 
iniciativas tem a Junta de Castro 
Verde já pensadas para estes meses 
que são também de regresso de 

muitos emigrantes à freguesia, em 
tempo de férias?

Já no decurso do mês de Ju-
nho, organizámos o Castro Infantil 
que contou com a presença de 500 
crianças de todo o concelho, dos 3  
até aos 10 anos de idade,  que vieram  
a Castro Verde para participar nas 
diversas actividades que decorre-
ram ao longo do dia no Cine-teatro 
e no Estádio Municipal. Ainda neste 
mês temos  programado o Concur-
so de Mastros Populares, que já tem 
neste momento três inscrições, no 
dia 9, o do Bairro dos Bombeiros, no 
dia 16, o da Associação de Caçadores 
(no Largo da Feira) e no dia 23, o da 
Associação de Moradores do Bairro 
da Cerca dos Pinheiros. No dia 28, 
véspera de S. Pedro,  Feriado Muni-
cipal, a Junta irá promover  um bai-
le no Monte dos Geraldos , com ani-
mação de João Paulo Cavaco. Na 
noite seguinte, integrada nas Fes-
tas da Vila, acontece a Noite Jovem 
e a Junta de Freguesia irá colabo-
rar,   trazendo cá os “D’ZRT”. Julho 
e Agosto são meses mais parados, 
mas em Setembro teremos nova-

mente a reedição do Castro Sénior, 
uma série de actividade programa-
da para uma camada da população 
mais idosa. A par disso, temos mais 
uma peça de teatro do grupo  As Ve-
teranas, intitulada “Mastro de Santo 
António” que irá ser estreada no dia 
6 de Junho, no Feijó, no âmbito da 
Semana Alentejana e que será apre-
sentada em Castro Verde, em data a 
agendar. 

Anuncia-se para a área da freguesia 
um grande projecto turístico: a 
Cavandela. Qual a opinião da Junta 
de Freguesia face a este projecto?

Pensamos que é um projecto de 
extrema importância para o desen-
volvimento de Castro Verde, em-
bora consideremos que o futuro 
do nosso concelho não pode pas-
sar apenas por um projecto des-
ta natureza, já que a economia local 
deve ser o mais diversificada possí-
vel. No entanto, o projecto turístico 
em causa inclui um parque empre-
sarial que poderá ser também im-

portante para a captação de novas 
empresas para a nossa terra. Tendo 
em conta a sua grandeza, julgamos 
que poderá ter efeitos muito posi-
tivos na nossa comunidade,  embo-
ra continuemos  a afirmar que não o 
devemos encarar como a luz ao fun-
do do túnel que vai resolver todos os 
nossos problemas. Será decerto um  
projecto decisivo e fulcral para aca-

bar com o desemprego no concelho, 
para estancar a saída dos nossos jo-
vens e para atrair novos moradores 
para Castro Verde, no entanto, pen-
samos  que é necessário acautelar, 
de todas as formas possíveis e pre-
visíveis, os impactos de natureza só-
cio-cultural que o mesmo possa ter 
sobre a comunidade local e que nes-
se sentido é necessário fazer alguns 
estudos de natureza sociológica, tal 
como tenho vindo a defender, em 
representação da Junta, nas reu-
niões do Conselho de Opinião que 
acompanha este projecto.

Em termos de outros projectos: que 
falta ainda fazer, em Castro Verde? 
Há algum projecto importante 
que tenha ficado guardado e, por 
este ou aquele motivo, não tenha 
avançado?

Para além  de projectos mais es-
truturantes que são necessários para 
o concelho e para todo o Alentejo e 
que têm a ver com a criação de mais 
empregos que permitam a fixação 

da população,  há ainda outros pro-
jectos que, apesar de pensados para 
a nossa terra, não puderam ainda 
ser concretizados. Falo, por exem-
plo, num bom espaço de Jardim Pú-
blico que ainda falta em Castro Ver-
de. Apesar de projectado, o Jardim 
da Esteva não teve ainda condições 
de poder avançar no terreno, por 
falta de programas em que pudesse 

ser incluído. Outra obra necessária 
e prevista é a ampliação do Parque 
Infantil de Castro que permitirá  do-
tar, ao mesmo tempo,  a nossa vila 
de uma grande sala  multiusos, des-
tinada à  realização das mais diver-
sas iniciativas. A par disso, muito há 
ainda a fazer, por exemplo, aumen-
tar a cobertura do apoio à camada 
etária mais idosa que é um dos gran-
des problemas dos dias de hoje. A 
nossa população está cada vez mais 
envelhecida e é preciso reequacio-
nar o apoio à terceira idade.

o balanço de 30 
anos de Poder Local 
é muito positivo

Na edição do”Campaniço” de 
Dezembro do ano passado, e a 
propósito dos 30 anos do Poder 
Local Democrático, Manuel Marques 
dizia que o grande desafio das 
autarquias teria que passar, no 

futuro, pelo apoio à terceira idade. 
Essa é uma opinião partilhada pela 
Junta de Freguesia?

Também pensamos que sim. À 
medida que o tempo passa, os de-
safios que vão são colocados às au-
tarquias vão-se alterando. Depois 
de uma fase de infraestruturas e de 
construção de equipamentos, as 
prioridades são, neste momento, 
outras. Apesar de as autarquias te-
rem tido até aqui um papel muito re-
duzido nestas áreas, nomeadamen-
te no que respeita a Centros de Dia 
ou a Lares de 3ª Idade,  penso que, 
a breve prazo, teremos algumas no-
vidades nessa matéria, já que está 
a ser acordada entre a Associação 
Nacional de Municípios e o Gover-
no a delegação de competências 
nalgumas áreas e essa é uma de-
las. De qualquer forma, existindo 
ou não esse acréscimo de respon-
sabilidades, é necessário ampliar 
e muito as estruturas que existem 
actualmente, uma vez que se está a 
verificar que as existentes não con-
seguem dar resposta total às neces-
sidades da população do concelho e 
elas irão, sem dúvida, crescer num 
futuro próximo.

Castro Verde tem sido um dos 
municípios que mais fortemente 
tem assinalado as comemorações 
dos 30 anos de Poder Local 
Democrático. Com uma experiência 
autárquica de muitos anos seja 
na Câmara, seja na Assembleia 
Municipal, seja na Junta, como 
é que a presidente da Junta de 
Freguesia de Castro Verde aprecia o 
balanço destes 30 anos?

Na minha opinião,  é bastante po-
sitivo. Penso, no entanto, que não é 
muito correcto fazer uma aprecia-
ção deste género, vendo as situa-
ções pelo lado de dentro. Quem está 
de fora, no entanto, poderá fazer 
esse balanço de uma forma mais ri-
gorosa, mais isenta e mais credível. 
Castro Verde melhorou sem dúvi-
da muito,  mas com o poder local de-
mocrático tudo mudou para melhor 
e  em toda a parte. É notório que os 
governos estão lá muito longe, que 
se alheiam muito dos problemas das 
populações e, principalmente, das 
pessoas que estão em regiões como 
o Alentejo, que têm sido sempre es-
quecidas ao longo de séculos. Com 
o poder local instituído, há quem 
“bata o pé” pelas populações, em de-
fesa dos seus direitos. Essas pesso-
as, legitima e democraticamente es-
colhidas, têm conseguido resolver a 
maioria dos problemas que lhes têm 
vindo a ser colocados. Na minha opi-
nião, a possibilidade que é dada aos 
cidadãos de escolherem livremen-
te os seus “governos locais” foi uma 
das principais conquistas da Revo-
lução de Abril. O poder local demo-
crático continua a ser um dos prin-
cipais alicerces da democracia em 
Portugal, apesar de todas as tentati-
vas que ultimamente têm sido feitas 
no sentido de o enfraquecer, quer 
através de políticas centralizado-
ras, quer através da diminuição dos 
meios ao dispor das autarquias.

A mensagem que deixo, para fi-
nalizar, é uma mensagem de espe-
rança. O espírito de Abril continua 
e continuará a brilhar bem forte em 
Castro Verde. n         

MANUELA FLORêNCIO

“É preciso reequacionar o apoio
à terceira idade”

Junta de Freguesia de Castro Verde

Actividade sénior - Geraldos
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Museu da Ruralidade é um con-
ceito que pensamos cada vez mais 
adequado para a política museoló-
gica que se pretende desenvolver 
no concelho de Castro Verde. 

Por um lado, pela especificidade 
económica que está na base da hu-
manização do espaço geográfico do 
Município há centenas de anos. A 
agricultura e a pastorícia continu-
am a ser actividades muito impor-
tantes na nossa região, para mais 
quando se assiste ao desenvolver 
de novas apostas no âmbito da agri-
cultura, como é o caso do olival. 

Por outro lado, porque a realida-
de natural e ambiental deste conce-
lho, perspectiva uma interessante 
interacção entre o homem e a natu-
reza e permite uma lógica de “coe-
xistência” pacífica e responsável, 
aprofundando esta relação mile-
nar que é a génese da paisagem de 
montado. 

Não menos importante, o facto 
dessas realidades serem o motivo 
maior de muitas das formas de ex-
pressão cultural das gentes de Cas-
tro Verde, bem visíveis nas manifes-
tações e expressões musicais locais.

Para o desenvolvimento dessa 
concepção museológica, até pela 
diversidade que ela deverá alber-
gar, é natural que esse projecto se 
perspective e se desenvolva assen-
te numa estrutura polinucleada. 
Criando novos pólos museológicos, 
aprofundando relações e estabele-
cendo estratégias de actuação em 
núcleos já existentes, como sejam 
o Museu da Lucerna ou o Tesouro 
da Basílica Real, o Moinho de Ven-

to de Castro Verde ou o Núcleo Et-
nográfico do Monte das Oliveiras, 
a colecção etnográfica da sede do 
grupo coral “As Vozes de Casével” 
ou o vestuário e as modas de “Os 
Ganhões”. 

A criação do Núcleo da Oralidade 
do Museu da Ruralidade, na antiga 
Casa da Leda, em Entradas, é um 
passo fundamental para o desen-
volvimento deste projecto. Acima 
de tudo, o despoletar de uma lógi-
ca de preservação, sensibilização e 
salvaguarda do património do con-
celho, de forma a suster o profundo 
delapidar e destruição de objectos, 
sítios e monumentos, para além do 
registo e estudo da memória das 
gentes deste concelho. 

