
Para o ano há mais! A Feira cumpriu a tradição. Milhares de pessoas rumaram a Castro Verde. Os tempos são 
outros, a Feira modificou-se mas continua a marcar a vida e a construir a memória do Campo Branco. 

autarquia

Questionário por 
Inquérito 
A Câmara Municipal de Castro Verde 
prepara a apresentação das conclusões 
obtidas no Questionário por Inquérito 
efectuado à população. Nesta edição 
avaliamos o grau de participação e 
publicamos alguns dos resultados. 

p. 5 

OCampaniço
Nº 78  agosto/setembro/outubro 2008   

Distribuição gratuita

p. 9, 10, 11

património

Capelas S. Martinho 
e Stº Isidoro 
Votadas ao abandono em pouco mais 
de 100 anos, era conhecido o seu culto 
ainda no século XIX. Aqui fica um 
olhar atento sobre o que resta, como 
objecto de estudo e salvaguarda da 
sua memória.

p. 12

EntrEvista

Sinto-me 
Alentejano
Filho de castrenses que partiram em 
busca de uma vida melhor, Eduardo 
Rosa, é hoje presidente da J.F. de Cor-
roios. Nasceu no Seixal, mas sente-
se alentejano. Fala da sua actividade 
autárquica e da sua ligação à terra.

p. 8

Educação

Mais e melhor 
qualidade de Ensino
Findo o ciclo de requalificação inicia-
do em 2007, as escolas do concelho 
encontram-se agora devidamente 
apetrechadas e preparadas para dar 
resposta às necessidades de ensino 
de alunos e professores.  

p. 2, 3

Boletim informativo da Câmara muniCipal de Castro verde 

ComérCio LoCaL
No CeNtro da sua vida
Castro verde, Campanha
OutubrO a DezembrO 2008

Adeus ó Feira de Castro...



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL:  Propriedade da Câmara Municipal de Castro Verde  DIRECTOR:  Francisco Duarte  COORDENAÇÃO:  Paulo Nascimento  REDACÇÃO:  Carlos Júlio, Sandra Policarpo, Miguel Rego, Alexandra 
Contreiras  GRAFISMO:  Pedro Pinheiro   APOIO FOTOGRÁFICO:  Serviços Sócio-Culturais  REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:  Câmara Municipal de Castro Verde - Praça do Município, 7780 Castro Verde. Tel. 286 320700   
TIRAGEM:  4200 exemplares  IMPRESSÃO: Gráfica Comercial Loulé  E. MAIL:  geral@cm-castroverde.pt / gab.comunicacao@cm-castroverde.pt   PÁGINA WEB:  www.cm-castroverde.pt

O Campaniço

O Campaniço
agosto/setembro/outubro 2008  educação  2  

O ano lectivo arrancou oficialmente 
em Setembro passado. A introdu-
ção de novos mecanismos de acção 
educativa, como o alargamento da 
acção social escolar ou a aposta nas 
novas tecnologias, marcaram o pri-
meiro dia de aulas no concelho de 
Castro Verde.

À semelhança de anos anteriores, 
o Município reassumiu as medidas 
de apoio socioeducativo, o forneci-
mento de refeições e os transportes 
escolares. O apetrechamento das 
escolas das sedes de concelho e o 
desenvolvimento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC’s) 
- designadamente o ensino do inglês, 
a actividade física e desportiva, o 
ensino da música e outras expressões 
artísticas - foram também assumidos 
pelo Município enquanto entidade 
promotora. Outro aspecto relevante 
neste início de ano lectivo prende-
se com a construção da nova sala 
polivalente/refeitório em Castro 
Verde, uma mais-valia ao nível da 
promoção da qualidade de ensino, 
enquanto espaço pedagógico e de 
aprendizagem, de transmissão de 
hábitos e comportamentos alimen-
tares saudáveis. 

Novos Equipamentos

As escolas do concelho apresen-
taram, no início deste ano lectivo, a 
alternativa aos quadros tradicionais 
rabiscados a giz. As salas de aula do 
1º Ciclo do Ensino Básico estão agora 
equipadas com quadros interactivos, 
onde se inclui conjuntamente um 
computador e uma impressora. Um 
investimento da Câmara Municipal 
de Castro Verde na ordem dos 40 000 
j, que constitui uma mais-valia para 
o ensino face ao contexto da nova 
sociedade de informação. 

A introdução dos quadros interac-
tivos nas escolas veio, por acréscimo, 
criar a necessidade de desenvolver 
junto dos docentes, novas compe-
tências em TIC’s através de formação 
específica para uso dos mesmos. 
Mais do que alterar as tradicionais 
metodologias aplicadas no ensino, 
na formação e na comunicação, es-
tes novos equipamentos têm como 
objectivo promover a dinâmica e a 
interactividade nas salas de aula, pers-
pectivando a escola do futuro. 

A aquisição de mobiliário novo 
para todas as salas do Ensino Básico 
foi outra das medidas implementa-
das para o novo ano, renovando os 

diferentes espaços e apetrechando-
os, ao mesmo tempo, do material 
essencial. No Jardim-de-Infância 
de Castro Verde procedeu-se, por 
sua vez, ao equipamento de mais 
uma sala de modo a dar resposta às 
crescentes solicitações nesta faixa 
etária. 

Também os alunos com necessi-
dades educativas especiais dispõem 
agora de uma sala adequada às suas 
aprendizagens. Devidamente equi-
pada, esta sala “TEACCh” (Treat-
ment and Education of Autistic and 
Related), conforme é designada, 
destina-se a dar apoio à multidefi-
ciência, desenvolvendo a capacidade 
de aprendizagem destas crianças, 
promovendo consequentemente a 
sua integração. A autarquia deu o 
seu contributo para este espaço de 
ensino estruturado com a oferta de 
equipamento e mobiliário novo. 

Espaços renovados, mais e me-
lhores equipamentos. Acções que 
visam implementar uma dinâmica 
de qualidade educativa no conce-
lho, satisfazendo, por conseguinte, 
as necessidades de alunos, docentes 
e auxiliares de acção educativa. 

AEC’s: Escola a tempo inteiro
 

As Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC’s) no 1º Ciclo do En-
sino Básico são, há já três anos, uma 
realidade nas escolas do concelho, 
assumindo um papel preponderante 
ao nível do desenvolvimento precoce 
de competências nesta faixa etária. 
As AEC’s, onde se inclui o Ensino do 
Inglês, Actividade Física e Desportiva, 
Ensino da Música, Expressão Dra-
mática ou Plástica, proporcionam a 
todos os alunos, o contacto com áreas 
de conhecimento que nem sempre 
são acessíveis a todos, contribuindo 
consequentemente para o sucesso 
escolar futuro. 

Os planos de actividades incluem 
obrigatoriamente o Inglês (para os 
alunos dos 3.º e 4.º anos) e o apoio 
ao estudo. A actividade de apoio ao 
estudo destina-se à realização de 
trabalhos de casa e de consolida-
ção das aprendizagens. Os alunos 
beneficiam ainda dos recursos 
existentes na escola (como livros e 
computadores), bem como de apoio 
e acompanhamento por parte dos 
professores. Além das duas activida-
des obrigatórias, os planos podem 
ainda incluir outras actividades de 
enriquecimento curricular, como a 

Música, a actividade Física e Des-
portiva, o ensino de outras línguas 
estrangeiras e de outras expressões 
artísticas. 

Com as actividades de enriqueci-
mento curricular as escolas dispõem 
de uma maior margem de autonomia 
para gerir as dez horas semanais de 
prolongamento de horário, tirando 
partido dos recursos existentes. A 
“escola a tempo inteiro”, procura 
tornar os horários dos estabeleci-

mentos de ensino mais compatíveis 
com as necessidades das famílias, 
proporcionando novas oportunidades 
de aprendizagem aos alunos deste 
nível de ensino. 

Modernização das Escolas 

Para alguns alunos, o primeiro dia 
de aulas foi também sinónimo de 
escola renovada. Após uma fase de 
obras, a EB1 de Castro Verde abriu as 

portas com o seu interior completa-
mente reformado. Para além de dispor 
agora de um espaço para refeições, 
construído totalmente de raíz, todas 
as salas da escola foram equipadas 
com mobiliário novo, dando assim 
resposta às necessidades de alunos 
e professores.    

A EB1de Entradas foi também alvo 
de remodelações a nível interno e 
externo. Para além da criação de uma 
copa para fornecimento de refeições 
escolares (almoço e lanche) aos alu-
nos do pré-escolar e ensino básico, 
recuperou-se o logradouro e a área 
ajardinada. A escola está agora do-
tada de WC’s novas, sistema contra 
incêndios e rampas de acesso para 
deficientes. Em Entradas, o primeiro 
dia de aulas ficou marcado pelo atraso 
das obras na escola, motivo pelo qual 
houve necessidade de agrupar na 
mesma escola os alunos do jardim-
de-infância e da EB1. Em Casével 
repartiu-se a turma de 1º ciclo por 
duas salas, possibilitando, por esta 
via, a contratação de dois professores, 
respondendo assim às necessidades 
educativas dos alunos.

Com a conclusão das obras em 
Castro Verde e Entradas, dá-se por 
encerrado este ciclo de requalificação 
das escolas concelho, numa lógi-
ca de modernização dos diferentes 
espaços e promoção da qualidade 
de ensino.

Mais recursos humanos 

A par das obras de requalificação 
nas escolas do concelho e planificação 
das AEC’s, a Câmara Municipal de 
Castro Verde procedeu à mobilização 
dos recursos humanos essenciais ao 
seu bom funcionamento. Neste con-
texto, procedeu-se à contratação de 
11 auxiliares de acção educativa para 
desenvolvimento da componente 
de Apoio à Família, AEC’s, acompa-
nhamento aos transportes escolares 
e fornecimento de refeições. 

O Município procedeu ainda à 
abertura de contrato na área da 
psicologia educacional, de modo 
a dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido no ano anterior pela 
estagiária da PEPAL (Programa de 
Estágios  Profissionais na Adminis-
tração Local), nomeadamente para 
orientação vocacional dos alunos 
em final de ciclo e desenvolvimento 
precoce de competências nos alunos 
do pré-escolar, sinalização de neces-
sidades educativas especiais (NEE’s) 

Com a conclusão das obras nas EB1 de Castro Verde e Entradas, chega ao fim o ciclo de requalificação dos espaços 
escolares iniciado em 2007. A modernização das escolas do concelho, a par do seu apetrechamento, teve como propósito 
implementar uma maior qualidade de ensino nestes estabelecimentos. 

w ano lEctivo 2008/2009 

Mais e melhor qualidade de ensino

refeitório (Castro Verde)

escola 1º Ceb - entradas

Quadro interactivo



O Campaniço

e respectivo encaminhamento. 
No que às Actividades de Enri-

quecimento Curricular no 1º CEB e 
Apoio à Família diz respeito, foram 
contratados, a termo resolutivo certo, 
um total de 9 professores, acrescendo 
a este número 4 técnicos do gabinete 
de desporto da autarquia, e um es-
tagiário da PEPAL responsáveis pela 
actividade física e desportiva.

Ao serviço do Município está ainda 
uma nutricionista, responsável pela 
avaliação da qualidade das ementas 
alimentares servidas aos alunos e 
respectiva adaptação, e também pela 
sensibilização dos mesmos para a 
importância da aquisição precoce de 
hábitos alimentares saudáveis. 