Após a primeira solicitação de 
oferta de objectos, fotos, documen-

tos, entre outro espólio, que fize-
mos na última edição do “Campa-
niço”, têm sido vários os munícipes 
e instituições que nos vêm doando 
legados bem importantes para a re-
construção do devir e da memória 
do nosso Município.

Sem querer estabelecer qualquer 
hierarquia ou ordem, assim como a 
dimensão do oferecimento, até esta 
altura gostaríamos de assinalar as 
seguintes doações:
- Comissão Administrativa da Co-
operativa Agrícola do Concelho de 
Castro Verde – espólio documental 
do Grémio da Lavoura e da Coope-
rativa Agrícola de Castro Verde, des-
de a década de 40 até princípios dos 
anos 80, para além de um “marot”;
- Francisco dos Santos Matos e João 
dos Santos Matos – Oficina de Fer-

reiro de António Joaquim Matos;
- Manuel Joaquim Colaço Lo-
pes Palma – Uma Máquina De-
bulhadora com o Fagulheiro, de 
1907/1908;

- Maria Manuela da Silva Figuei-
redo Martins Figueira e António 
Francisco Colaço Martins Figueira 
– Biblioteca do Dr. António Fran-
cisco Colaço, composta por cerca de 
200 volumes versando diversas te-
máticas, para além de mais de 300 
números de revistas de finais do sé-
culo XIX, princípios do século XX e 
alguns objectos pessoais do Dr. An-
tónio Francisco Colaço, dos quais 
destacamos uma máquina fotográ-
fica de fole, com o respectivo equi-
pamento portátil de estúdio de re-
velação, para além de muitos dos 
artigos por si publicados. A famí-

lia Martins Figueira ofereceu ainda 
diverso espólio de funcionalidades 
diversas: banheiras, potes, objec-
tos de cozinha, fotografias, peças de 
vestuário, etc. Foi oferecida ainda 
alguma documentação do Externa-
to António Francisco Colaço.    
- Maria Natália Pacheco – Dois Al-
forges;
- Felizarda de Jesus Brito – Um tear 
e vários objectos de apoio à activi-
dade da tecelagem;
- Irmãos André, Álvaro e Carlos 
Francisco Varela Costa Romano 
Colaço – Uma Máquina debulha-
dora de 1908, um “marot” e uma 
tarara;
- Umbelina de Brito Coelho – Uma 
charrua em ferro para tractor de la-
gartas.

Entretanto, realizou-se o inven-
tário de todo o espólio etnográfico 
exposto na sede da Associação “Vo-
zes das Terras Brancas”. n 
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Plano Nacional de Leitura
 A Câmara Municipal de Castro 

Verde assinou recentemente um 
protocolo de adesão ao Plano Na-
cional de Leitura (PNL), um pro-
jecto do Ministério da Educação 
em articulação com o Ministério da 
Cultura, que conta com a participa-
ção das autarquias e que pretende 
promover a leitura e fazer chegar 
mais livros às salas de aula.

Com um investimento anual na 
ordem dos seis mil euros em livros,a 
executar durante um período de 
cinco anos, destinados a alunos do 
ensino pré-primário, EB1 e EB2, o 
PNL constitui uma resposta institu-
cional aos níveis de iliteracia dos jo-
vens, significativamente inferiores à 
média europeia. 

Neste sentido, propõe-se lançar 

um conjunto de medidas e um con-
junto de estudos através da promo-
ção da leitura e da escrita, como fac-
tor de desenvolvimento individual e 
de progresso colectivo, criando tam-
bém instrumentos que possam ser-
vir de orientação, de apoio e de in-
centivo aos promotores de leitura, 
neste caso, professores, educadores, 
bibliotecários, pais e encarregados 
de educação. 

Como principais acções previs-
tas no PNL, destacam-se a promo-
ção da leitura diária em jardins-de-
infância e escolas de 1.º e 2.º ciclos, a 
promoção da leitura em contexto fa-
miliar, bibliotecas públicas e outros 
contextos. 

Território Artes  
Desde 2006 que a Câmara Muni-

cipal de Castro Verde apresentou a 
sua candidatura ao programa Ter-
ritório Artes, um programa de di-
namização cultural à escala nacio-
nal, através de uma Oficina Virtual, 
em que são participantes as entida-
des de produção e de programação 
com especial relevo para as autar-
quias locais. 

Promovido pelo Instituto das Ar-
tes com o propósito de promover 
um serviço cultural básico no domí-
nio das artes do espectáculo, o pro-
grama corresponde a uma inter-
venção na área da descentralização 
das artes e da formação de públicos 
e sucede ao Programa Difusão das 
Artes do Espectáculo, integrando 
acções que visam criar condições 
para melhorar o acesso do cidadão 
aos bens culturais, assim como a 

correcção de assimetrias regionais 
e desigualdades sociais.

Após a aprovação da candida-
tura desta autarquia na modalida-
de de Itinerário Cultural – Linha 
1, Castro Verde obteve a possibili-
dade de efectuar o agendamento e 
organização no terreno de diversas 
produções artísticas tais como: “A 
Nonna”, “Maldita Matemática”, “ 
A Herança Maldita” ou “Sumersão 
do Meu Ser”. Até ao final do ano ou-
tros espectáculos serão apresenta-
dos em Castro Verde. 

 Este programa de descentraliza-
ção cultural promovido pelo Insti-
tuto das Artes, que assegura um fi-
nanciamento de 50%,  dá especial 
atenção ao público jovem, pautan-
do pela importância da formação 
de públicos. n

Programas de Promoção Cultural
A Câmara Municipal de Castro Verde celebrou recentemente dois protocolos que visam a promoção da cultura. Depois da 
candidatura ao programa Território Artes, um programa de dinamização cultural à escala nacional, foi assinado o protocolo que 
veio implementar o Plano Nacional de Leitura junto das crianças e jovens das escolas do concelho.

Museu da Ruralidade: um projecto para
preservar a memória

Entrada do Museu da Ruralidade - Projecto

Foi aprovado, nos passados dias 
16 e 21 de Maio, respectivamente, 
nas reuniões de Executivo da Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
e da Junta de Freguesia de Entra-
das, o Estudo Prévio para a cons-
trução do Núcleo da Oralidade do 
Museu de Castro Verde, localizado 
na antiga Casa da Leda, em En-
tradas. O projecto de arquitectura 
está a ser desenvolvido pela em-
presa Arte Tectónica, de Lisboa, e 
conta com a direcção do Arquitec-
to João Cassiano Santos.

migUEl rEgO
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Os livros invadiram o largo espa-
lhando as letras que se tornam fra-
ses e criam histórias de encantar. 
Tudo na Feira do Livro a assinalar 
o 12º aniversário da Biblioteca Mu-
nicipal Manuel da Fonseca. Mas 
nem só os livros povoaram o es-
paço. Movimento e cores quentes 
dos “Ritmos urbanos”, que conta-
ram uma história a dançar, ou as 
mil e uma conversas com escrito-
res da nossa praça - Jorge Sera-
fim, Ana Saldanha, Carlos Pinto 
Coelho, Alice Vieira, Fátima Éffe e 
Rui Grácio - invadiram as páginas 
soltas da rua Ema Júlio Valente.

Porque a cultura não é só lazer, 
tem também o seu lado pedagó-
gico, formador. Porque o cidadão, 
o Homem, se forma quando lê e 
cresce a cada linha, a cada pará-
grafo de um livro, de um conto, a 
Quinzena Cultura reservou espe-

cial atenção às actividades na Bi-
blioteca de todos nós. 

Mas estes quinze dias de acção 
cultural intensiva, não se dedicam 
apenas à saúde das mentes. Par-
tem também para a acção do cor-
po, do lazer e do convívio, para 
promover uma vida activa, saudá-
vel e porque não, bem-disposta. 

Os ranchos, o fado e os cantares 
de tradição passearam-se no con-
celho e chegaram a todas as fre-
guesias, numa tentativa, de dina-
mização cultural descentralizada. 
Hélder Moutinho fez as delícias do 
novo fado e encheu o Cine-Teatro 
da saudade (bem) portuguesa.

O espaço da rua foi privilegiado. 
As actividades desportivas, inseri-
das nos Jogos Concelhios que so-
mam participações, são ponto for-
te, marcante e importante de uma 
cultura que se quer de todos e para 

todos. O ar livre ganha adeptos. As 
caminhadas tornam-se hábito e 
povoam de gente e de conversas 
as estradas de terra do concelho. 
Mas não só. 

O cicloturismo proporcionou 
passeios pelos campos que se co-
meçavam a encher de flores dan-
çantes ao sabor do vento, como 
aquela que serviu de imagem de 
cartaz a esta iniciativa. 

E dançaram… e encheram de 
magia o espaço do Cine-Teatro, 
quando, inspirados na pintura de 
Bosh, “o Jardim das Delícias”, os 
intérpretes da Companhia de Dan-
ça de Almada reproduziram o ima-
ginário da tela no espectáculo de 
dança contemporânea “Submer-
são do Meu Ser”.

Dias antes da dança, já “A Barra-
ca” tinha “armado” galhofa ao dra-
matizar, pelas actuações em pal-

co de Maria do Céu Guerra e João 
d’Ávila, uma dita “Herança Maldi-
ta”, numa das três peças de teatro 
da Quinzena.

Os mais atrevidos riscaram o al-
catrão em direcção à meta de mais 
um “Grande Prémio de Carrinhos 
de Rolamentos”, no louco e peri-
goso autódromo da Rua da Fábri-
ca. Esta que fomentou um novo 
hábito nos castrenses: os concer-
tos de bandas portuguesas de es-
tilos alternativos. Este ano foram 
dois. “Nobody’s Bizness” rechea-
ram de blues as mil e uma paredes 
do edifício da antiga fábrica Pra-
zeres e Irmão e os“49 Special”, a 
banda portuense de Rockabilly.

O Homem, o corpo e o estudo 
dele também estiveram presentes 
na Fábrica, numa exposição única 
que se metamorfoseou com o es-
paço. As esculturas de João Cas-

tro Silva aliaram-se ao soalho de 
madeira, confrontando cada um 
com uma certeza: “Eu sei tudo”.

Miúdos e graúdos. Os sons dos 
Be-Dom, uma das surpresas da 
Quinzena, deixaram todos a fazer 
castanholas e a bater palmas, imi-
tando os profissionais que recua-
ram no tempo e nos fizeram lem-
brar os tempos de criança onde, 
com qualquer tampo de mesa, se 
fazia música.

A fechar os quinze dias, Luís Re-
presas e João Gil encheram o Cine-
Teatro Municipal. Receberam uma 
ovação de um público rendido a 
uma voz inconfundível e inesquecí-
vel, que evocou o amor, “dizendo-o 
cantando a toda a gente”. n
Liliana Valente

Balanço 
Quinzena

Espectáculos de sala e de rua. Desporto. Tradição. O saber e o 
lazer saíram à rua e tocaram nos castrenses, que aderiram a 
mais uma Primavera cheia de cultura no Campo Branco.
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sOCIEDADE RECREATIvA E FILARMóNICA 1º DE JANEIRO

Banda tem novo maestro

Desde Fevereiro que o Museu 
da Lucerna acolhe no seu inte-
rior a exposição temporária “De-
cifrando uma Lucerna ou as Via-
gens de Ulisses”. Uma exposição 
cujas Lucernas valem pelo po-
der evocativo que representam e 
não tanto pela sua qualidade es-
tética. Lucernas que são símbo-
lo da própria Odisseia, resumida 
no episódio em que Ulisses nar-
ra as suas aventuras e desventu-
ras, durante o longo périplo pelo 
Mediterrâneo. 

A exposição integra ainda uma mostra bibliográfica feita em parce-
ria com a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca e pode ser vista até 
30 de Junho, durante o horário de funcionamento do Museu (3ª a 6ª 
feira: 10h00 às 12h30 /14h00 às 17h30).  n

O grupo de teatro “As Veteranas” estão de volta com uma nova 
peça de teatro, que promete arrancar boas gargalhadas.

“O Mastro de Santo António” é o nome da dramatização que es-
treia dia 6 de Junho no Feijó, no âmbito de um encontro de alenteja-
nos. Em Castro Verde será apresentada durante o mês de Junho.

A peça consiste numa adaptação de Manuela Florêncio do livro 
“O Mastro da Fonte do Lobo”, de Manuel João da Silva, editado pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

Dez mulheres e dois homens compõem o actual elenco deste gru-
po de teatro amador, orientado pela Junta de Freguesia de Castro 
Verde, que já brindou os castrenses com outras duas peças: “A Feira 
de Castro” e “A Vida de um Pastor”. n

TEATRO

“As Veteranas” 
estão de volta

A Rádio Castrense promoveu no 
passado dia 1 de Junho, a Gala do 
Desporto. Um evento que se reali-
za-se há já quinze anos e, desde en-
tão, premeia os melhores despor-
tistas, eleitos pela estação.  

O Mineiro foi o grande vencedor 
desta edição ao arrebatar três das 
oito categorias a prémio: clube do 
ano, futebolista do ano e treinador 
de futebol do ano. O prémio “Re-
velação“ foi entregue a João Pa-
checo, jogador do FC Castrense. 
Durante a Gala foram ainda entre-
gues os troféus Instituições, Futu-
ro e Carreira. Ao FC Castrense foi 
atribuído o Troféu “Instituições” 

pela dinamização da prática des-
portiva junto de dezenas de jo-
vens. Paulo Jorge Rosário, natural 
de Almodôvar e campeão mun-
dial de juniores de tiro na moda-
lidade de fosso universal foi dis-
tinguido com o Troféu “Futuro”. 
Carlos Agatão, futebolista do Mi-
neiro Aljustrelense foi agraciado 
com o Troféu “Carreira”. Também 
a “Volta ao Alentejo em Bicicleta” 
voltou a ser distinguida no decor-
rer desta XV Gala do Desporto da 
Rádio Castrense. 

A cerimónia contou ainda com 
animação musical, levada a cabo 
pelo grupo “Os Carapinhas” e pelo 

grupo de música popular “Ardila”. 
Marcou também presença Jorge 
Serafim, o contador de histórias, 
bem conhecido do público pelas 
suas participações no programa 
“Levanta-te e Ri”.

No âmbito do seu 20.º aniversá-
rio, a Rádio Castrense promoveu 
ainda o debate “As Rádios Locais 
e o Futuro: e agora?”, que aconte-
ceu em Maio, no Fórum Municipal 
e onde estiveram presentes, Carlos 
Júlio, da TSF, Carlos Silva, assessor 
de comunicação da EDIA, António 
José Brito, do Correio Alentejo, An-
tónio Lúcio, da Rádio Pax e Fernan-
do Cotovio, da Rádio Castrense. n

A Sociedade Recreativa e Filar-
mónica 1.º de Janeiro promoveu, 
no passado mês de Março, o Con-
certo Primavera que serviu tam-
bém para a Banda Filarmónica da 
Sociedade 1.º de Janeiro apresen-
tar ao público o novo maestro, Ri-
cardo Carvalho, actualmente pro-
fessor do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo e Maestro da 
Big Band do Algarve. Um concerto 
onde se pôde ouvir um repertório  
constituído por peças de Jacob de 
Haan, Vittori Mont, Jan de Hann, 
R. Beck e Walter Argehbuhl. Com-
positores modernos, que permitem 
à banda uma melhor adaptação a 
nível de repertório, na medida em 
que as peças se adequam na perfei-
ção a uma orquestra de sopros ou 
banda filarmónica. 

Depois do “Concerto Primave-
ra”, que veio iniciar um novo pe-
ríodo na actividade desenvolvida 
pela Banda da Sociedade Recre-
ativa e Filarmónica 1.º de Janei-
ro, outras actuações aconteceram 
com base no protocolo estabele-
cido com o Rotary Club Tavira, 
assinado em Março passado. De 
destacar o concerto realizado em 
Azeitão, no âmbito do Aniversá-

rio da Banda desta localidade e a 
passagem por Sevilha (Espanha), 
no mês de Maio, no Aniversario 
do “Fórum Portugal – Andaluzia”. 
Para os meses de Junho/Julho es-
tão já previstas actuações em Ta-
vira, no Rotary Club e em Faro, na 
Concentração Motard.

Para Ricardo Carvalho, actu-
al maestro da banda, importa para 
já a aposta contínua no ensino e na 
divulgação da música no concelho. 

Como projectos futuros aponta a 
realização de um concerto no Tea-
tro Municipal de Faro, em conjun-
to com a Big Band do Algarve e qua-
tro solistas. Realça ainda o trabalho 
efectuado pelos monitores da Esco-
la de Música da Sociedade e o com-
panheirismo, a qualidade em palco 
e o profissionalismo demonstrado 
pelos músicos que compõem esta 
banda. n

Historial
A Banda de Música da Sociedade recreativa e Filar-

mónica 1.º de Janeiro é fruto de uma Escola de Música 
criada em Março de 1983, por iniciativa conjunta do 
INATEL e da Direcção desta colectividade, com o apoio 
da Câmara Municipal de Castro Verde. 

Em 1928 foi fundado o Grémio Recreativo e Filarmó-
nico 1.º de Janeiro. Nesta época estava já formada a 
Filarmónica 1.º de Janeiro, a qual mantinha um vínculo 
ao Grémio, como o próprio nome indica. No entanto e, 
devido a carências financeiras, esta banda teve um 
período de existência muito curto, ficando os instru-
mentos e repertório à guarda do Grémio 1.º de Janeiro. 
Em 1983 foi criada nova Escola de Música no seio da 

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1.º de Janeiro, que 
viria dar origem à actual Banda de Música. Durante os 
seus primeiros dois anos de existência a banda foi diri-
gida Mário Fonseca, músico amador, oriundo da banda 
de Aljustrel. 

Mais tarde, em 1997, a banda passou a ser dirigida 
por Fernando Silva. Em 2005, e dando seguimento a 
uma política de renovação da banda, a direcção fica 
a cargo de André Tomás. Em 2007, Ricardo Carvalho, 
professor do Conservatório Regional do Baixo Alentejo 
e maestro da Big Band do Algarve, assume as funções 
de maestro da Banda da Sociedade Recreativa e Filar-
mónica 1.º de Janeiro. 

Banda da Sociedade R.F. 1 deJaneiro.

RÁDIO CAsTRENsE

XV Gala do Desporto
No total foram 24 figuras, distribuídas por oito categorias diferentes, 
nomeadas para a XV Gala do Desporto da Rádio Castrense. 

No dia 1 de Junho, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial 
da Criança, a Junta de Freguesia de Castro Verde promoveu a iniciati-
va “Castro Infantil”, onde se inseriu um conjunto de iniciativas desti-
nado aos mais novos.

Palhaços, malabaristas, pipocas e muitas histórias, preencheram 
um leque de divertidas actividades. No meio de tanta diversão houve 
ainda tempo para assistir ao espectáculo “Festa dos Robots”, no Cine-
Teatro Municipal, e participar em diferentes ateliers: escolinha de 
trânsito, jogos, pinturas faciais e fantoches.

A iniciativa teve a colaboração da Câmara Municipal de Castro Ver-
de e Juntas de Freguesia do concelho, do agrupamento de escolas Dr. 
António Francisco Colaço de Castro Verde, Lar Jacinto Faleiro, Guar-
da Nacional Republicana e da CPCJ de Castro Verde. n

Castro Infantil 2007

Grupo de teatro “As Veteranas”

MUsEU DA LUCERNA

Uma viagem 
com Ulisses
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Expressão Literária: Poesia
Escalão 4

1º Prémio 
 “Sonho”

Numa manhã acordaste
Do teu sono secular.
E tudo o que um dia sonhaste
Estava no vento, a chegar.

Eram ventos de mudança,
De todo o lado sopraram,
Carregados da esperança
Dos que sempre acreditaram.

E começaste a mudar.
Tuas gentes, com ardor.
Cuidaram de te tratar 
Com entrega e com a amor.

E trinta anos passaram
De lutas, dificuldades.
Trinta anos que mudaram
Teu rosto, realidades.