Parcerias estabelecidas  

O estabelecimento de parcerias 
entre os diferentes actores no terre-
no assume-se como uma condição 
necessária ao desenvolvimento de 
uma escola adequada às exigências de 
ensino actuais. A Câmara Municipal 
de Castro Verde celebrou, para este 
ano lectivo, protocolos de colaboração 
com a Fundação Joaquim António 
Franco e seus Pais, de Casével, para 
fornecimento das refeições escola-
res ao respectivo estabelecimento 
de ensino, e com o Agrupamento 
de Escolas e Escola Secundária de 
Castro Verde, para criação da rede 
de suporte no fornecimento de re-

feições nas EB1 de Castro Verde e 
centros escolares de Santa Bárbara 
de Padrões, São Marcos da Atabueira 
e Entradas.

No quadro de desenvolvimento 
das AEC’s, foram ainda estabelecidas 
parcerias com o Agrupamento de 
Escolas com vista à sua implemen-
tação eficaz. 

Foi ainda criada a rede de transpor-
tes escolares, de modo a assegurar a 
deslocação de alunos até à respec-
tiva escola, recorrendo o Município 
a viaturas próprias e  à aquisição de 
serviços externos, nomeadamente de 
táxi e autocarro para cumprimento 
do circuito urbano. w 
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ensino Pré-escolar 1.º Ciclo ensino básico

Castro Verde 110 230

Casével 6 21

Entradas 13 15

Sta. Bárbara de Padrões 13 25

S. Marcos da Atabueira 6 9

Sete 11 7

2º e 3º Ciclo ensino básico 276

secundário 
3.º Ciclo 76

Secundário 170

O Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo – Secção de Castro Verde 
abriu as portas a mais um ano lectivo 
no passado dia 22 de Setembro, com 
um total de 125 alunos inscritos. 

Considerando o estímulo musical 
na infância um elemento importante 
para a acuidade auditiva e apreen-
são do vocabulário musical, o CRBA 
disponibiliza para esta faixa etária os 
seguintes cursos de música: Pré-Es-
colar (destinado a crianças dos 4 aos 
5 anos de idade, que não frequentem 
ainda o 1º ciclo do ensino básico) 
e Iniciação Musical (para crianças 
que frequentam o 1º ciclo do ensino 
básico). O curso de Iniciação Musical 
é composto pela Iniciação Musical, 
Coro Infantil e Instrumento, ao passo 
que o Pré-Escolar inclui a Iniciação 
Musical sendo o Coro Infantil e o 

Instrumento facultativo.
 O ensino vocacional da música 

pode efectuar-se em três regimes 
distintos: articulado, supletivo ou 

livre. Neste último, os alunos fre-
quentam qualquer actividade, sem 
programas e planos de estudo oficiais. 
Os cursos básico supletivo e básico 

articulado incluem as disciplinas de 
Formação Musical, Classe Conjun-
to e Instrumento sendo o regime 
articulado financiado a 100% pelo 
Ministério da Educação, pelo que as 
mensalidades são gratuitas. 

Com a abertura do novo ano lectivo 
foi introduzido o Curso Secundário 
de Música, composto por Formação 
Musical, Classe Conjunto, Instru-
mento, história da Música, Análise e 
Técnicas de Composição e Acústica. 
Os alunos têm ainda à sua disposição 
um vasto leque de instrumentos: 
Piano, Viola Dedilhada, Flauta Trans-
versal, Clarinete, Saxofone, Trompete, 
Trompa. Trombone e Tuba. 

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de continua a promover uma política 
de apoio aos alunos residentes no 
concelho inscritos no Conserva-

tório, reconhecendo deste modo a 
importância do ensino artístico no 
desenvolvimento da comunidade.  
Também a Sociedade Recreativa e 
Filarmóninca 1º de Janeiro desen-
volve medidas de apoio aos músicos 
da banda que frequentam o Con-
servatório. 

Como forma de comemorar a 
abertura do ano lectivo 2008 / 2009 
decorreu, no dia 24 de Outubro, no 
Cine-Teatro Municipal de Castro 
Verde, a atribuição de certificados 
aos alunos que participaram em ini-
ciativas e actividades no ano lectivo 
2007/2008. 

As inscrições vão estar abertas 
até 31 de Dezembro de 2008 e os 
interessados podem dirigir-se à 
Secção de Castro Verde do CRBA, 
no Fórum Municipal. w

w consErvatório rEgional do Baixo alEntEjo – sEcção dE castro vErdE

Início de mais um ano lectivo

Alimentação e actividade física. 
A base para uma vida sã e repleta 
de energia. Sexualidade e infecções 
sexualmente transmissíveis. Uma 
realidade que afecta sobretudo os 
jovens. Violência em meio escolar. 
Como resolver? Que prevenção? 

Estas são temáticas em constante 
debate na sociedade actual e consti-
tuem uma preocupação para a maioria 
dos pais. O projecto “Saúde in Castro”, 
da responsabilidade do Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde, desen-
volvido em parceria com várias en-
tidades, nomeadamente a Câmara 
Municipal de Castro Verde”, o Centro 
de Saúde e o Instituto Português da 
Juventude, entre outras entidades, 
parte dessa necessidade de incutir 

às crianças e adolescentes, conheci-
mentos, hábitos e atitudes benéficas, 
adequados à sua saúde e bem-estar 
físico, social e mental. 

O sedentarismo na infância, conse-
quência da ausência de exercício físico, 
está na ordem do dia. Os problemas 
com a balança começam desde muito 
cedo, e muitas crianças chegam mes-
mo a atingir o limiar da obesidade. 
Para detectar problemas relacionados 
com todos estes factores, o projec-
to envolve, na sua fase inicial, uma 
medição do IMC (Índice de Massa 
Corporal) e um inquérito aos alunos 
da escola, de forma a apurar os seus 
hábitos alimentares e de exercício 
físico.

Dentro desta problemática destaca-

se, no vasto rol de iniciativas do “Saúde 
in Castro”, a Semana da Alimentação. 
Nesta, inserem-se actividades como 
exposições, esculturas de alimentos, 
jogos, concursos, seminários e ca-
minhadas.

Durante o projecto serão ainda abor-
dados temas como a desmistificação 
do ideal de beleza e distúrbios alimen-
tares . Para o efeito serão promovidas 
palestras e acções de formação. Tudo 
na perspectiva da sensibilização para 
a adopção de hábitos e rotinas mais 
saudáveis. 

No que respeita à abordagem de te-
mas relacionados com a sexualidade e 
infecções sexualmente transmissíveis, 
será realizada uma prova de orientação 
e terão lugar palestras e seminários 

onde a prevenção e a sensibilização 
para a sexualidade serão os pontos 
fulcrais. Dando continuidade a uma 
actividade já iniciada no ano lectivo 
anterior, a escola receberá, uma vez 
por mês, a visita da unidade móvel 
do IPJ, que terá à disposição dos alu-
nos uma psicóloga, responsável pelo 
aconselhamento e acompanhamento 
dos mesmos, no que se refere aos 
temas já referenciados.  

A necessidade de abordar temas 
tão actuais como estes, surge da falta 
de informação que ainda persiste nas 
escolas. O objectivo é dar a conhecer 
os riscos de uma relação sexual não 
protegida e fornecê-los de informações 
úteis acerca de doenças como a sida, 
a sífilis ou a gonorreia. No âmbito 

da violência em meio escolar estão 
ainda a ser estudadas as medidas a 
implementar no sentido de prevenir 
este tipo de situações. 

Um pouco à parte destes temas, 
haverá ainda espaço para que sejam 
realizados rastreios à visão, à diabetes 
e à hipertensão, e ainda uma cam-
panha de doação de sangue.

O projecto teve início em Outubro 
e vai materializar-se até meados de 
Junho. 

Contribuir para uma escola mais 
justa e equilibrada é o que se pre-
tende com a abordagem destas pro-
blemáticas. Para além dos alunos, o 
projecto envolverá ainda professo-
res, funcionários e encarregados de 
educação. w

 w projEcto “saúdE in castro” 

Por uma escola equilibrada
De Outubro a Junho, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde vai levar a cabo o projecto “Saúde in Castro” com o 
objectivo de esclarecer e consciencializar os alunos para problemáticas que estão na ordem do dia, como a obesidade ou a 
sexualidade. Apontar soluções numa lógica de prevenção é outra das vertentes deste projecto.

Ano lectivo 2008 / 2009   Nº de alunos
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w Exploração suinícola da “HErdadE da sErrana”

Município de Castro Verde 
emitiu parecer desfavorável 

A “herdade da Serrana” é uma 
exploração suinícola, localizada 
nas proximidades de Castro Verde, 
em plena ZPE (Zona de Protecção 
Especial), que obteve a licença de 
exploração agro-pecuária em 1997. 
Esta licença foi, desde sempre, con-
dicionada à criação máxima de 399 
porcas reprodutoras ou 3999 animais, 
e seria obrigação do proprietário a 
execução de uma cortina vegetal 
que envolvesse o empreendimento, 
para protecção dos eventuais maus 
cheiros. Caso o dono da exploração 
pretendesse exceder os limites que 
lhe foram impostos no licenciamento, 
teria de ser efectuado um estudo 
de impacto ambiental, de acordo 
com o estipulado pelo Decreto-
Regulamentar nº38/90, de 27 de 
Novembro.

Desde há cerca de oito anos que a 
exploração suinícola tem provocado 
inúmeras complicações ambientais, 
nomeadamente ao nível da qualidade 
do ar e da água. O cheiro nausea-
bundo proveniente da exploração 
e as valas de animais mortos a céu 
aberto, que acabaram por levar à 
contaminação dos lençóis freáticos 
da região, bem como à deterioração 
da qualidade da água dos ribeiros 
circundantes, para onde são enca-
minhadas todas as escorrências da 
exploração suinícola, são alguns dos 

problemas mais contestados pelos 
habitantes de Castro Verde, e pela 
autarquia.

Ao longo dos anos, mesmo após 
várias vistorias, por parte da Câmara 
Municipal de Castro Verde, de No-
vembro de 2000 a Outubro de 2007, 
algumas em conjunto com o Centro 
de Saúde local, foi verificado que a 
exploração continuava a não solu-
cionar muitos dos problemas que lhe 

tinham sido diagnosticados, tendo 
a autarquia denunciado a situação 
às entidades competentes.

Para além da inexistência da cortina 
vegetal na envolvência da exploração, 
foi também detectado que o número 
máximo de animais de criação há 
muito que fora ultrapassado, dado 
que a última contagem revelou a 
existência de cerca de 741 porcas 
reprodutoras.

Na sequência da Consulta Pública 
da Avaliação de Impacto Ambiental,  
decorrente do processo de licen-
ciamento em curso, circulou pelo 
concelho um abaixo-assinado diri-
gido ao Director-Geral da Agência 
Portuguesa do Ambiente, que tinha 
por objectivo apelar ao não licencia-
mento da exploração, reivindicando 
mesmo ao seu encerramento. 

A Câmara Municipal emitiu um 

parecer desfavorável no que respeita 
à continuidade do funcionamen-
to da “herdade da Serrana”, dado 
que o Estudo de Impacte Ambiental 
efectuado não revela conclusões 
definitivas no que concerne aos 
efeitos negativos provocados ao 
nível piezométrico das captações 
de águas, nem a valores significa-
tivos da presença de gases Ch4 
(Metano) e N2O (Óxido Nitroso), 
que provocam o mau cheiro, e visto 
que esta avaliação não proporciona 
garantias de que todos os problemas 
apontados serão solucionados. 