Mas nada está sempre dado;
O mundo é eterno mudar.
Não pode estar conquistado,
O q’inda está para chegar.

Castro Verde, Portugal
Não deixes o sonho ruir 
Defende o Poder Local.
Reste-a de Abril a agir. 
Manuel Filipe Carvalho de alMeida

2º Prémio  
“O Poder Democrático 
Local em Castro Verde”

 Mote 
Democrático Poder Local
Vou deixar-te esta Poesia 
Contentas o pessoal
Ganhas sempre em maioria

 I 
Há trinta anos atrás 
O concelho estava atrasado 
Agora está recuperado 
Tem uma equipa capaz
O presidente era um rapaz
Mas com um dote natural
Em tudo o que estava mal
Deu-lhe a volta ficou bem
Mostrando a força que tem
O democrático poder local

 II
Nos montes e nas aldeias
Carregavam pesada cruz 
Não tinham água nem luz
Viver mal são vidas feias
Apagaram-se as candeias 

Já lá têm energia
Têm água quente e fria
Para melhor poder viver 
Por a mim me dar prazer
Vou deixar-te esta poesia

 III
Em vésperas de eleições 
A visita é de porta a porta
Mas o povo não se importa
Gosta dessa relação 
Aqui não há ilusões 
Não os vamos deixar mal
Um Concelho em Portugal
Que é a flor do Alentejo
Com um abraço e um beijo
Contentam o pessoal

 IV
As escolas estão arranjadas 
As piscinas são um amor
É receita de doutor
Às idades avançadas 
Vivem com mais alegria
Confiam na Autarquia
Que o concelho está um jardim
Há que mantê-lo assim
Ganham sempre em maioria
Manuel Martins Mira

3º Prémio  
“30 Anos Poder Local 
Democrático”

 Mote 
Ficou sendo um acto histórico
Ninguém o devia esquecer
Trinta anos de poder 
local democrático
Muito se fez mas muito há a fazer

 I 
Castro Verde concelho sem alegria
Vivendo num marasmo constante
Pouco tinha que mostrar 
ao visitante
Obras municipais poucas havia
Assim vinha do tempo 
da monarquia
Os anos do estado novo 
foram catastróficos
Mas chegou um dia eufórico
O poder local sentiu a liberdade
De dar às populações 
mais igualdade
Ficou sendo um acto histórico

 II
Com verbas do poder 
central concedidas
Muitas obras foram realizadas

Privilégio para as populações 
mais carenciadas
No plano de obras incluídas 
Algumas foram logo concluídas 
Não houve tempo a perder
Com força e vontade do poder
Água ao domicilio e electricidade
Habitação e limpeza 
tiveram prioridade
Ninguém o devia esquecer

 III
Foram feitos vários arruamentos
Construíram-se estradas e pontes
Electricidade para 
povoações e montes
Melhorados alguns monumentos
Adquirindo máquina 
e equipamentos
Tudo isto foi fantástico
Com o poder local autárquico
Foi determinante o seu valor
Com paz alegria e amor
Trinta anos de poder 
local democrático

 IV 
Hoje é um concelho de invejar 
Todas as freguesias 
foram beneficiadas
Com estradas e ruas alcatroadas
Jardinagem e alargamento 
de cemitérios
Apoia as áreas dos minérios
Cine-Teatro, biblioteca 
municipal para lazer
Parques desportivos e 
bombeiros, não esquecer 
Rede de esgotos levou o seu tempo
Uma realidade parque da 
feira e moinho de vento
Muito se fez mas muito há a fazer.
Carlos alFredo leonor silva

Jogos Florais 2007 
No âmbito das comemorações 

evocativas dos “30 Anos do Poder 
Local Democrático” realizaram-
se os “Jogos Florais, 2007”, ten-
do como modalidades a concurso 
a Expressão Literária, nas discipli-
nas de Poesia e Prosa, a Fotografia 
(a preto e branco e a cores) e a Pin-
tura e Desenho, tendo como mote 
“Castro Verde - 30 Anos de Poder 
Local”. 

Dividido em quatro escalões 
etários, proporcionando a partici-
pação de todos aqueles que tives-
sem mais de 6 anos, que fossem 
naturais de Castro Verde ou, em 
alternativa, que aqui residissem 
ou trabalhassem, estes jogos flo-
rais tiveram uma reduzida parti-
cipação, apesar de toda a divulga-
ção efectuada e o valor expressivo 
dos prémios.

Desta forma, apenas foram con-
cedidos prémios nas modalidades 
de Poesia e Pintura e Desenho, mo-
dalidades que mereceram o reco-
nhecimento do júri, pela qualidade 
e interesse dos trabalhos apresen-
tados. 

Sem sombra de dúvida que o en-
cerrar de portas ao exterior foi uma 
das grandes limitações destes jo-
gos florais, já que foi grande o nú-

mero de interessados que enviou 
trabalhos e/ou questionou a possi-
bilidade de participar, mesmo não 
“pertencendo” ao Município. Uma 
realidade a alterar nos próximos 
jogos florais.

Na modalidade de Pintura e De-
senho, Escalão 4, o júri decidiu 
apenas atribuir os dois primeiros 
prémios, já que os restantes traba-
lhos a concurso não tinham qual-

quer relação com o mote dos jogos. 
A atribuição da Menção Honrosa 
deve-se ao facto da base e dos ma-
teriais utilizados não obedecerem 
ao estipulado no concurso, mas o 
trabalho apresentar uma grande 
riqueza estética e plástica. A classi-
ficação ficou assim estabelecida: 1º 
Lugar: Dora Bela Brito. 2º Lugar: 
Ana Sofia Martins. Menção Hon-
rosa: Vanda Sofia Palma 

Expressão Plástica: Pintura
Escalão 4

1º Prémio “Fragmentos 30”// Dora Bela da Conceição Brito

2º Prémio  “Olhares” // Ana Sofia Martins

Menção Honrosa  // Vanda Sofia Palma
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AgRICULTURA, JARDINAgEM E ANIMAIs
JuLHO

Mês de ceifa e debulha. Lavrar os canteiros. Terminar a colheita da batata temporã e 
começar a destinada a semente. Semear feijão verde e alfaces (para antes dos primei-
ros frios do Inverno), nabo e couves tardias. No final do mês, cenoura, rábano, salsa e 
plantas análogas. Colher alfaces, alho, beterraba roxa, beringela, cebola, cenoura, cou-
ves, espinafre de Verão, feijão, tomate. No final do mês, os aipos e alguns melões. Roçar 
mato para estrume. No crescente cobrir cepas. Na horta semear ao ar livre agrião, alfa-
ce, beldroega, cenoura, feijão de trepar e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa e couves 
de Bruxelas, nabo e flor. Regar bem. No jardim semear amores-perfeitos, calêndulas e 
as plantas bienais e vivazes de germinação lenta, para transplante no Outono. Colher as 
primeiras sementes. Previna os fogos. Atenção à sede e higiene dos animais.

1   A nossa cozinha é...
2  E utilizado para conservar os alimentos
3  Canja de... 
4  Doce coberto de mel
5  Denominação do queijo da região campaniça
6  Não se fazem omoletes sem eles
7  Pão Conventual
8  Bolo tradicional de Castro Verde
9  A mais saudável das gorduras
10  As do João são as melhores (pl)
11  Há-de ser vinho
12  Cabeça de porco transformada
13  A mais usada das mentas na nossa cozinha
14  Pode ser de arroz ou batata
15  Os folhados de Castro são de...
16  Peixe que habitualmente se costuma fritar
17  Há quem goste mais das de milho
18  Os melhores são os de porco preto
19  Vão bem com entrecosto
20  E tempo deles
21  A noite mata
22  Pão quente com azeite, sal ou açucar
23  A carne quer-se...
24  Petisco do porco (pl)
25  As suas perninhas são um pitéu
26  Não se faz açorda sem eles
27  Fruto seco que se compra na Feira de Castro (pl)
28  O outro nome do fígado
29  Pézinhos de...
30  O ensopado tradicional é de...
31  Pode ser de martuços
32  Açorda de...
33  O seu chá faz bem à tosse

Partindo da nossa cultura gastronómica local delicie-se com estas palavras 
cruzadas.

ADIV?NHAS
1 Não é duro, não é 

mole; não se apalpa, não 

se come. O que é?

2 O que é que sendo 

inteiro tem sempre o 

nome de metade?

3 O que é que se pode 

encontrar debaixo do tapete 

de um manicómio? 

4 Qual o animal que 

come com o rabo?

Palavras cruzadas
1 Mediterrânica, 2 Sal, 3 Galinha, 4 Nógado, 5 Serpa, 6 Ovos, 7 Rala, 8 Queijada, 9 Azeite, 10 Cabeças,11 Uva, 12 Xara, 13 Hortelã, 14 Cabidela, 15 Gila, 
16 Solha, 17 Papas, 18 Secretos, 19 Migas, 20 Caracóis, 21 Laranja, 22 Tiborna, 23 Tenra, 24 Queixadas, 25 Rã, 26 Alhos, 27 Nozes, 28 Cachola, 29 Coentrada, 
30 Borrego, 31 Salada, 32 Bacalhau, 33 Poejo.

Adivinhas
1 O vento, 2 A meia, 3 Um doido varrido, 
4 Todos! Nenhum tira o rabo para comer.

Soluções

pÉzINhOs DE bORREgO 
DE TOMATADA
Para 6 pessoas

1,5 kg de pézinhos de borrego
6 Batatas
6 Tomates bem maduros
2 Cebolas
2 Dentes de alho
1 Folha de louro
1 Copo de vinho branco
Sal e pimenta q.b

Arranjam-se os pézinhos tiran-
do todos os vestígios de pêlos e de 
gordura. Cozem-se em água e sal. 
Faz-se um refogado com todos os 
outros ingredientes, juntam-se os 
pézinhos e as batatas às rodelas 
grossas. Serve-se quando as bata-
tas estiverem cozidas.

sObREMEsA Encharcada
Para 8 pessoas

0,5 kg de açúcar
20 gemas e 4 ovos inteiros
2 dl de água
Canela em pó

Põe-se o açúcar ao lume num 
tacho de fundo grosso, juntamen-
te com a água até fazer ponto de 
pérola. Entretanto separam-se 
as gemas das claras, juntam-se 
os ovos inteiros, batem-se ligeira-
mente com um garfo e passam-se 
pelo passador. Juntam-se os ovos 
à calda e mexem-se com uma co-
lher de pau até cozerem. Deitam-
se num prato que possa ir ao ca-
lor e deixam-se 15 minutos sob o 
grelhador para dourar. Serve-se o 
doce frio, polvilhado de canela.

Receitas retiradas do livro 

“Cozinha Tradicional do Alentejo” 

de Maria Antónia Goes

Receitas
Lua cheia – 1 Junho
Quarto Minguante – 8 Junho
Lua nova – 15 Junho
Quarto crescente – 22 Junho
Lua cheia – 30 Junho
Quarto Minguante – 7 Julho
Lua nova – 14 Julho
Quarto crescente – 22 Julho
Lua cheia – 30 Julho
Quarto Minguante – 5 Agosto

Informações do Borda d’Água

O contador tomou 
de assalto o espaço 
infantil da feira do 
livro. Não estava 
no programa, mas 
foi um sucesso. O 
bichinho de ensinar 
e partilhar com 
os mais novos não 
perdoa, talvez por 
isso, o Professor 
Serrano não tenha 
resistido à vontade. 
O público gostou. 
Nós também. 
Obrigado Professor 
por este momento 
bonito na Quinzena 
Cultural.
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Na próxima época de futebol, o FC Cas-
trense, o Entradense e FC São Marcos dis-
putarão outra vez a I divisão distrital. O cam-
peonato terminou sem surpresas para os 
clubes do concelho.

O Castrense foi terceiro na competição 
com 54 pontos, atrás do Aljustrelense, cam-
peão distrital que segue para a III divisão na-
cional, e do Moura Atlético Clube, 2º classifi-
cado, que se mantém na distrital. 

O Entradense, regular ao longo da épo-
ca, terminou a prova na 9ª posição, com 32 
pontos, à frente do São Marcos que se fixou 
no 11º posto (26 pontos).

Os três clubes do concelho, que pela se-

gunda época consecutiva irão disputar o 
mesmo campeonato, terão a companhia do 
Desportivo de Beja e do FC Serpa, que des-
cem da III divisão nacional.

Para disputar a I Distrital, subiram da II 
divisão o Cabeça Gorda e o Aldenovense (1º 
e 2º classificado, respectivamente).

Vão ocupar as vagas deixadas, por despro-
moção, os três últimos classificados da I dis-
trital: o CF Guadiana (12º), o Barrancos FC 
(13º) e o CDR Salvadense (14ª). 

Ficamos então a aguardar pelo início da 
próxima época competitiva da Associação 
de Futebol de Beja a partir de Setembro.n

A selecção portuguesa de sub-20 venceu o 
I Torneio Internacional Campos Verdes, que 
se realizou em Castro Verde, Beja e Moura, 
entre os dias 22 e 25 de Março. 

No dia 24 de Março, o Estádio Municipal 
25 de Abril, em Castro Verde, recebeu dois jo-
gos. Logo pela manhã, o Japão venceu Cabo 
Verde por 2-1 e à tarde o estádio encheu para 
ver Portugal derrotar a Jordânia por 3-0.

Com três vitórias, em três jogos realiza-
dos, Portugal sagrou-se campeão vencendo 
a Jordânia, segunda classificada com 6 pon-
tos. A partida caracterizou-se pela superio-
ridade técnica e períodos de domínio exclu-
sivo por parte da formação nacional, que fez 

dois golos na primeira parte, por intermédio 
de Antunes e de Fábio Coentrão. 

Portugal venceu ainda o Japão, tercei-
ro classificado com apenas uma vitória, e a 
Cabo Verde que saiu do torneio sem qual-
quer vantagem. 

Fábio Coentrão, jogador de Portugal, foi 
distinguido como melhor jogador do tor-
neio. A Selecção do Japão levou para casa o 
prémio de equipa com Melhor Fairplay. 

O torneio, de preparação para o Mundial 
que decorrerá em Junho no Canadá, foi or-
ganizado pela Federação Portuguesa de Fu-
tebol, em colaboração com a Associação de 
Futebol de Beja e respectivas autarquias.  n

I TORNEIO INTERNACIONAL CAMpOs vERDEs

Selecção Nacional 
sagrou-se vencedora

FUTEbOL

Equipas do concelho 
mantêm-se na I Distrital

No âmbito do Programa Acti-
vidade Com’ Vida, o projecto de 
Desporto Sénior assume especial 
importância atendendo às carac-
terísticas da nossa população. Em 
todas as freguesias do concelho, 
técnicos do concelho procuram 
prolongar a autonomia funcional 
dos nossos idosos. Uma activida-
de que, ano após ano, tem vindo 
a ganhar cada vez mais adeptos e 
que se tem revelado um espaço 
de aprendizagem para a constru-
ção de uma comunidade mais sau-
dável. Foi com este objectivo que, 
nos dias 17 e 18 de Maio, tiveram 
lugar duas iniciativas: o III Semi-
nário de Actividade Física de Cas-
tro Verde e as I Olimpíadas Senio-
res de Castro Verde. Primeiro uma 
abordagem teórica, depois a festa 
da prática.

III Seminário de Actividade 

Física e Saúde
Este ano, subordinado ao tema 

“O Idoso e a Autonomia Funcio-
nal”, o Seminário pretende ser um 
espaço de partilha de experiências 
e de troca de conhecimentos. Con-
tou com a participação de perto de 
60 técnicos de áreas como o des-
porto, a acção social, a saúde, a ani-
mação cultural, entre outras. Du-
rante o período da manhã as Dras 
Margarida Espanha e Fátima Bap-
tista, da Faculdade de Motricidade 
Humana, tendo por base o seu co-
nhecimento académico, fizeram 
uma abordagem sobre questões es-
senciais para a autonomia do idoso, 
como “Problemas e Privilégios na 
3ª Idade” ou “Concepção de Pro-
gramas de Exercícios para Idosos”. 
A parte da tarde foi reservada à par-
tilha de experiências levadas a cabo 
em três projectos de animação sé-
nior dinamizados em autarquias: 

Castro Verde, Lagos e Setúbal. Este 
seminário contou ainda com a cola-
boração da Junta de Freguesia de 
Castro Verde e do Centro de Saúde 
de Castro Verde, dois parceiros do 

programa Actividade Com’ Vida.

I Olimpíadas Seniores 
No dia seguinte colocou-se em 

prática muitas das ideias defen-

didas no seminário. Perto de 200 
idosos, nos quais se incluía um gru-
po convidado de Sines, respondeu 
a esta manhã de actividades senio-
res. O Estádio Municipal recebeu 
então este público que, todas as se-
manas nas suas terras, elege a acti-
vidade física como algo importante 
para a sua saúde. Ao longo de duas 
horas e meia percorreram 10 es-
tações de exercícios planeadas ao 
pormenor, a pensar em questões 
tão importantes como o equilíbrio, 
o rastreio da massa corporal (asse-
gurado pelo Centro de Saúde) ou o 
convívio social. O ambiente foi de 
festa e até houve uma classificação 
final das equipas participantes. No 
final, todos foram vencedores ao 
protagonizar uma iniciativa que foi 
do agrado de todos e  que terminou 
com um almoço de confraterniza-
ção no refeitório da Escola EB 2,3 
Dr. António Francisco Colaço. n

DEspORTO sÉNIOR

Uma prática prioritária que não
dispensa a reflexão

I Olimpíadas Seniores de Castro Verde

O Pavilhão Desportivo Munici-
pal recebeu, nos dias 1, 2 e 3 de Ju-
nho, a Final Four do Campeonato 
Nacional de Juniores de Hóquei 
em Patins, a prova que apurou o 
novo campeão nacional desta ca-
tegoria, numa parceria organiza-
tiva entre a Federação Portugue-
sa de Patinagem e a Associação de 
Patinagem do Alentejo, com a co-
laboração da Câmara Municipal 
de Castro Verde e do Futebol Clu-
be Castrense, à qual se juntou o 

apoio operacional do núcleo local 
da Cruz Vermelha e da GNR.

Durante estes três dias as equi-
pas do SL Benfica, FC Porto, Óquei 
de Barcelos e Paço D’Arcos, pro-
porcionaram bons jogos de hóquei 
para uma assistência que encheu 
o pavilhão ao longo de toda a pro-
va. Esta fase final do campeonato 
começou com o clássico Benfica – 
Porto, que criou um bom ambien-
te na bancada, e que terminou com 
a vitória da equipa de Lisboa por 

6-1. Mas feitas as contas no final, o 
Paço D’Arcos saiu de Castro Verde 
com o título de campeão nacional.

A classificação final foi a seguin-
te: Paço D’Arcos - 7 pontos, Benfi-
ca - 6 pontos, Óquei de Barcelos - 4 
pontos e Porto - 0 pontos.

No final os parceiros organizati-
vos mostraram-se satisfeitos como 
a Final Four decorreu, mostrando 
que Castro Verde sabe receber e in-
tegrar a organização de momentos 
desportivos de primeiro plano. n

hóQUEI EM pATINs

Castro Verde, palco de apuramento 
de novo campeão nacional
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ANTóNiO iRiNéU
Falecido a 18-04-2007

Casével 

A família agradece a 
todos os que o acom-
panharam à sua últi-
ma morada, ou que 
de qualquer outra for-
ma lhe manifestaram 
o seu pesar pela mor-
te do ente querido.

Antónia Leandra Martins  85 anos - Entradas
Bárbara Luísa Ferraz Nobre  91 anos - Castro Verde
Bárbara Maria  84 anos - Casével
Cândido de Brito Nobre  72 a 6 anos - Castro Verde
Fernando Maria Afonso  70 anos - Castro Verde
Glória do Rosário Mestre  91 anos - Castro Verde
Jacinto Manuel do Nascimento  80 anos - Castro Verde
José Anastácio Correia  70 anos - Castro Verde
José Manuel Pinto  78 anos - Neves da Graça
José Messias Godinho  71 anos - Lombador
Manuel António Guerreiro  70 anos - Entradas
Manuel isidro Custódio  81 anos - Lombador
Manuel Pinto Guerreiro  85 anos - Casével
Manuel Rodrigues Carvalho Nunes  50 anos - Entradas
Maria Edite de A. Prata Faria  93 anos - Castro Verde
Rosa Maria Constança Jacinto  45 anos - Castro Verde

* Por lapso de redacção esta participação não foi 
publicada no último Campaniço. As nossas desculpas.