A Junta de Freguesia de Castro 
Verde foi outra das entidades a pro-
nunciar-se sobre o estudo apresen-
tado, emitindo um parecer negativo 
face ao licenciamento da unidade. 
Também as Concelhias de Castro 
Verde do Partido Socialista e do Bloco 
de Esquerda manifestaram publica-
mente partilhar das preocupações 
por parte da população castrense 
em relação ao licenciamento da 
“herdade da Serrana”, tendo en-
tregue na autarquia documentos 
onde expressam  as suas posições. 
Os respectivos documentos cons-
tituíram posteriormente um dos-
sier que foi enviado às entidades 
competentes. w

Nos passados dias 2 e 3 de Agosto 
de 2008, teve lugar em Castroverde 
de Campos, em Zamora (Espanha), 
um encontro entre os representantes 
dos Castroverdes ibéricos, com vista à 
assinatura dos protocolos que visam 
o projecto de geminação entre estes. 
No encontro estiveram presentes, 
para além dos anfitriões, uma dele-
gação do Município de Castro Verde 
e da Cortiçol, e os representantes dos 
Municípios de Castroverde (Lugo, 
Espanha) e de Castroverde de Cerrato 
(Valladolid, Espanha).

Os protocolos assinados pelos 
vários Municípios, cujo topónimo 
é Castroverde, têm por objectivo 
desenvolver actividades que pro-
movam o estreitamento de laços 
entre as diferentes comunidades visadas e os cidadãos, estabelecendo, simultaneamente, relações sociais e 

culturais que possibilitem a criação 
de um sentimento de intercâmbio 
e que proporcionem a organização 
de iniciativas conjuntas. 

Foi ainda deliberado, durante a 
reunião, a elaboração de um docu-
mento de trabalho para apreciação 
dos Municípios, com vista à candida-
tura de fundos comunitários, para a 
criação de um plano de actividades 
para os próximos dois anos.

Durante a realização deste en-
contro, houve ainda espaço para 
o descerramento de uma placa na 
Praça principal de Castroverde de 
Campos, a Plaza de Ia Inmacula-
da, cuja réplica foi oferecida aos 
representantes dos municípios 
presentes. 

Também as iniciativas culturais 

tiveram lugar, destacando-se a par-
ticipação dos grupos “Campo de 
Mielgas”, “Bajo Duero” e o “Grupo 
habaneras de Mayorga”, a mostra 
de artesanato preparada pelo mu-
nicípio anfitrião, e uma conferência 
sobre “Pombais”.

Tendo em conta todos os objec-
tivos que este projecto acarreta, a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
procedeu à criação de um fundo 
documental  na Biblioteca Muni-
cipal sobre os vários Municípios 
que compõem esta geminação, 
no qual podem ser consultadas 
várias publicações que permitirão 
aos cidadãos castrenses conhecer 
melhor as especificidades culturais, 
patrimoniais e turísticas de todos 
os Castro Verdes ibéricos. w

Novos acordos de colaboração foram celebrados com o objectivo de aprofundar a cooperação entre Castroverdes.

w
 
“castrovErdEs” iBéricos 

Protocolo para Projecto de Geminação

No âmbito do processo de Consulta Pública da Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Exploração Suinícola da 
Herdade da Serrana”, a Câmara Municipal de Castro Verde emitiu um parecer negativo no que respeita ao licenciamento da 
exploração.

suinicultura “Herdade da serrana”

encontro de Castroverdes (Zamora)



O Campaniço
agosto/setembro/outubro 2008   autarquia  5    

Convidada a reflectir sobre o 
concelho e as freguesias de Castro 
Verde, o seu estado de desenvol-
vimento, o desempenho dos seus 
representantes, as condições de vida 
no concelho e as expectativas quanto 
ao futuro do concelho, através do 
preenchimento de um inquérito, 
a população correspondeu e em-
penhou-se. Os resultados aí estão 
para o comprovar.

Os resultados da consulta à popu-
lação do concelho de Castro Verde 
revelam uma ampla participação 
das comunidades – facto que por si 
só já é um indicador significativo da 
importância atribuída ao proces-
so. Por outro lado revelam também 
um elevado grau de empenho e de 
comprometimento colocado na for-
ma de participar que é visível, por 
exemplo, nas centenas de reflexões, 
propostas, chamadas de atenção 
que os munícipes entenderam co-
municar aos seus representantes. 
E ao fazê-lo demonstram confiar 
no instrumento, no processo e nos 
seus representantes, na medida em 
que personalizam os seus contri-
butos, as suas reflexões e as suas 
propostas.

Castro Verde é um bom concelho 
para viver?

A quase totalidade (98%) dos 
inquiridos afirmou estar satis-
feita por viver no concelho. Para 
esta conclusão contribuiu certa-
mente a percepção de que o nível 

de qualidade de vida no concelho, 
ao longo dos últimos cinco anos, é 
bom/razoável (87%).

A partir deste ponto o estudo 
desenvolveu-se no sentido de 
compreender o que influencia a 
avaliação do concelho, o que está 
na raiz desta forte identificação e 
sentido de pertença em relação 
ao território. As conclusões ditam 
que este é um concelho bem infra-
-estruturado (saneamento básico, 
limpeza urbana, recolha e selecção 
de lixo, iluminação pública); bem 
organizado, planeado e ordenado 
(planeamento e ordenamento do 
território, habitação, acessibilidades 
e património em geral bem inte-
grados) e com razoável oferta de 
condições de lazer, bens de cultura 
e apoio à infância (valorização das 
actividades culturais, desportivas, 
existência de espaços verdes, am-
biente cuidado, e uma boa rede de 
escolas/jardins-de-infância). Um 
índice de satisfação global (que sin-
tetiza a avaliação dos munícipes 
a vinte e nove itens relacionados 
com a qualidade de vida) revela que 
81% está (muito) satisfeito com as 
condições de vida de que usufrui 
no concelho.

Construir o futuro
A segunda parte do inquérito 

destinou-se a fazer o diagnóstico 
dos problemas mais sentidos pela 
população. Identificar os sectores 
em que a autarquia deve intervir e 
estabelecer prioridades num hori-
zonte temporal de quatro anos. 

O emprego e a actividade eco-
nómica preocupam a população 
que aponta, em primeiro lugar, a 
necessidade de apoiar a instalação 
de empresas no concelho. A atenção 
da comunidade vai também para 
os mais vulneráveis, sugerindo que 
a autarquia deve apoiar a terceira 
idade e consolidar a acção social 
escolar. 

Feito o diagnóstico e identificadas 
as áreas prioritárias de actuação, 
os inquiridos passaram a estabe-
lecer prioridades para o desenvol-
vimento estratégico e integrado do 
concelho.

Assim, a curto prazo, dentro de 
um ou dois anos, a população es-
pera que a autarquia continue a 
apoiar a intervenção nas casas dos 

mais carenciados mas, por outro 
lado, também vê no sistema de 
tratamento das águas residuais 
– ETAR’s mais antigas -, um pro-
blema a resolver rapidamente, 
tal como a reabilitação das redes 
domiciliárias de água mais anti-
gas. É igualmente importante criar 
Parques Empresariais e/ou Zonas 
de Actividades Económicas como 
forma de acolher novas empresas, 
dinamizando assim a economia e 
o emprego locais.

Consolidar a rede de acessibilida-

des e transportes entre freguesias, 
rever o Plano Director Municipal 
ou criar uma fundação para dina-
mizar novas actividades culturais, 
sociais e económicas são eixos de 
intervenção que devem, segundo 
indicam, ser concretizados no es-
paço de três ou quatro anos.

Na panóplia de sugestões/reivin-
dicações, apresentadas por iniciativa 
dos munícipes, inscrevem-se ideias 
e projectos que visam reforçar os 
equipamentos de apoio aos idosos 
(dotar as freguesias de lares, centros 
de dia, alargar o apoio ao domicilio), 
à infância e aos jovens (construir 
infantários, melhorar a oferta de 
tempos livres, construir polides-
portivos, melhorar espaços de lazer 
e de cultura), à população em geral 
(implementar políticas inovadoras 
de poupança de energia, promover 
o ensino profissional, artístico, au-
mentar espaços verdes), ao conce-
lho (requalificar edifícios antigos e 

de valor arquitectónico, melhorar, 
limpar, calcetar, concertar).

Elementos da identidade do 
concelho

Por fazerem parte da identida-
de cultural e social do concelho e 
por contribuírem fortemente para 
a economia local ou por se apresen-
tarem como uma oportunidade, três 
grandes projectos foram submetidos 
ao escrutínio da população – Zona 
de Protecção Especial/Rede Natura 
2000 (ZPE), o projecto da Cavande-

la e a actividade 
mineira. A ZPE é a 
menos valorizada 
pela população, 
tendo um quar-
to dos inquiridos 
considerado que 
não é nada im-
portante, não 
responderam ou 
não sabem do que 
se trata, embora 
lhe seja reconhe-
cida importância 
por 75% dos in-
quiridos, o que 
sugere que deve 
ser aumentada 
a informação e 

a sensibilização sobre o assunto.
O projecto da Cavandela é visto 

com elevada expectativa: 91% dos 
inquiridos considera que ele é, no 
mínimo, importante para o concelho, 
não sendo muito valorizados os seus, 
eventuais, impactos ambientais no 
concelho. Também este projecto 
foi alvo de propostas no sentido de 
aumentar a informação e o debate 
sobre os seus impactos.

Em relação à actividade mineira 
que se desenvolve no concelho de-
tecta-se um consenso generalizado 
(98%) acerca da sua importância 
para a economia local, razão por-
que surgem em segundo plano as 
preocupações com os efeitos desta 
actividade na estrutura social e cul-
tural do concelho. Outra conclusão 
curiosa é a de que existe a convicção 
de que o concelho não é suficiente-
mente compensado pelos recursos 
que a mina explora.

Avaliação de desempenho aos 
órgãos locais

 Câmara Municipal e Juntas de 
Freguesia passam no exame de 
avaliação ao seu desempenho: a 
maioria da população considera 
que a prestação destes órgãos au-
tárquicos é boa/razoável. Quando 
se fala acerca de formas de melhorar 
o seu funcionamento “simplificar 
os procedimentos” e “melhorar o 
atendimento ao público” são es-
senciais. 

Algumas notas técnicas:
O estudo, que obteve uma elevada 

taxa de participação tendo atingido 
os 3904 inquéritos validados, teve 
como público-alvo os munícipes 
com mais de 18 anos. A recolha dos 
mesmos foi feita por uma equipa 
de entrevistadores recrutados pela 
Câmara Municipal, que receberam 
formação sobre a forma de conduzir 
inquéritos à população. 

Sofia Monteiro, da Estud@lentejo, 

responsável técnica do estudo.

Em Abril e Maio de 2008, a Câmara Municipal promoveu um questionário por inquérito junto da população. A 
autarquia prepara agora a apresentação das conclusões. Neste Campaniço avaliamos o grau de participação 
e revelamos alguns resultados. 