  NECROLOGIA

ANTóNiO
RiCARDO COLAÇO
Faleceu a 14-01-07

Castro Verde

 
A família participa o 
falecimento do seu 
ente querido, agra-
decendo a todos os 
que o acompanha-
ram até à sua últi-
ma morada ou que, 
de qualquer modo, 
lhes manifestaram 
o seu pesar.*

JOSé DiONÍSiO 
VARGAS

Faleceu a 31-03-07
Castro Verde

A família agradece a 
todos os que o acom-
panharam à sua últi-
ma morada, ou que 
de qualquer outra for-
ma lhe manifestaram 
o seu pesar pela mor-
te do ente querido.

MARiA NOGUEiRA
89 anos

Castro Verde

A família vem por este 
meio agradecer reco-
nhecidamente a todos 
quantos partilharam 
a sua dor e renderam 
homenagem ao seu 
ente querido até à sua 
última morada.

HELENA CRUz 
FREiRE

Castro Verde

Os filhos e restante fa-
mília de Helena das 
Dores Cruz Gonçalves 
Freire agradecem a to-
dos os que, de alguma 
forma, manifestaram o 
seu pesar pelo seu fa-
lecimento

EMÍLiA MESTRE 
SEGUNDO

Falecida a 16-04-07
Castro Verde

A família participa o fa-
lecimento da sua ente 
querida e agradece a 
todas as pessoas que 
a acompanharam até 
à sua última morada 
ou que, de qualquer 
modo, lhe manifesta-
ram o seu pesar.

JOAqUiM   
BRáS PiNTO

39 anos 
Falecido a 20-04-2007

Castro Verde

Sua mãe e irmãos, 
cunhada, sobrinhos 
e cunhado vêm, por 
este meio, agradecer 
a todos quantos par-
tilharam a sua dor e 
renderam homena-
gem ao seu ente que-
rido até à sua última 
morada.

Uma Torre que Caíu
“Palavras de Jesus Cristo na Bíblia:
Pensais que aqueles sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais 
culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vo-lo digo; mas se não 
vos arrependerdes pereceis igualmente.”

Hoje em dia, infelizmente, pouco se usa do verbo “arrepender” que implica ter 
pesar por faltas ou delitos praticados, contrito, ter remorsos e confessar, sentido o 
desejo de mudar de parecer ou de vida para uma transformação ou mudança moral. 
Pode ter também o significado de “converter”. Há cerca de dois mil anos, Jesus 
comenta uma tragédia. Em Siloé nas cercanias de Jerusalém, uma torre caiu e matou 
dezoito pessoas. Isto faz parte dos acontecimentos imprevisíveis como os terramotos 
e ciclones dos quais aqueles que não crêem em Deus dizem: “Não nos falem de amor 
de um Deus que permite catástrofes que afectam inocentes e culpados.” O senhor 
Jesus percebeu o questionamento deste difícil problema e o abordou francamente, 
dizendo às pessoas que o ouviam, se achavam que essas vítimas eram mais culpadas 
do que os habitantes da cidade por terem morrido. Depois explicou-lhes que não, que 
todos os habitantes eram igualmente culpados de erros e pecados perante Deus se 
não se convertessem ou se arrependessem. Que morreriam também se não houvesse 
uma mudança nas suas vidas, ou seus corações, uma completa transformação ou 
regeneração.

É bem verdadeiro o provérbio: “quem se humilha será exaltado e quem se exalta 
será humilhado” e que nós, como pessoas imperfeitas, temos mais razões para nos 
humilharmos do que nos exaltarmos. Como nos diz a Bíblia Sagrada, somos egoístas, 
injustas e merecedores de juízo divino. O apóstolo Paulo escreveu que “não há um 
justo, nem um sequer”. Já naquele tempo! Como escreveria ele se vivesse agora? Que 
vai tudo de mal a pior?

O surpreendente em Siloé, não é que aquelas pessoas tenham morrido, mas que 
muitas outras tivessem continuado vivas! Igualmente nos deve surpreender dos 
cataclismos naturais do mundo e neste pequeno país à beira-mar, nós permanecemos 
“mais ou menos”.

Desde 1789, o Homem tem direito ao trabalho, à saúde, à vida, etc. (direitos que se 
vão perdendo com o desemprego, menos saúde, abortos, injustiças). Porém, quais 
são os direitos da humanidade diante do Deus criador de todas as coisas? Diante Dele, 
não temos nenhum. O que merecemos é Seu justo castigo. Sabemos cada vez mais 
coisas, somos muito intelectuais, “muito bonzinhos” porque não matamos ninguém 
mas continuamos imperfeitos no egoísmo (carnalidade) ou soberba, ambições e 
vaidades.

Mas o dito apóstolo dos gentios, na sua epístola “aos Romanos”, também nos 
esclarece da justificação ou perdão, pela fé em Cristo o Filho de Deus e Sua obra 
de expiação a favor daqueles que o aceitam. Escreve ele: “todos pecaram e estão 
privados da salvação de Deus; mas sem o merecerem, são justificadas pela sua graça 
em virtude da redução generalizada por Cristo Jesus”. Assim, apesar de muitas 
adversidades nesta terra (o diabo e sus hostes malignas – homens maus e demónios 
ainda têm muito poder) Deus vai mostrando sua paciência, justiça e amor no tempo 
presente, “tempo da graça divina” ou “tempo da divina paciência” como diz a Bíblia 
na edição católica.

Sim Deus Pai é justo e bom e perdoa ou justifica quem tem fé no seu filho, Jesus. 
Estamos nos tempos que muitos afirmam de “finais”. Vai “tudo de mal a pior” por 
influência de forças do mal. Aceitamos de coração e mente a Cristo (e estamos num 
país cristão” como nosso salvador, redentor e protector de nossas vidas. Lembremos 
que além de corpo, temos alma e espírito que não provam a morte.
José A. ramos

Caro leitor,
Aqui publicamos o seu artigo de índole espiritual. Quanto à meditação cabe a cada 
leitor tirar as suas conclusões. Agradecemos as palavras que enviou para a equipa do 
Campaniço. Obrigado. Disponha sempre.

Não matar…
Não matar é um mandamento da Lei de Deus a que temos de obedecer.
É também a Lei que nos rege, porque ninguém tem o direito de tirar a vida a outro ser. Temos 

que proceder segundo a nossa consciência, maneira de ser, a nossa educação, a nossa religião. 
Se formos umas pessoas correctas procedemos correctamente não matando os nossos filhos em 
circunstância alguma, isto se nós pensarmos que uma criança ao ser concebida, é já uma vida que 
embora pequenina e em desenvolvimento já existe dentro de nós, que começamos logo a amar e 
a pensar como será o nosso filho? Sonhamos desde o início como irá ser a vida dele?... O primeiro 
dia de aulas na escola… mais tarde uma vida adulta… tudo é pouco, muito pouco, para tanto amor 
que uma mãe normal tem para dar aos filhos?... Uns seres pequeninos indefesos, tão lindos, tão 
frágeis que estão à mercê de tudo o que lhes queiram fazer. Estamos a assistir ao encerramento de 
hospitais, urgências, maternidades, os hospitais públicos passam a empresas particulares, é tudo 
negócio… Mas em compensação abrem-se clínicas de aborto, também já podem matar crianças 
nos consultórios médicos! Os espanhóis têm ordem para abrir “clínicas de matança” no nosso país. 
Quem tinha dinheiro ia fazer os abortos a Espanha, agora já não é necessário lá ir, os espanhóis 
vieram para cá fazer esses crimes…sempre houve quem os fizesse, antigamente era tudo às 
escondidas, tinham medo da censura e, também porque era crime punido por Lei. Transformaram 
o Referendo do dia 11 de Fevereiro num acto político, o país gastou muito dinheiro com um assunto 
tão melindroso como este, quando afinal não era necessária nova consulta pública, uma vez que os 
portugueses já tinham dado a sua opinião em 1998 com um “Não”, que era o que deveriam ter feito 
agora. Se nós temos no nosso país casas de acolhimento para crianças em risco, como o Refúgio 
Aboim Ascenção em Faro, que eu conheço pessoalmente, onde as crianças têm todas as condições 
para viverem felizes, até poderem ser adoptadas por famílias que reúnam as condições necessárias, 
porque não há nada que substitua a família, mesmo na adopção pode haver muito amor.

O seu director, o sr. dr. Luís Villas Boas tem toda a razão quando pede: “Não matem as crianças, 
que nós vamos buscá-las, as empregadas são boas raparigas dão-lhe colo e muito amor”. Mesmo 
não sendo mães, tratam-nas com mais amor que muitas que se dizem mães, mas de mães só têm 
o nome, porque são capazes de as matar, ou deitar nos contentores do lixo ou de outros crimes do 
género. E talvez não cheguem a ter remorsos, porque não conhecem, ou não ligam importância ao 
5º Mandamento da Lei de Deus que manda: Não matar…
rita Martins Isidro
Faro

Cara colaboradora,
Escolheu para esta edição um tema que agitou o país e divide opiniões. A sua aqui fica. Mande sempre.

Em 1955 nós cá viermos
Para este país tão distante
É um destino da vida
A vida do jovem emigrante

Eu não quero aqui dizer
Que todos os que saíram
Foi por falta que sentiram
Ou todos foi por prazer
Ou o gosto de conhecer
Outros novos horizontes
Ir beber em outras fontes
Ver o mundo mais além
Ter aquilo que lá não tem
Lá nas vilas e nos montes.

Eu já tenho observado
E vejo no mundo inteiro
Três coisas mal divididas
Trabalho, saúde e dinheiro.

Quem vive com esperança
É mais fácil o seu viver
Sabemos que a esperança é
A última coisa a morrer.

Portugal é terra linda
Nação que ficou na história
Terra dos descobridores
Que enriqueceram a glória.

Se eu pudesse estar contigo
Sentia-me tão feliz
O meu Portugal querido
De onde veio a minha raiz.

Dia um de Maio de 19565
Eu cá vim para o Canadá
Sou conhecido por o “Chico” Alentejano
Ainda bem que ele é vivo e cá está

Castro Verde o meu concelho
E eu com vinte e dois anos o deixei
Vim para o Canadá British Columbia
Foi Vancouver cidade que eu mais gostei.
Francisco António
vancouver, Canadá

Caro leitor,
É sempre bom receber poesia vinda de tão longe. São muitos os castrenses espalhados por este 
mundo fora. Mas a distância não é problema para partilharmos esta maneira de estar. Castro Verde 
e o Alentejo têm sempre um lugar especial, mesmo que se esteja em Vancouver. Obrigado pelas suas 
palavras.

Recordações dos anos da chegada ao Canadá
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Estimados Senhores,
Chegou às minhas mãos há 
uns meses atrás o vosso jornal 
que apreciei bastante. Nele é 
demonstrado o interesse por essa 
região e pela população que habita 
nesse concelho o que é de louvar.
Ainda que não seja alentejana 
de nascimento, estou ligado por 
matrimónio com uma pessoa que 
nasceu na freguesia de S. Marcos 
da Atabueira mais precisamente no 
Monte da Corte Ruiva.
Além de admirar a paisagem e as 
pessoas do Alentejo gosto bastante 
de Castro Verde. Tenho estado aí 
algumas vezes e tenho um sonho 
que é o de poder ter uma casa para 
passar o resto dos dias de vida que 
ainda viver. Tudo vai depender do 
preço das casas e oportunidades.
Sou Lisboeta, filha de gentes da 
Beira e moro no concelho de Almada 
há mais de 50 anos. Gosto de morar 
aqui, pois aqui cresci, estudei, casei 
e todo o percurso da minha vida 
aqui tem sido feito, no entanto, nada 
me impede de nesta fase mais calma 
da minha vida desejar viver no
Alentejo para conhecer melhor esse 
lugar e essas gentes.
Gosto muito de ler, escrever, tocar 
piano entre outras coisas e pensei 
enviar-vos dois poemas que escrevi 
aquando do 25 de Abril de 1974. São 
simples mas sentidos por alguém 
que viveu de perto este dia.

Liberdade
Foi a mudança,
foi a esperança,
foi a alegria,
foram os abraços,
os gritos, a música,
o darem-se as mãos.
Foi a libertação das bocas caladas,
das mãos amarradas,
do estar longe
querendo estar perto.
Das portas que se abriam
e todos se riam
ou choravam de emoção.
As crianças olhavam com espanto,
e, aquele menino de olhos negros
com tanta expressão, perguntou:
- que aconteceu?
- alguém entre a multidão, 
respondeu:
- é a liberdade, meu filho,
é a liberdade do nosso país.

Eu quero voar
Naquele espaço de tempo
em que o dia despertava
e o sol raiava,
alguém deu uma noticia
tão cheia de esperança,
que eu tive a sensaçã
que era outro ser, livre
novo, independente.
Foi um benefício?
Foi e não só,
foi liberdade, revolução.
Cessaram as batalhas,
soltaram as amarras,
e da ponta das espingardas
saíam flores em vez de balas.
Foi o milagre das rosas
do século XX.
Senti-me como um pássaro livre
a voar no céu deste país.
Não voltem atrás
que eu não quero ser pássaro
em gaiola dourada,
mas quero ser livre,
“Eu quero voar”
Cara leitora,

Recebemos as suas palavras através de 
email, no entanto não encontrámos 
referência ao seu nome. Gostámos das 
palavras escritas no dia 25 de Abril de 
1974, são simples mas espelham bem 
os horizontes largos que a revolução 
abriu. Desejamos sinceramente que 
um dia possa realizar o seu sonho de 
ter uma casa no Alentejo.

Trabalho é poesia

Camponês, trabalhador,
Operário, pescador…

Poetas do meu País!

Como é que com mãos
Analfabetas,
Penas calejadas,
Escreveis?

Escreveis a mais bela poesia!

Camponês, trabalhador,
Operário, pescador…

Ensinai-me!
Ensinai-me a ser poeta.
Ensinai-me a escrever.

Dizei-me os segredos 
da poesia pura,
Poesia de mãos que não sabem ler.

Como vós, poeta quero ser!

Quem me dera que:
Tuas mãos, penas traquejadas, 
minhas fossem…
E fossem remos, machados,
Enxadas, arados!

E nas ondas, bosques,
Empresas, fábricas, campos
Escrever!

Escrever verdes poemas
Versos anil
Versos versos mil mil
Versos sem letras
Letras sem papel.
Com mãos penas
Escrevia escrevia
Belos poemas…
Escrevia, como vós,
Poesia que todos sabem ler.
Oh! Quem me dera, como vós,
Poeta ser!
Vergílio José Lança Pinto

Amigo Vergílio,
Obrigado pelas palavras de motivação 
que teceu ao Campaniço na sua 
carta. É verdade este jornal torna o 
longe mais perto. Parabéns por esta 
poesia fortificada pela dignidade do 
trabalho. Mande sempre.

Poema ao Alentejo

Eu fui ver o Alentejo
No tempo da Primavera
Os seus campos tão verdinhos,
Nos ninhos os passarinhos,
Eu voltar lá quem me dera.

Essas grandes planícies
Vagas que não tinham fim
As searas ondulando
E os passarinhos cantando
Tudo haveria num jardim

Pelos campos floridos
Vi os regatos correr
Senti o cheiro das flores
Eram de todas as cores

Também vi o sol nascer.

Vi as grandes orvalheiras
Aquele verde cinzento
Lembrou-me da mocidade
Quando eu tinha essa idade
Fui recordar esse tempo.

Que eu de lá abalei
Há quase cinquenta anos
Com a mesma saudade
Eu volto lá todos os anos.
Otília
Pinhal novo

Cara Otília,
A sua carta espelha a saudade que 
tem do Alentejo. Aqui terá sempre um 
espaço para partilhar com os leitores 
estes sentimentos nostálgicos que tão 
bem coloca na sua poesia. Participe 
sempre.

Versos dedicados ao 
cante alentejano

 I
O cante alentejano
Lindos Cê-Dês têm gravados
Em casa de alentejanos
Ouvidos em muitos lados

 II
Vejo eu que nos jardins
Podemos ouvir cantar
Basta só um gira-discos
Nos claretes fixar

 III
Nos jardins e bem sentados
Os Cê-Dês poder ouvir
Uma pequena moeda
O gira-discos abrir

 IV
No jardim ouvir o cante
Ninguém vai aborrecer
Também será este um modo
P’ró cante não se perder
 
 V
Os grupos podem ir
Onde forem convidados
Com seus trajes regionais
Serem bem apresentados

 VI
Onde forem deslocados
Deixar ouvir bem cantar
Se for na televisão
Deixe ouvir até findar

 VII
Beber sete e meio por dia
Pode-se assim bem cantar
Só uma vez cada mês
Beber vinho até fartar

 VIII
No cante há sentimentos
Duram uma eternidade
Ter seu tempo para se ouvir
Deixar cantar a vontade

 IX
Não faz crimes o cantar
Enquanto está cantando
Mas o cante-ensaiado
O que mais se vai gostando

 X
Fui grupo ceifeiros de Entradas
O cante não é loucura
Só beber demasiado
Pões louca a criatura
O ex- Cantor Luís Verissmo
Barreiro

Amigo Luís, 
Dos muitos versos que mandou, 
escolhemos para esta edição a 
temática do cante alentejano por 
se tratar de um dos traços mais 
importantes da nossa cultura. Além 
disso, ex-cantor do extinto grupo “Os 
Ceifeiros” de Entradas, certamente 
que guarda um sentimento especial 
em relação à moda. Homenagear o 
cante com poesia é sempre de louvar.

 Homenagem à minha mãe

O dia 8 de Maio
É dia da Santa mãe,
A minha já me deixou
Mas eu lembro-a muito também

Trazer uma flor ao peito
É bonito e fica bem
Mas eu prefiro trazer
O amor de minha mãe

Minha mãe não queria ver-me
Com tristeza ou pesadelos
Logo sua mãozinha fina
Ameigava os meus cabelos

As ervas crescem no monte
As flores no meu jardim
O teu amor cresce sempre
Minha mãe dentro de mim

Por mais profundo que seja
O amor à nossa mãe
É sempre muito maior
O amor que ela nos tem
Júlia Jesus rodrigues
alte 

Cara leitora,
Já diz a cantiga “Quem tem uma mãe 
tem tudo”, foi uma boa ideia nesta 
edição evocar o Dia da Mãe. Mande 
sempre. Obrigado.

Homenagem a Joaquim 
Augusto Pinto

Á morte ninguém escapa

É triste eu bem sei,
Perdemos alguém.
Mas a morte é uma lei
Que nos atingirá também

Ou mais tarde ou mais cedo,
Todos para lá irão.
Ás vezes eu tenho medo
Só de pensar no caixão.

Mas Deus, tudo quanto fez, 
Foi sempre tudo bem feito.
Em chegando a minha vez
Irei, não tenho outro jeito.

Não posso fugir à morte,
Fugir seria loucura.
Fosse pró Sul ou pró Norte,
Iria à minha procura.

Nem debaixo duma capa,
Seja bruto ou esperto.
Á morte ninguém escapa
É só o que temos certo
Desta tua amiga Fátima Barão 

Cara Fátima, 
Há horas difíceis na vida. Escrever é 
uma boa forma de homenagear. 

Que saudades dos nossos 
tempos de crianças alegres 
e despreocupadas  quando 
brincávamos na Rua de Aljustrel, 
onde vivíamos com os nossos 
pais.

Gostei da sincera homenagem 
que prestaste à tua professora, 
essa grande Mestre que foi Ema 
Valente, que tal qual como o 
meu Professor Natálio Silveira, 
fizeram de nós as mulheres e os 
homens que hoje somos.

Lembro-me bem da professora 
Ema Valente, quando ela aparecia 
às janelas e se zangava connosco, 
rapazes matreiros e atrevidos 
que se sentavam nos degraus de 
entrada da vossa escola para ver 
uma nesga das pernas de vocês, 
raparigas.