A palavra ao munícipe

o desenvolvimento dos territórios pode ser induzido pela 
melhoria da gestão municipal, através do comprometimento 
dos munícipes nas decisões de maior impacto para o 
futuro colectivo das suas comunidades locais, para o 
que a mobilização destas assuma uma importância 
estratégica.

a avaliação do grau de satisfação das comunidades face 
ao desempenho das autarquias locais pode constituir uma 
importante ferramenta, para introduzir os ajustamentos no 
planeamento e na gestão autárquica, de forma a adequá-los 
melhor às expectativas e necessidades das populações.

apostamos na democracia participativa como a melhor 
forma de gerir as autarquias e promover os territórios. 

até aqui, fizemo-lo informalmente, mantendo uma estreita 
ligação às populações. entendemos agora que, para além da 
participação formal dos autarcas e dos contactos informais 
com as populações e os munícipes, devíamos recorrer à 
consulta, através de inquérito, à população.

É desse trabalho técnico, realizado pela estud@lentejo, 
que vos damos conta das suas principais conclusões no 
texto “a palavra ao munícipe”, da autoria de sofia monteiro, 
responsável técnica do estudo de “avaliação do grau 
de satisfação face ao desempenho das autarquias e às 
perspectivas de desenvolvimento do concelho de Castro 
Verde”.

Pela importância que lhe atribuímos e como instrumento 

de trabalho que é, vamos disponibilizar todo o trabalho 
na página on line da Câmara municipal, apresentá-lo e 
discuti-lo quer com os autarcas quer com as populações, 
em reuniões marcadas para o efeito, e, ainda, contamos 
editá-lo, por forma a fazê-lo chegar a todos os munícipes 
bem como a outros interessados.

o elevado número (quase quatro mil) de inquéritos 
preenchidos resultou do bom trabalho da equipa de 
entrevistadores recrutados pela Câmara municipal e 
revelam elevados graus de empenho e comprometimento 
das comunidades na participação na consulta, que aqui 
realçamos e agradecemos.

O Presidente da Câmara   
Francisco Duarte
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obras

captação, tratamento e 
Fornecimento de Água em 
S. Marcos da Atabueira

Está concluída a empreitada 
de “Fornecimento e Montagem 
de Equipamento para Captação, 
Tratamento e Elevação de Água” 
a partir de um furo em S. Marcos 
da Atabueira. Este equipamento, 
que representa um investimento 
de 108 500 s, vai entrar em fun-
cionamento durante o mês de 
Outubro, procurando com esta 
nova captção dar resposta à falta 
de produtividade da infraestrutura 
existente até então e, ao mesmo 
tempo, conferir melhor qualidade 
à água para consumo.

estação elevatória de 
Águas Residuais da 
expansão noroeste.

A Estação Elevatória de Águas 
Residuais da Expansão Noroeste 
situava-se numa zona topogra-
ficamente desfavorável, onde se 
verificavam inundações frequen-
tes quando ocorriam situações 
excepcionais de pluviosidade, o 
que afectava gravemente o equi-
pamento electromecânico insta-
lado levando frequentemente à 
sua inoperacionalidade. Em face 
de toda esta situação foi decidi-
do retirar de serviço a estação 
existente e executar uma nova 
em local topograficamente mais 
favorável, evitando assim os danos 
causados por possíveis inunda-
ções, ao mesmo tempo que se 

privilegiou algum afastamento 
dos equipamentos colectivos 
(Pavilhão Desportivo, Piscinas) 
e dos bairros habitacionais. Esta 
intervenção assentou num or-
çamento de 70 000 s.

Manutenção de 
equipamentos colectivos 
e espaços verdes

Aproveitando a paragem da 
actividade nos diferentes equi-
pamentos de cultura e despor-
to durante os meses de Julho e 
Agosto, realizaram-se diversos 
trabalhos de manutenção, pelo 
que se procedeu à pintura integral 
do Fórum Municipal e Estádio 
Municipal. Também ao nível dos 
espaços verdes se continua uma 
dinâmica de revalorização dos 
mesmos, merecendo destaque 
a remodelação afecta ao monu-
mento alusivo ao 25 de Abril, na 
rua da Seara Nova.

caminhos Agrícolas

Continuaram a desenvolver-
se trabalhos de reparação dos 
caminhos agrícolas e, no mapa 
de manutenção acordado, com 
prioridade para aqueles que tam-
bém servem a rede de transportes 
escolares.

Pavimentação nos 
namorados

Procedeu-se à repavimentação 
integral das ruas do Monte dos 
Namorados.

A Junta de Freguesia de Castro Verde 
tem vindo a promover a reabilitação 
dos espaços existentes nos diferentes 
lugares da freguesia, numa perspec-
tiva de valorização e dinamização 
dos mesmos. O novo parque público 
de Geraldos insere-se nesta lógica 
de recuperação de antigos espaços 
para fins comunitários, estando a 
sua conclusão prevista para o início 
do próximo ano. 

A Escola dos Aivados, hoje escola 
devoluta, destina-se agora, após a 
recente intervenção do espaço, a 
servir a população numa vertente 
essencialmente social, direccionada 
ao lazer e convívio. A sua reabertura 
aconteceu no dia 17 de Outubro, ten-
do o momento sido assinalado com 
uma festa simbólica direccionada 
à população local. Posteriormen-
te, segue-se a reconversão em 2009 
das escolas de Almeirim, Piçarras e 
Geraldos.     

Novo Parque Público
de Geraldos 

O novo parque público de Geral-
dos é a mais recente obra a cargo da 
Junta. O projecto, criado no âmbito 
do protocolo de colaboração com a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
e da autoria da arquitecta helena 
Passos, tem uma previsão de custos 
de 125 mil euros. As obras inicia-
ram-se em Outubro e o objectivo 
será criar um espaço colectivo ex-
terior que constitua uma extensão 
do actual Centro de Convívio, onde 
se materialize uma nova via de aces-
so, estacionamentos, um pequeno 
parque infantil, uma clareira para 
jogos, duas pistas de xisto ou malha, 
uma zona ajardinada, um percur-
so pedonal desenhado e definido, 
zonas de sombreamento natural, a 
integração do forno já existente e a 

introdução de alguns bancos. 
O projecto inclui ainda um espelho 

de água que pretende relembrar os 
tradicionais tanques. Tudo pensado 
ao pormenor para que o novo par-
que público se constitua como um 
ponto de encontro e aproximação 
entre a população. 

Centro Comunitário 
dos Aivados

O edifício que antes servia a comu-
nidade escolar do 1ºCiclo do Ensino 
Básico dos Aivados, onde muitas 
crianças aprenderam as primeiras 

letras e palavras da língua de Camões, 
foi alvo de remodelações. O baixo 
nível de natalidade é a principal ra-
zão apontada para que a Escola dos 
Aivados seja mais uma das escolas 
primárias em Portugal obrigada a 
encerrar as suas portas, por falta de 
alunos. Após a reconversão, tanto 
o edifício, como o espaço contíguo 
irão servir a população, numa ver-
tente multifuncional. A Escola dos 
Namorados, também na freguesia 
de Castro Verde, foi a primeira a ser 
intervencionada, seguindo-lhe o 
exemplo a aldeia dos Aivados. 

No interior do edifício foi criada 
uma copa com arrumação de apoio, 
instalações sanitárias para ambos 
os sexos e também para deficien-
tes e uma sala polivalente com a 
possibilidade de ser dividida em 
duas. Também a estrutura do edi-
fício mereceu algumas alterações: 
foram criadas rampas de acesso e 
escadas, para permitir o acesso a 
pessoas com mobilidade condi-
cionada. Já no espaço exterior, as 
alterações passaram pela criação 
de espaços de lazer e de convívio, 
como zonas de estar, de recreio e de 
jogos. A revitalização das zonas já 
existentes e a manutenção do parque 

infantil foram também objectivos 
desta intervenção. 

Esta nova vida da Escola dos 
Aivados é fruto de um protocolo 
assinado recentemente entre a Jun-
ta de Freguesia de Castro Verde e 
a Câmara Municipal, que preco-
nizou a transferência das escolas 
devolutas para a primeira entidade.
De acordo com a Carta Educativa 
do Concelho, as salas onde muitas 
crianças aprenderam as primeiras 
letras, ficam para sempre reserva-
das ao uso da comunidade onde 
se inserem. w

Junta de Freguesia de 
Castro Verde avança 
com obras

Parque Público dos geraldos

Centro Comunitário dos aivados

eta s. marcos da atabueira

Pavimentção de ruas - Namorados
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Ajude-noS A tRAtAR 
oS ReSíduoS!

Resíduos Indiferenciados
Acondicione os resíduos em sa-

cos devidamente fechados. Não 
deposite nos contentores resíduos 
que podem ser reciclados. Man-
tenha as tampas dos contentores 
fechadas e não deposite resíduos 
fora dos mesmos. 

Reciclagem de óleos 
alimentares 

Acondicionar o óleo em garrafas 
ou garrafões de plástico. Entregar 
nas oficinas municipais (Rua de 
Mértola - Castro Verde).

Resíduos de Equipamento 
Eléctrico e Electrónico, 
Madeira e Paletes, Baterias, 
Pneus, Óleos, Lâmpadas 
e Resíduos Recicláveis em 
grandes quantidades

Entregar no Ecoponto das Piçar-
ras (de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 13h00). Não sujeitos 
a tarifa de deposição. 

Resíduos “Monstros 
Domésticos” (Móveis, 
Electrodomésticos, etc…)

Contacte o Serviço Municipal 
de Limpeza e Higiene Urbana 
pelo telefone 96 2045098 para 
efectuar a recolha, ou entregue 
no Ecoponto das Piçarras. Não 
deposite monstros domésticos 
junto aos contentores de resíduos 
indiferenciados ou ecopontos. 

Resíduos Verdes (resultantes 
de jardins)

Contactar o Serviço de Higiene e 
Limpeza da Câmara Municipal.

Resíduos Recicláveis  
ECOPONTO 

Os ecopontos são um conjunto de 
três contentores que servem para 
colocarmos, separadamente, os 
vários tipos de embalagens usadas. 
Cada contentor tem uma cor à qual 
está associado o tipo de material 
a depositar. Por exemplo: 

Ecoponto Amarelo: Latas de bebi-
das, latas de conserva, aerossóis, 
tabuleiros de alumínio, garrafas, 
garrafões e frascos de plástico, 
sacos de plástico e esferovite 
limpa. 
Ecoponto azul: Embalagens de 
papel e cartão. Apesar de não se-
rem embalagens também deverá 
colocar jornais, revistas e papel 
de escrita e impressão. 
Ecoponto verde: Garrafas, frascos 
e boiões de vidro. 
Pilhão: Pilhas e acumuladores 
usados. 

Conselhos 
–Esvaziar bem as embalagens para 
evitar que contaminem o material 
já depositado.   
–Espalmar as embalagens sempre 
que possível. 
–Colocar os objectos no ecoponto 
um a um, nunca os sacos fechados 
com que transporta os materiais 
para o ecoponto. 

Serviço de Higiene e 
Limpeza da Câmara 
Municipal de Castro Verde 
TM. 96 2045098

aMbIENTE

A cadeia de tratamento de resíduos começa 
em nossa casa. A separação dos resíduos e a 
utilização correcta dos diferentes contentores é 
muito importante. Com a colaboração de todos, 
teremos mais e melhor ambiente. O Município 
de Castro Verde, integrado na área de acção da 
AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos 
para a Gestão do Ambiente), dispõe de diferentes 
serviços de recolha que encaminham os resíduos 
para os destinos apropriados, onde são tratados 
e valorizados. Informe-se e contribua para um 
ambiente melhor!