Fiquei satisfeito por ter sido 
dado o nome dessa grande 
mulher a uma rua da nossa 
Terra, mas fiquei triste porque 
me falaste no Baianito, o mestre 
Bata como nós o conhecíamos na 
nossa roda de amigos e atrevo-me 
a perguntar se ele teria inimigos; 
pois ele era daqueles que se dava 
de alma e coração a todos e como 
tal bem merece que lhe seja feita 
homenagem, pelo muito que ele 
contribuiu para a nossa terra.

Queres meter-te numa 
iniciativa onde eu também estarei 
presente, numa campanha para 
que seja perpetuado o seu nome 
numa rua?

Fico esperando nas páginas 
deste jornal o teu convite a outras 
pessoas, porque aqui está o meu!

Que saudades Adelina… dos 
tempos que passaram…

José da Conceição Patrício

Que saudades...
Adelina
Pequena crónica 
de saudade

O número de correspondên-
cia recebida por parte dos nossos 
leitores não nos permite publicar 
todos os textos. Foi feita uma se-
lecção do conjunto que nos che-
gou às mãos. Na próxima edição 
continuaremos a sua publicação. 
Os trabalhos podem ser enviados 
por correio ou por email.

 Campaniço
 Câmara Municipal 
de Castro Verde
 Praça do Município
 7780-217 Castro Verde

gab.comunicacao@cm-castrover-
de.pt.

Nota da Redacção
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Festas da Vila Castro Verde
na rede 
Internacional 
Sete Sóis Sete 
Luas

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde integra a rede cultu-
ral internacional Sete Sóis Sete 
Luas, na qual, entre outros ob-
jectivos, se partilham experiên-
cias desenvolvidas neste espa-
ço de intercâmbio cultural. Na 
última reunião de parceiros, foi 
aprovado um documento para 
apresentação ao Parlamento 
Europeu onde se apela ao reco-
nhecimento do importante pa-
pel que a rede desempenha nos 
países onde acontece. Foi ainda 
formalizada a apresentação de 
candidatura ao Programa Cul-
tura 2000, na que se integra o 
festival “Planície Mediterrâni-
ca”, que este ano acontecerá, 
em Castro Verde, nos dias 14, 
15 e 16 de Setembro, e no qual, 
para além de um vasto conjunto 
de iniciativas em torno da nossa 
tradição, estão previstos concer-
tos de grupos vindos de França, 
Itália e Grécia. O programa será 
anunciado em breve. n

Semana
Gastronómica 
do Gaspacho e 
Tomatada

A Região de Turismo Planície 
Dourada vai promover, de 23 a 
29 de Julho, a Semana Gastro-
nómica do Gaspacho e da To-
matada. Depois das iguarias à 
base de porco e borrego, a su-
gestão passa, neste início de es-
tação, por pratos frescos e sa-
borosos em que o gaspacho e a 
tomatada são a base para uma 
refeição leve e saudável. 

Uma proposta mais do que 
aliciante para visitar os restau-
rantes, tascas e casas de pasto 
em Castro Verde. Entre as espe-
cialidades reservadas para esta 
semana destacam-se o gaspa-
cho com tapas de queijo e pre-
sunto, tomatada de ovos, com 
carnes grelhadas e à chefe. Pro-
postas que irão fazer as delícias 
de residentes e visitantes! n

Jogos 
Concelhios

Os Jogos Concelhios entra-
ram na recta final. Após cinco 
meses a promover hábitos de 
uma vida sudável, e um conjun-
to de diferentes modalidades,  
a cerimónia de encerramento 
acontece a 12 de Julho, no Par-
que da Liberdade, em Castro 
Verde. n

Para o ano lectivo 2007/2008, a 
Escola Secundária de Castro Ver-
de preparou uma oferta educativa 
pensando não apenas nos jovens 
mas também nos adultos. Os cur-
sos foram orientados segundo três 
eixos: a qualificação escolar e pro-
fissional de jovens e a qualificação 
escolar de adultos. 

Atendendo ao actual contexto 
de aprendizagem e qualificação, a 
direcção da escola promove os se-
guintes cursos:

1. Qualificação profissional de
jovens

∙ Curso de educação e formação
(CEF) na área das práticas Técni-

co-Comerciais, com equivalên-
cia ao 9ºano, destinado a alunos 
com 15 anos e 8º ano de escolari-
dade concluído ou frequência do 
9ºano;

∙ Curso Profissional de Animador
Sociocultural, para alunos com o 
9ºano concluído, com equivalên-
cia ao 12ºano;

∙ Curso Profissional de Técnico de
Multimédia, para alunos com o 
9ºano concluído, com equivalên-
cia ao 12ºano;

2. Qualificação Escolar de Jovens
∙ Curso de Ciências e Tecnologias
∙ Curso de Ciências Sociais e
Humanas

3. Qualificação Escolar de 
Adultos

∙ Curso de Educação e Formação
de Adultos (CEFA), destinado a 

todos os que, tendo pelo menos 18 
anos, ainda não concluíram o 9º 
ano de escolaridade. Este curso 
permite prosseguimento de estu-
dos para o secundário.
∙ Curso de ensino secundário
Recorrente por Módulos. n

Para mais informações dirija-se 
à Escola Secundária de Castro Ver-
de ou consulte o site da Internet 
http://escv.drealentejo.pt/  

As Festas da Vila - Comemora-
ções do Feriado Municipal, estão 
de volta ao Largo da Feira, de 29 de 
Junho a 1 de Julho. Respeitando o 
formato das últimas edições, o es-
pírito de arraial pretende convidar 
ao convívio. Associações e Juntas 
de Freguesia juntam-se à organiza-
ção do evento colaborando na dina-

mização de diferentes espaços: ba-
res, restaurantes, exposições, etc.

Este ano a escola EB1 de Cas-
tro Verde assume a organização 
das “Tardes Medievais”, no qual 
acontecerão um vasto conjunto 
de actividades que propõe um re-
gresso ao passado no Pavilhão de 
Exposições.

O recinto terá ainda um espaço 
dedicado aos desportos radicais e 
uma zona de insufláveis para crian-
ças. Outras propostas animarão a 
festa, como música popular, os in-
dispensáveis bailaricos, etc. 

No que respeita ao cartaz, as fes-
tas contarão com artistas a pensar 
em diferentes públicos. n

D’ZRT, Xutos & Pontapés, Emanuel e Conjunto António Mafra

Escola Secundária 
com novas ofertas

Novas Viaturas 
nos Transportes 
Escolares

Para dar resposta às neces-
sidades de transportes escola-
res surgidas a partir da reestru-
turação da rede escolar, bem 
como da nova legislação em vi-
gor, a Câmara Municipal adqui-
riu um autocarro de 30 lugares 
e duas carrinhas de 9 lugares, 
o que representou um investi-
mento dos 150 000 €. No que 
refere ao fornecimento de re-
feições a alunos das escolas, foi 
ainda adquirida uma viatura 
para transporte de refeições. n

ANMP lança CD
A Associação Nacional de 

Municípios Portugueses lan-
çou, no passado mês de Abril, 
um CD intitulado “30 anos de 
Poder Local Democrático”, di-
rigido especificamente para 
crianças e jovens em idade es-
colar. A iniciativa contou com 
o apoio do Ministério da Edu-
cação. O CD interactivo tem por 
base a exposição “Portugal Pre-
sente – 30 Anos de Poder Local 
Democrático”, organizada pela 
ANMP. A exposição evidencia 
o trabalho efectuado por mais 
de meio milhão de autarcas ao 
longo destas três décadas de 
Democracia. O CD vem no se-
guimento do objectivo de mos-
trar aos mais jovens o contribu-
to fundamental das instituições 
autárquicas para a Democracia 
em Portugal. n

Reestruturação
do ICN

A reestruturação do Instituto 
da Conservação da Natureza – 
ICN, agora apresentada – pro-
posta que contraria o programa 
de do Governo e a Lei 159/99 e, 
portanto, é ilegal – indicia que 
o Governo parece continuar 
apostado na centralização, ao 
contrário dos Municípios por-
tugueses que se mantêm politi-
camente apostados e a afirmar 
a defesa da descentralização, 
assim potenciando os factores 
da proximidade e o bem gerir 
localmente. 

A ANMP considera não ser 
esta a forma adequada pois 
tudo continua concentrado em 
Lisboa com os Municípios afas-
tados das Comissões Directivas 
das Áreas Protegidas, contra-
riando-se assim o discurso da 
transferência de competências 
para o Poder Local na área do 
ambiente e do ordenamento do 
território.  n
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PROGRAMA

SEX 29
18h00  Abertura do Recinto da Festa

Bares, Restaurantes, Artesanato, Insufláveis, 
Desportos Radicais
Tardes Medievais
Cortejo Medieval Infantil, Jogos, Passeios de 
Burro, Artes Circenses, Teatro e Petiscos 

19h00  Inauguração do Monumento Evocativo 30
Anos de Poder Local - Rotunda José 
Gomes Ferreira

19h30  Abertura da exposição de Artes Plásticas 
de Santos Carvalho - Fórum Municipal

21h30  Baile com Mário Neves
22h30  Concerto D’ZRT 
24h00  Concerto XUTOS & PONTAPÉS

SÁB 30
18h00  Abertura do Recinto da Festa

Tardes Medievais
21h30  Baile com Banda INLOCO

22h30  Concerto EMANUEL  
24h00  Continuação do Baile

DOM 1
09h30  VI Encontro de Ciclomotores Antigos

Concentração no Largo da Feira Desfile 
nas Ruas de Castro Verde

18h00  Abertura do Recinto da Festa
18h30  Actuação do Grupo de Música Popular 

Costa Azul
19h30  Baile com Acordeonista 
22h00  Actuação do CONJUNTO ANTÓNIO

MAFRA
23h00  Continuação do Baile
24h00  Espectáculo Multimédia

Água, Luz, Som e Pirotecnia 

Concerto D’ZRT promovido pela Junta de Freguesia de 
Castro Verde.
Tardes medievais promovidas pela EB1 de Castro Verde.

breVeS