A Câmara Municipal de Castro 
Verde aderiu à Rede Urbana para 
o Património, através do Pacto para 
a Competitividade e Inovação Urba-
nas, assinado no passado dia 14 de 
Outubro, em Beja. A rede, também 
constituída pelos municípios de Al-
justrel, Almodôvar, Beja, Mértola, 
Moura e Serpa, pretende projectar 
a nível nacional e internacional o 
património histórico e cultural de 
cada concelho, dinamizando, por 
conseguinte, as suas potencialidades 
turísticas. 

Neste contexto, o município can-
didata os projectos Plano Cénico de 
Castro Verde, Centro de Promoção 
de Património e Turismo e Roteiro 
do Património de Castro Verde. A 
rede prevê a concretização de vários 
projectos divididos em cinco eixos. 
Castro Verde terá a responsabilidade 

técnica do eixo Rede de Museus e 
Espaços Museológicos, onde se insere 
o desenvolvimento de projectos de 
requalificação e de gestão integrada 
do património. 

O programa total será financiado 
em 65% pelos fundos comunitários 
do INAlentejo, sendo o restante as-
segurado por cada município. w

castro vErdE 

Rede urbana para 
o património

As Câmaras Municipais de Cas-
tro Verde e Aljustrel celebraram 
um protocolo de parceria que visa 
apresentar uma candidatura, deno-
minada ALCASTRUM 21 aos fundos 
comunitários, e cujo objectivo passa 
pela elaboração da sua Agenda 21 
Local. Esta parceria tem por base as 
especificidades que caracterizam o 
tecido socioeconómico (em particular 
no que toca às questões mineiras) e 
a continuidade territorial, que são 
elementos indispensáveis para a 
construção consolidada desse do-
cumento, pelo que a parceria entre 

os dois municípios é uma mais-va-
lia para a execução da Agenda 21 
Local.

A respectiva candidatura insere-se 
no Programa de Acções de Valorização 
e Qualificação Ambiental do PORA 
(Programa Operacional da Região 
do Alentejo) e prevê a elaboração de 

projectos de preservação, valorização 
e salvaguarda dos recursos naturais 
e qualificação ambiental. 

A Agenda 21Local consiste num 
instrumento de acção global que visa 
atingir objectivos a nível local, através 
da preparação e implementação de 
um Plano de Acção estratégico de 
longo prazo dirigido às priorida-
des locais para o desenvolvimento 
sustentável. A adopção da mesma 
é um passo para o estabelecer de 
um diálogo entre o Município e os 
seus cidadãos, organizações locais 
e empresas privadas. w

agEnda 21 local

Castro Verde e Aljustrel 
estabelecem parceria

As Autarquias desempenham um 
papel extremamente relevante no 
que respeita à protecção e defesa do 
ambiente. Como tal, e com vista a 
necessidade de incrementação de 
uma gestão ambientalmente equi-
librada dos veículos em fim de vida, 
abandonados na via pública, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde de-
liberou celebrar com a VALORCAR 
– Sociedade de Gestão de Veículos 
em Fim de Vida, um protocolo, que 
terá como finalidade dar um melhor 
encaminhamento a estes veículos, 
assegurando o seu tratamento e reci-
clagem, dentro das normas legais. 

Na celebração deste protocolo 
será designada uma empresa per-

tencente à rede da VALORCAR, à qual 
caberá dar o devido tratamento a 
estes veículos, sendo cada viatu-

ra devidamente desmantelada, e 
todos seus resíduos reciclados ou 
reaproveitados. w 

vEículos Em fim dE vida 

Vão ter final feliz!
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Sentem-se alentejanos, comungam das tradições dos antepassados e quando vêm ao Alentejo sentem 
que “vêm” à terra. Estão nos clubes, nas associações, na política. É o caso de Eduardo Rosa.

Toda a zona de Lisboa está reple-
ta de alentejanos, que deixaram o 
Alentejo à procura de “uma vida boa”, 
como diz a moda. Nas décadas de 50, 
60 e 70 eram poucas as oportunidades 
de trabalho em terras de aquém-Tejo, 
apenas com a agricultura como a 
grande utilizadora de mão-de-obra. 
Mas, a pouco e pouco, também a 
agricultura do Alentejo se mecani-
zou e os braços começaram a não 
encontrar ocupação. Só restou uma 
solução aos que por cá então viviam: 
a emigração para terras de França, 
da Alemanha, do Canadá ou para as 
zonas da grande Lisboa, que também 
se começavam a industrializar. Foi o 
tempo da criação e da expansão das 
indústrias no Barreiro, da Lisnave, da 
Setenave, da Siderurgia, do Alfeite. 
hoje grande parte destas indústrias 
também já fecharam portas. Mas 
os homens ficaram. Os filhos dos 
antigos emigrantes são hoje homens 
feitos, gente activa nas sociedades 
onde nasceram. 

“Castro Verde é a
minha terra”

Eduardo Rosa, 44 anos,  nasceu 
no Seixal. Actualmente é presidente 
da Junta de Freguesia de Corroios. 
Eleito em segundo lugar nas listas 
da CDU, ocupa agora o cargo de 
presidente, depois do abandono, 
“como estava combinado desde o 
início do mandato” , do anterior 
presidente. Está também claro 
que vai ser o cabeça de lista àque-
le orgão autárquico nas próximas 
eleições.

Não é um castrense de “gema”, 
mas quando vem a Castro consi-
dera que veio “à terra”. Filho de 
castrenses que, na década de 50, 
foram obrigados a migrar para a 
zona da grande Lisboa, Eduardo 
Rosa habituou-se desde sempre a 
vir passar as férias e os tempos livres 
a Castro Verde, tendo aqui casado. 
A mulher é de Santa Bárbara de Pa-
drões. Muitos são os laços que o 
ligam ao concelho.

Encontrámo-lo em plena Feira 
de Castro, uma data em que o re-
gresso à terra se impõe. E Eduardo 
Rosa gosta de salientar esta quase 
duplicidade relativamente à terra de 
origem. “Embora não tendo nascido 
em Castro Verde considero-me de 
cá. De tal forma que quando estou 
em Lisboa, e pela minha forma de 
falar e pelo sotaque alentejano, as 
anedotas entre amigos são conta-

das como se eu fosse alentejano. 
Quando aqui estou, as anedotas são 
contadas como se eu fosse lisboeta. 
Mas de quando era pequeno e vinha 
cá com os meus pais ficou “o vir à 
terra”. E hoje acho que a minha terra 
de origem é mesmo Castro Verde 
e considero-me alentejano. Tenho 
muitas costelas de Castro e também 
aqui muitos amigos”.

Corroios tem cerca de 70 mil habi-
tantes. Muitos são alentejanos e em 
toda a margem sul são larguíssimas 
dezenas de alentejanos os que ali 
habitam. Eduardo Rosa conhece 
bem esta realidade, embora não 
existam números fidedignos.

“A comunidade alentejana, e 
sobretudo do Baixo Alentejo, é 
enormíssima. Ainda na semana 
passada estava a fazer atendimento 
ao público e a atender um freguês 
quando notei o seu tom de voz e vi 
que só podia ser aqui da zona de 
Castro. E perguntei-lhe donde era 
e ele disse-me que, efectivamente, 
era de Castro Verde. As questões 
que ele queria pôr quase ficaram 
para segundo plano e começámos 
a falar de Castro, de quem conhe-
cíamos. Ficou mais uma amizade 

e já o encontrei aqui na Feira, já 
fomos beber um café”.

Mais habitantes 
que muitos 
concelhos

Eduardo Costa está contente com 
as funções que exerce na Junta de 
Freguesia de Corroios, uma freguesia 
que tem mais habitantes do que  qual-
quer concelho do Alentejo.“Temos 
algumas dificuldades, sobretudo a 
que se prende com o facto de entre 
sete eleitos eu ser o único que estou 
a tempo inteiro. A lei não permite 
mais autarcas nessa situação. Caem 
assim em cima do presidente todas 
as tarefas da Junta de Freguesia, já 
que os outros elementos têm as suas 
vidas e só lá aparecem ao fim do 
dia. Eu tenho a sorte de fazerem 
parte da lista duas pessoas que se 
reformaram há pouco tempo e que 
estão quase como se estivessem a 
tempo inteiro, com grande dispo-
nibilidade. Temos um orçamento 
de um milhão e meio de euros e 
um quadro de pessoal que é insu-
ficiente e que anda na casa das 33 

pessoas, entre administrativos e 
pessoal operário”.

Funcionários escassos para tan-
tos habitantes e para tantas com-
petências atribuídas. “Só à nossa 
responsabilidade temos 10 escolas 
atribuídas pela descentralização de 
competências da Câmara e como não 
podemos admitir novos funcionários 
somos obrigados a entregar muitas 
empreitadas a diversas empresas, o 
que obriga a uma grande ginástica 
orçamental.”

A freguesia tem também um movi-
mento associativo muito rico, onde 
se destacam os clubes desportivos 
– uma dezena – que mobilizam mi-
lhares de jovens, 2 ranchos folclóri-
cos e 3 grupos corais, o que implica 
um esforço muito grande por parte 
da Câmara do Seixal e da Junta de 
Freguesia”.

E é daí que Eduardo Rosa também 
vem. Durante muitos anos esteve 
ligado ao movimento associativo e 
ao clube de Vale de Milhaços, onde 
foi jogador e depois vice-presidente. 
Por isso esta é uma realidade que 
conhece bem e face à qual é sen-
sível. “As nossas responsabilidades 
são muitas porque o poder central 

esquece-se de que o movimento 
associativo existe e de que é muito 
importante para evitar que os jovens 
sigam outros caminhos”.

Saúde e
desemprego

Quanto aos principais problemas, 
Eduardo Rosa identifica os da saúde, 
depois do encerramento dos SAP 
de Corroios e do Seixal e a falta de 
um novo hospital no concelho do 
Seixal; os da mobilidade, já que os 
transportes públicos não cobrem a 
freguesia com eficácia; e o desempre-
go que começa a atingir a freguesia, 
depois do encerramento de muitas 
indústrias na margem sul. “Como 
as coisas estão ao nível económico, 
como costumo dizer, tenho medo 
que eles consigam empacotar o sol  
e se o conseguirem vendem-no logo 
para o estrangeiro. É o que está a 
acontecer com a nossa indústria”.

E Castro Verde? Como tem acom-
panhado o desenvolvimento do con-
celho? “Castro Verde tem tido um 
desenvolvimento enormíssimo e 
quem conhece o concelho, como 
eu há tantos anos, só pode notar 
esse desenvolvimento, sobretudo a 
partir do 25 de Abril. Tem crescido 
de uma forma sustentada e, como 
tudo, talvez pudesse ter crescido 
de outro modo, há sempre mais a 
fazer, como é evidente, mas a vila e 
o concelho não têm nada a ver com 
o que havia há 20 anos atrás. Falta 
uma aposta forte do poder central na 
criação de emprego e falta também 
a descentralização que faça com que 
empresas e serviços saiam do litoral 
para o interior. Quando esta política 
for alterada  e a regionalização for 
feita, as coisas poderão mudar ain-
da mais. Para já, tem que se dar os 
parabéns ao poder local pelo que 
tem conseguido fazer”.

E já que este é o tempo da feira de 
Castro, Eduardo Rosa desfia algumas 
memórias. “Como tudo nesta vida, a 
Feira de Castro vai mudando, a legisla-
ção também se alterou muito e a Feira 
pouco tem a ver com aquilo que era 
há 20 anos. O espaço onde se realiza 
e o seu enquadramento melhoraram 
muito, só é pena que as tradições mais 
antigas se estejam a perder e muita 
legislação nova esteja a matar este tipo 
de feiras tradicionais. Mas a Feira de 
Castro, apesar de tudo, tem conse-
guido resistir e adaptar-se aos novos 
tempos e continua com a vitalidade 
que sempre lhe conheci”. w
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w Eduardo rosa, prEsidEntE da junta dE frEguEsia dE corroios

A margem sul está cheia 
de alentejanos

CARLOS JúLIO
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As poucas gotas de água que 
caíram no fim de semana de 
18 e 19 de Outubro quase não 

se fizeram sentir na Feira de Castro, 
ponto de encontro de milhares de 
pessoas, vindas um pouco de todo 
o lado, do Alentejo, do Algarve, da 
zona de Lisboa.

Quando chegaram já a feira estava 
a funcionar. As barracas e bancas 
foram montadas e desmontadas em 
meia dúzia de horas, numa profu-
são de gestos cheios de sabedoria 
e rotinas.

há gerações que muitos feirantes 
aqui vêm.  há barracas onde estão, 
lado a lado, os avós, os pais e os filhos, 
com os netos a gatinharem no chão 
de saibro. Avós que já vinham à feira 
com os pais. Pais que hoje trazem os 
filhos. É uma tradição jamais inter-
rompida que se inicou, pelo menos, 
no século XVII. Sempre com a Feira 
no local onde é hoje. 

E se “as novidades” de antiga-
mente hoje são outras, o espírito 
é o mesmo.

Antigamente esta era a feira de gado 
mais concorrida da região. Rebanhos 
inteiros eram negociados num ápice. 
Vinham os serrenhos, lá da Serra do 
Algarve, mais virados para a planí-
cie alentejana do que para o litoral 
algarvio. Compravam tudo o que 
necessitavam para passar o Inverno, 
acumulavam alguns (poucos) bens 

e adquiriam, sobretudo, o que não 
tinham forma de comprar lá na serra 
onde a economia que se praticava 
era de pura subsistência.

Vinham também os grandes la-
vradores alentejanos e, para além 
do gado, negociavam em arreios, em 
mantas para o Inverno, em apetre-
chos agrícolas.

Vinham os ciganos, com rebanhos 
de filhos, eles negociadores de ca-
valos,  elas, decifradoras do futuro, 
liam a sina de cada um nas linhas 
da palma da pão.

Vinham também os cantadores 
de despique e baldão e os tocado-
res de viola campaniça que, durante 
uma semana, não se calavam noite 
após noite, copo após copo, à luz de 
um simples candeeiro a petróleo. A 
assistência não arredava pé. 

Pela feira andavam também os 
poetas populares que vendiam as 
quadras a troco de alguns tostões. 
Autênticas novelas populares, com 
muito sangue e lágrimas, mas sempre 
com a moral certa a encerrar a rima 
das décimas.

Mas mais, muito mais gente, toda 
ela diversa, fazia da Feira de Castro 
um momento único, desde o circo 
com a exposição dos casos mais ex-
tremos da degenerescência humana 
ou animal, aos vendedores de banha 
da cobra, já roucos, mas sempre com 
uma multidão a seus pés.

Era este o ambiente da Feira de 
Castro, sem casas de banho – as 
necessidades eram feitas ali - com 
rebanhos de ovelhas e varas de por-
cos atraindo as moscas e um cheiro 
nauseabundo que se entranhava com 
o cheiro dos pêros frescos ou dos 
figos que vinham lá do Algarve e se 
alinhavam nas barracas dos frutos 
secos, logo à entrada da feira.

E havia também as barracas de 
meninas, uma presença sempre 
certa, com fila à porta e que para 
muitos era a primeira iniciação nas 
artes do sexo.

Esta era a Feira de antigamente, 
muito diferente do que é hoje. A 
Feira, como por aqui dizem, é só 
algumas horas. Já não dura uma se-
mana. Sexta-feira há já um pouco 
de animação, sábado e domingo 
enche, na segunda-feira já poucas 
barracas restam. É como um balão 
que enche depressa, mas também 
depressa se esvazia.

Continuam os frutos secos, as azei-
tonas retalhadas e a música que se 
ouve vem agora dos carrocéis e das 
bancas que vendem Cds e DVDs. 
Ainda se vêem muitos ciganos, 
agora misturados com negros do 
Senegal, com chineses que ven-
dem quinquilharia, com gente da 
América Latina mais apostada em 
roupa e em música dos Andes, com 
brasileiros especialistas um pouco 

em tudo.
Como sempre em cada ano foi 

o pior ano de sempre em termos 
de negócio. Ouvem-se as queixas 
dos tendeiros de que esteve menos 
gente, o dinheiro circulou menos, 
foi quase só trabalhar para aquecer. 
Mas no ano seguinte, a história re-
pete-se. No ano anterior é que tinha 
sido bom…

A Feira já não é a confusão de bar-
racas e de tendeiros obrigando as 
pessoas a passarem mesmo junto aos 
artigos em exposição. A feira agora 
tem ruas e avenidas, que são as ruas 
mais largas. Tem sanitários e água 
canalizada. O próprio polvo assado 
já não está ao pó, mas dentro de um 
pequeno armário transparente.

O cheiro da feira desapareceu, bem 
como o barulho que era ensurdece-
dor e que agora apenas se mantém 
junto da zona dos carrocéis.

Mudou a Feira, mas não mudou o 
espírito de quem a visita e, ano após 
ano, esteja sol ou chuva, de carro 
próprio ou em excursão, deman-
da às terras de Castro Verde para 
“mergulhar” numa das feiras mais 
antigas do país. 

Já não há mantas tradicionais e 
daqui a alguns anos até dos relógios 
marados dos chineses iremos ter 
saudades. Mas é este o sinal dos 
tempos. A tradição muda todos 
os dias. E outros olhos, outras 

memórias, irão chorar e recordar 
com apêgo a Feira dos dias de hoje, 
com a mesma emoção e a mesma 
ternura com que nós recordamos 
feiras mais antigas, feiras da nossa 
mocidade. Feiras de outro tempo, 
que são sempre as feiras passadas. 
E, melhor do que a Feira de Castro 
para assinalar estas mudanças e ao 
mesmo tempo o constante que a 
vida é, não há. Basta juntar meia 
dúzia de pessoas, de várias idades, 
para constatar que as melhores feiras 
de sempre eram aquelas de quando 
éramos meninos e moços. Da mo-
cidade de cada um. São aqui que 
estão as nossas memórias. A Feira 
deste ano foi, por certo, a melhor 
feira da vida de muitos jovens em 
Castro. Que daqui a 40 ou 50 anos 
a estarão a recordar e engrande-
cer como hoje nós fazemos com 
as feiras passadas. E isso é que é 
bonito e dá uma verdadeira ideia 
da importância e da dimensão des-
te acontecimento único que tem 
atravessado gerações e gerações 
de castrenses – a Feira de Castro. 
Que cada ano está melhor mesmo 
que a nossa memória o contradiga. 
Mas isso são coisas da memória que 
tem uma forma estranha de sele-
cionar as recordações. Engradece 
as que estão mais longe e menoriza 
as que estão mais perto. Coisas da 
memória. w

FEIRA dE CAStRo

A MEMóRIA No PRESENtE

CARLOS JúLIO
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José Simões
58anos. Pedrógão Grande

O som estridente dos diver-
timentos invade a vila, logo ao 
primeiro dia de Feira. Há-os para 
todos os gostos e idades, e de to-
dos os feitios: para os mais novos, 
para os mais velhos, e para os mais 
aventureiros.

A pista de “carrinhos de choque” 
é já uma presença habitual no 
Largo da Feira, por esta altura. É 
inevitável não dar por ela. As mú-
sicas da moda a rondar altos níveis 
de decibéis servem de chamariz 
aos demais, que todos os anos 
não perdem a oportunidade de se 
enfiar nos pequenos carrinhos, e 
andar pela pista afora a chocar com 
amigos e desconhecidos. 

Desde 1976 até hoje, que José 
Simões, proprietário da pista dos 
“carrinhos de choque”, só perdeu 
uma Feira de Castro. O negócio, 
esse, já é tradição na família. O seu 
pai, já falecido, fizera também dos 
divertimentos de feira o “ganha-
pão” lá de casa, assim como o seu 
irmão, 10 anos mais novo, que anda 
também de feira em feira com uma 
pista de carros de choque. Dos seus 
quatro filhos, três juntaram-se a 
José na vida da itinerância e das 
feiras. No entanto revela que “pre-
sentemente, se tivesse tido outra 
oportunidade, tinha escolhido ou-
tra vida”. Aos 11anos experimentou 
pela primeira vez a adrenalina de 
conduzir um carrinho de choque, e 
com apenas 14 já trabalhava no ne-
gócio da diversão, tomando conta 
de um carrossel infantil. 

Diz que foi o facto de “andar 
de terra em terra, conhecer novas 
pessoas e sentir o espírito de cama-

radagem” que o seduziram a envere-
dar por este estilo de vida. 

José Simões chega a Castro Verde 
quase sempre uma semana antes do 
“grande fim-de-semana”. Consigo 
traz os oito semi-reboques que 
transportam a pista, os empregados 
e os filhos, para durante três dias, 
procederem à montagem da pista 
dos “carrinhos de choque”.

A feira de Castro faz parte da 
sua rotina anual, mas as mudanças 
da feira que conheceu em criança, 
são bastante evidentes: “Já nada 
é como antigamente. As pessoas 
ganhavam menos, mas tinham 
mais poder de compra do que hoje. 
O nosso negócio vive das sobras e 
se o dinheiro já não dá para tudo, 
quanto mais para as sobras.”

Filomena Diogo
51anos. Fátima 

De Fátima a Castro Verde, Filo-
mena Diogo e o marido calcorrea-
ram 279 km. Não vieram sozinhos. 
Na bagageira trouxeram os cerca 
de 90 santinhos, que mais do que 
boa companhia, são a essência do 
seu negócio. 

Mas em tempos de crise, nem os 
santos a ajudam! Após vinte anos 
de experiência, a D. Filomena é 
peremptória: “isto está mau. A crise 
está a afectar muito o negócio”. 

Suportados por uma aplicação 
em madeira, os demais santinhos 
encontram-se alinhados por 
tamanhos, adornados com flores 
de cores garridas, que despertam o 
olhar dos mais distraídos. Os ver-
dadeiros crentes param para per-
guntar quanto custa. “150 euros, os 
maiores!”, responde a D. Filomena 
com a esperança de vender vidrada 

nos olhos. Mas o cliente achou 
caro e seguiu caminho. Porém, a 
sua crença em melhores dias é 
notória no seu discurso: “A fé ainda 
vende. Mesmo os mais jovens que 
se dizem pouco crentes, passam e 
compram sempre qualquer coisa, 
nem que seja só um terço”. 

Nossa Sra. de Fátima é das que 
mais ajuda nas vendas e uma das 
preferidas da D. Filomena, talvez 
por ser sua “vizinha”. Para a Feira 
de Castro veio acompanhada pelo 
marido, como desde há 8 anos para 
cá, altura em que começou a vir a 
Castro Verde. “Eu só ando nisto ao 
fim-de-semana. Sempre vim com 
o meu marido. Os suportes em 
madeira são feitos por ele e talvez 
por isso ele goste de cá vir.” 

Daqui segue para a Feira de 
Aljustrel. Mas à pergunta: Qual das 
duas prefere? Não hesita e diz-se 
fã da Feira de Castro.

António Cigano
80anos. Aljustrel

O chapéu curvado sobre a cabe-
ça vinca-lhe as feições acentuan-
do-lhe a força e o espírito cigano. 
O humor e o entusiasmo reinam 
no seu discurso, com a mesma 
naturalidade com que inspira mais 
um cigarro.  Amparado pelo cajado, 
amigo de longa data, encontrámo-
lo às portas de mais uma grande 
Feira, dias antes do casamento de 
um membro da sua comunidade 
em Castro Verde. 

O gado é a alma do seu negócio. 
Mas hoje, numa feira onde o gado 
já pouco rende, António Cigano não 
esconde a vontade de voltar atrás, 
ao tempo onde os cavalos, as mulas 
e os burros, eram a essência da 
pomposa Feira de Castro: “… dantes 
é que dava interesse. Quer pró 
cigano, quer pró negociante. A feira 
continua a ser importante p’ra nós 
ciganos, não há ano que eu cá não 
esteja, mas já não se vende como 
antigamente.” 

Um negócio de família, que tem 
atravessado diferentes gerações. 
Os seus pais já vendiam na feira 
e, hoje, os filhos também lhe se-
guiram as pisadas: “… lembro-me 
de vir à Feira com os meus pais, 
também vendedores de gado e, 
de nessa altura, haver mais gente. 
Ao domingo então o enchente era 
maior. Faziam-se bons negócios. As 
pessoas compravam mais.”

Mas para António Cigano e sua 
família, a feira não é só sinónimo 
de trabalho. O convívio marca 
estes dias em Castro Verde. “Ora, 
enquanto cá estamos vendemos 
uma besta, compramos outra, be-
bemos um copo, dormimos com as 
mulheres. Não é só trabalho! A feira 
continua a ser uma alegria e um 
momento de grande animação.” 

Muitos dos casamentos ciganos 
“arranjam-se”, segundo, Antó-
nio Cigano por altura da Feira de 
Castro, daí que esta seja uma data 
importante para a concretização 
dos mesmos: “As vossas namora-

das arranjam-nas nos bailes, não 
é? Nós arranjamo-las nas feiras. 
Depois casamos onde nos conhe-
cemos.” 

A duas semanas da Feira de 
Castro, sem malas ou bagagem, An-
tónio Cigano e a esposa, aguardam 
pelo dia do casamento para depois 
rumarem até outra terra, seja ela 
qual for. Não importa o destino. 
Aliás, o destino é algo incerto 
para esta família que contempla a 
liberdade como um estilo de vida 
do qual não querem abdicar. 

Hirondina dos Santos
66anos. Moimenta da Beira

Por entre a balbúrdia de ciganos, 
e vendedores de tudo e mais 
alguma coisa, destaca-se uma 
figura feminina, com um monte de 
meias de lã coloridas, a deambular 
pela feira. Não tem banca, diz “. 
Circula pelas ruas, apregoando o 
seu produto. 

As meias coloridas na cabeça 
dão-lhe um ar de graça e servem 
de chamariz aos muitos que ainda 
tentam fazer frente às noites mais 
gélidas de Inverno, com ajuda de 
um par de meias quentinhas, feitas 
à mão.

Há já cerca de duas décadas e 
meia que Hirondina dos Santos 
deixa a sua casa, em Moimenta da 
Beira, Viseu, para vir, durante três 
dias, vender as suas meias, feitas a 
cinco agulhas e muita paciência, à 
Feira de Castro. Cada par de meias 
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Retratos da Feira
O tempo, composto de mudança, não pára. A Feira de Castro modificou-se por força de adaptação aos dias de hoje. A sua 

componente de feira rural à porta das sementeiras perdeu peso. As vivências são outras e têm outro ritmo. Mas a feira, 
agora invadida por roupas e sapatos, continua a ser uma catedral de encontros e personagens que lhe imprimem um espírito 
muito especial. Quem olhar com atenção, continua a encontrar o homem do Borda D’Água, a mulher da Banha da Cobra, os 
algarvios dos frutos secos, os ciganos que vêm mais cedo para casar, os excursionistas que rumam a Castro Verde e compram 
os agasalhos para o Inverno. Há cajados, meias de lã, romãs, chocalhos, balsas, cheiro a castanha assada, torrão de Alicante… 
e divertimentos que fazem as delícias dos moços e o desespero dos pais. Fomos à Feira e encontrámos gente que cá vem há 
muitas décadas.
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é especial, pois leva cerca de dia e 
meio a ser tricotado.

Nutre um gosto especial por 
esta feira, porque já são “amigas 
de longa data”. Para além disso 
considera-a uma Feira de extrema 
beleza: “É bonita esta feira. Para 
mim é especial. Gosto muito de cá 
vir pois o meu negócio tem corrido 
bem aqui”.

António Galaio
72anos. Ervidel

Imerso na multidão que desce a 
rua Fialho de Almeida até ao gran-
de Largo, António Galaio apregoa 
com estilo o pequeno almanaque 
Borda d’Água. Tem apenas 24 
páginas, mas a leitura dá para o ano 
inteiro. 

Vestido a rigor, com fato e 
chapéu a condizer, dá nas vistas de 
quem passa. A lengalenga, essa, é 
a mesmo ano após ano. Liberto de 
preconceitos, vai verbalizando ve-
zes sem conta “…Olha o Bord’Água 
pró ano! Olha o Bord’Água pró 
ano”. E perante o chamamento, lá 
um ou outro visitante vai parando 
para comprar o verdadeiro alma-
naque que, como consta na própria 
capa, “é útil a toda a gente”.

Por ser tradição vender na Feira 
de Castro, diz o Sr. Galaio ter já 
clientes assíduos da pequena 
publicação onde as antigas dicas 
parecem ser intemporais. 

Quis ser artista de palco, mas 
por falta de oportunidade tornou-

se “artista de rua”. Assim se vê no 
ofício que o acompanha há já 23 
anos. “Desde os meus 49 anos que 
vendo Bordas d’Água. Após o 25 de 
Abril a casa onde trabalhava foi à 
falência, pelo que fui despedido. E 
como nunca gostei de pedir nada 
a ninguém decidi fazer-me à vida. 
Segui este ofício, não por vocação, 
mas por necessidade. Houve uma 
altura em que tinha vergonha 
do que fazia e me escondia das 
pessoas conhecidas. Hoje até as 
chamo!”.  

Com 80 anos de existência, o 
Almanaque Borda d’Água é uma 
das mais antigas publicações por-
tuguesas em actividade. “Este ano 
o preço subiu 10 cêntimos” diz o Sr. 
Galaio, que pede 1,50 por cada um. 
Impresso em papel ordinário que se 
torna amarelecido passadas poucas 
semanas, separa uma a uma as 
páginas cheias de ciência, teimo-
samente coladas umas às outras, e 
onde podemos encontrar os dados 
astrológicos para 2009, conselhos 
sobre jardinagem e agricultura, 
entre muitas outras sabedorias 
populares. Até ao momento diz ter 
vendido apenas vinte e tal, conse-
quência da chuva que não perdoou 
a tarde do segundo dia de feira. “Há 
vinte anos atrás cheguei a vender 
300 bordas d’Água em dia e meio”. 

De Castro Verde segue para a 
Golegã. As suas feiras de eleição. 
Aos 72 anos, vender é mais um ho-
bby do que uma obrigação. “Tenho 
uma paixão especial pela Feira de 

Castro. Gosto deste convívio, de 
conversar com as pessoas. Aliás, 
foi este convívio e esta minha 
atitude perante a vida que me fez 
chegar aos 72 anos e como eu 
quero chegar aos 100 tenho que 
aproveitar bem o tempo que me 
resta. Só deixarei de vir à Feira de 
Castro quando me faltar a saúde. 
Enquanto tiver força e juízo hei-de 
cá estar. Contem comigo para o 
ano, se Deus quiser”.

Manuel Aleixo Pinto
55anos. Barreiro

Quando chega a altura da casta-
nha, Manuel Pinto, nem pensa duas 
vezes: enfia-se na carrinha com a 
esposa, e vai de feira em feira ven-
der a castanha assada, obrigatória 
nas feiras, quando o tempo começa 
a ficar mais frio.

Durante a época de veraneio, 
anda com um bar de feira, de co-
mes e bebes, e no Inverno dedica-
se a esta actividade.

Já há vinte anos que anda nesta 
vida, e já conta com seis de Feira de 
Castro, feira esta que lhe dá muito 
gozo fazer, porque como o próprio 
revela “... venho cá pela beleza da 
terra, e por este ambiente rural. O 
convívio também é muito bom. Já 
fiz muitos amigos aqui”.

Antes, Manuel Pinto andava só 
com o bar itinerante na zona da 
margem sul, até que descobriu em 
si “o bichinho” de vender castanha 
assada. Para tal traz consigo os 
dois carrinhos, apetrechados com 
o respectivo fogareiro. A castanha, 
essa compra-a ao seu fornecedor, 
“Russo dos Caracóis”, que também 

vende na Feira de Castro.  
A arte de assar a castanha, diz, 

não ter ciência nenhuma. É só re-
talhar as castanhas, deitar-lhes sal 
grosso, levar ao fogareiro, e ficam 
prontas.

Apesar da crise, e dos dois euros 
a dúzia, o vendedor de castanha 
diz que esta continua a ter muita 
saída.

Manuel Pinto promete voltar 
para o ano, e nem o facto de ter 
que dormir na carrinha, durante 
três noites, o vai impedir de voltar 
à Feira de Castro.

Manuel Gonçalves 
75anos. Ferreira do Alentejo 

Ar castiço, boina na cabeça e 
o bigode devidamente aparado. 
Apelidam-no de “o homem dos 
cajados”. Junto à Rotunda dos 
Porcos, entre os feirantes de roupa 
e calçado, polvo assado e torrão 
de Alicante, vende indiscriminada-
mente um e outro cajado. Há os 
de freixo, zambujo e marmeleiro. 
O preço depende da “grossura da 
madeira”, diz, na galhofa com o 
cliente, enquanto lhe faz o troco da 
última venda. 

Dezoito euros custa o mais caro. 
Feito a partir de madeira dura, 
densa, pesada e porosa. “Este aqui 
é de freixo. Fazer um bordão não 
é para toda gente. Eu aprendi com 
o meu pai. Via-o fazer e assim fui 
aprendendo. Comecei nisto logo 
em criança”.

Encostado a um dos seus artigos, 
que lhe chega à altura do queixo, 
explica que leva mais de uma 
semana a conceber um cajado. 
Primeiro vou ao campo apanhar a 
madeira, depois deixo-a secar e só 
então é que começo a fazer o ca-
jado. Isto não se faz em dois dias.” 
Depois de dada a forma à madeira, 
que entorta em contacto com o 
lume, é-lhe aplicada uma pequena 
placa em zinco. 

Quanto à sua utilidade, diz o Sr. 
Gonçalves, que os cajados servem 
para guardar gado mas há também 
quem os use como elemento de-
corativo. “Se vendesse só pró gado 
já não fazia cajados. Faço também 
como artesanato e para exposi-
ção. Há cajados meus espalhados 
pelo estrangeiro, na Bélgica e no 
Canadá.”

Foi encarregado de obras e guar-
dou gado. Vender cajados é hoje 
apenas uma “entretenga”, numa 
Feira que aprecia como “a melhor 
do Baixo Alentejo” e que já o co-
nhece há mais de vinte anos. Para 
o grande dia da feira, o domingo, 
trouxe 90 cajados. Diz ter vendido 
alguns, não tantos como gostaria 
mas vir à feira não é só vender, é 
também uma oportunidade para 
o convívio e de reencontro com os 
amigos de longa data. 

São muitas as imagens de genui-
dade desta feira secular, o homem 
dos cajados, como lhe chamam, é 
uma delas. E que permaneça até 
que ele assim o queira. w
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Retratos da Feira programa cultural da feira
Durante o fim-de-semana muitas foram as actividades cul-

turais.O programa voltou a privilegiar iniciativas que trouxeram 
de volta manifestações que outrora aconteciam  de forma 
espontânea no Largo da Feira. A anteceder os dois dias de 
grande agitação, o grupo “Xaile”, encheu o Cine-Teatro Mu-
nicipal, na noite de sexta-feira, dia 17 de Outubro, com uma 
actuação envolvente. Na bagagem trouxeram um repertório 
composto por canções originais, baseadas no universo da 
música popular. No Sábado, dia 18, Castro Verde começou  
a festa ao som da Arruada das Bandas Filarmónicas, na qual 
participaram a Banda da Sociedade Recreativa e Filarmónica 

1º de Janeiro e a Banda de Sarilhos Grandes (Moita). 
Como momento simbólico da presença dos algarvios na 

Feira, o Grupo Folclórico e Etnográfico “Amigos do Monte-
negro”, armou um verdadeiro corridinho na entrada da Rua 
Fialho de Almeida, trajando a rigor e animando o inicio da 
tarde. Depois foi a hora da “Planície a Cantar”, um encon-
tro de corais alentejanos que se tornou indispensável. Os 
grupos ainda começaram a desfilar e a cantar na rua, mas 
o S. Pedro tratou de enviar toda a gente para baixo de telha, 
que é como quem diz para o Cine-teatro Municipal. Apesar 
do imprevisto, o público foi persistente, e ocupou todos os 

lugares disponíveis na sala.
Pela noite dentro, teve lugar no Fórum Municipal, o XVIII 

Encontro de Tocadores de Viola Campaniça e Cantadores de 
Despique e Baldão, organizado pela Cortiçol, com a colabo-
ração da Câmara Municipal, onde se cantou de improviso 
ao desafio , cumprindo assim uma das tradições  mais em-
blemáticas da Feira. Neste encontro, dando continuidade ao 
ciclo de homenagens, foi homenageado o cantador Francisco 
Cristina Colaço, da Estação de Ourique, mais conhecido por 
Chico do Moinho.
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N
uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal 
de Castro Verde no âmbi-
to do Dia Internacional 

de Monumentos e Sítios, tivemos 
oportunidade de apresentar, em 
colaboração com o Padre Eduardo 
Osório, os templos religiosos que em 
meados do século XVIII se distribuíam 
pelo território que compõe hoje o 
concelho de Castro Verde. A partir 
das informações disponibilizadas 
pelos párocos do concelho logo após 
o terramoto de 1755, em resposta a 
um inquérito baptizado por “Memó-
rias Paroquiais” efectuado em 1758, 
promovido pelo Padre Luís Cardoso,  
um académico da Academia Real 
da história, inventariámos e mos-
trámos um conjunto de 22 espaços 
religiosos, que correspondem aos 
que aparecem indicados nesse do-
cumento. 

Como sabemos, a divisão adminis-
trativa no século XVIII era totalmente 
distinta da actual, pelo que importa 
salientar que as actuais freguesias 
de Entradas e Casével eram, à altura, 
sedes de concelho, a freguesia de 
Santa Bárbara estava integrada no 
concelho de Padrões, e a freguesia de 
S.Marcos da Atabueira era pertença 
do vizinho concelho de Mértola.

As duas dezenas de santuários 
encontravam-se então divididos 
da seguinte forma pelas cinco “fre-
guesias”: 

Em Casével, para além da Igreja 
Matriz de Casével, existia a Igreja da 
Misericórdia (actual sede da Junta de 
Freguesia) e a Ermida de S. Sebastião. 
Na freguesia de Castro Verde, estavam 
identificadas a Ermida de S. Miguel, 
a Ermida de S. Sebastião das Bica-
das, a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, a Basílica Real, a Ermida 
de Santo António, a Ermida de S. 
Sebastião, a Ermida de S. Martinho 
e a Capela de S. Pedro das Cabeças. 
Em Entradas, para além da Igreja de 
Santiago Maior, eram conhecidas 
a Igreja da Misericórdia, a Ermida 
de Nossa Senhora da Esperança, a 

Ermida de S. Sebastião, a Ermida de 
S. João Batista, a Ermida de Santa 
Maria Madalena e a Ermida de S. 
Isidoro. Na freguesia de S. Marcos 
da Atabueira a Ermida de S. Pedro 
do Soeyro, a Senhora de Aracelis e a 
Igreja de S. Marcos. Finalmente, na 
freguesia de Santa Bárbara de Padrões, 
a Igreja de Santa Bárbara.  

A maioria dos locais ainda hoje se 
encontra aberta ao culto e assume 
um importante papel no património 
religioso da comunidade castrense. 
Outros há cuja memória só nos é 
revelada pela documentação, como 
é o caso da Capela de Santo Antó-
nio, que se localizava no local onde 
hoje se ergue o edifício dos Paços 
do Concelho, sendo transferida por 
permuta de espaços para o cemitério 
nos inícios do século XX. Diferente 
é, no entanto, a sorte da Ermida de 
S. Sebastião de Casével ou da Santa 
Madalena de Entradas, onde só algum 
trabalho de investigação permitirá 
assegurar a sua exacta localização, 
respectivamente, perto do Castelo 
Ventoso, em Casével, ou na Rua de 
Santa Madalena, em Entradas. Mais 
fácil é a identificação da ruína do S. 
João de Baptista, que por tradição oral 
é habitualmente localizada à saída 
de Entradas, na direcção de Beja, no 
lado direito da estrada junto a umas 
pequenas hortas que ali existem. Não 
deixa também ser interessante des-
tacar a capela de S. Pedro do Soeyro, 
na freguesia de S. Marcos. Assente 
no que resta de um antigo povoado 
medieval, contradiz algumas das in-
formações que a davam como uma 
ruína informe de pedras e telhas. 
No entanto, mantém-se quase que 
milagrosamente de pé, quase em 
perfeito estado, oferecendo uma 
visão extraordinariamente lúdica, 
no meio de um olival acabado de 
plantar, com o cruzeiro seiscentista 
aos pés. 

Num ponto de intersecção en-
tre os templos já desaparecidos e 
aqueles que ainda mantêm as suas 
funções religiosas ou, pelos menos, 

se mantêm em pé, há duas situa-
ções singulares que nos chamaram 
particularmente à atenção. São o 
caso do Santo Isidoro de Entradas 
e o do S. Martinho de Castro Verde. 
Não apenas pelo abandono a que 
foram votadas em pouco mais de 
cem anos, era conhecido o seu culto 
ainda no século XIX, apesar de es-
tarem próximas das duas maiores 
localidades do concelho, mas aci-
ma de tudo por assentarem sobre 
dois sítios arqueológicos aparente-
mente de particular importância, 
indiciando tratar-se de dois locais 
com ocupação humana antes de 
Entradas ou Castro Verde. 

Os vestígios arqueológicos do S. 
Martinho, próximo do campo de tiro 
dois quilómetros a Sueste de Castro 
Verde, apesar de parcos, parecem 
demonstrar estarmos perante um 
sítio que foi ocupado desde a Idade 
do Ferro até à Alta Idade Média, 
podendo a tão fragilizada capela de 
S. Martinho ser um “descendente” 
de um pequeno templo paleocris-
tão do século VII ou VIII. Por outro 
lado, a Capela de S. Isidoro, a cerca 
de dois quilómetros de Entradas, 
é, sem sombra de dúvida, o que 
resta de uma antiga villae roma-
na (o correspondente ao monte 
alentejano) com ocupação até ao 
século VI ou VII depois de Cristo, 
e com uma área edificada de mais 
de 25 000 m2. 

Um e outro sítio merecem um 
olhar mais atento como objecto de 
estudo e como forma de salvaguarda 
da sua memória. Se não a recupera-
ção desses pequenos espaços reli-
giosos, pelo menos a consolidação 
da ruína para que não se apague, 
de forma irreversível, um pouco 
mais do nosso património. Fica 
aqui este pequeno apontamento 
na perspectiva de que cada um de 
nós olhará mais atentamente ao que 
nos rodeia, e procurará salvaguardar 
a tão frágil memória que desaparece 
todos os dias perante a nossa total 
inércia e indiferença. w

w património rEligioso dE castro vErdE

As capelas de S. Martinho 
e Santo Isidoro   

As capelas de S. Martinho e S. Isidoro são dois edifícios religiosos que apresentam algumas semelhanças 
formais. Com uma volumetria discreta, agarrados à terra, desenvolvem-se sobre plantas longitudinais 
formadas por dois espaços sequenciais, apresentando dimensionamentos, respectivamente de 13,30m e 
12m, no comprimento, e de 4,80m e 6,50m, na largura.

Um e outro templo, têm na entrada um espaço rectangular, a nave, onde se podia escutar a”palavra”, espaço 
esse que antecede a capela com forma quadrangular, onde estava o altar e se proclamava a “palavra”.

A divisão dos dois espaços em ambos os edifícios é efectuada por um arco de volta perfeita, geralmente 
denominado por arco do triunfo ou triunfal.

Os edifícios, caracterizados por uma simplicidade formal e decorativa, revelam algumas diferenças cons-
trutivas. A Capela de S. Martinho está edificada com paredes de alvenaria de pedra com cerca de 0,60m, 
que suportam as coberturas da nave e capela construídas com abóbadas de berço de tijolo de barro cozido. 
Enquanto que as paredes da Capela de S. Isidoro apresentam uma espessura de 1,20m, sendo a cobertura 
da nave construída com abóbada abatida de tijolo cozido e a da capela com uma abóbada hemisférica ou 
cúpula.

As duas capelas apresentam pinturas nas paredes do altar, sendo particularmente interessante o movimento 
e a cor dos pequenos anjos da capela de Santo Isidoro, de tradição popular com influência maneirista.Capela de stº isidoro

Capela de s. martinho

MIGUEL REGO 
SILVESTRE PELICA
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Castro Verde viveu de 12 a 14 de Setembro 
mais uma edição da Planície Mediterrânica, 
no âmbito da rede cultural Sete Sóis Sete 
Luas. A vila encheu-se de animação. Muita 
gente veio de fora e ajudou a testar a 
operacionalidade do Parque de Campismo. 
A arte, a música e a dança saíram para a rua. 
O convívio foi mote maior desta edição. A 
par dos grandes concertos do Cine-teatro, os 
pequenos momentos fazem da Planície um 
festival diferente. Aqui o tempo e a luz que 
corre são do Sul e querem-se saboreados. 
Agradáveis foram os finais de tarde e as 
noites no Jardim do Padrão. As horas das 
refeições e dos petiscos alentejanos, 
marroquinos e sicilianos. Bailou-se, cantou-
-se à alentejana, gastaram-se as energias 
com a Farra Fanfarra. A Planície revelou-se 
cheia de espaço para todas as idades e para 
a dádiva da partilha. Aqui neste fotodestaque 
escolhemos duas imagens que ilustram o 
espírito que se quer continuar a construir.

Momento I
Depois de uma oficina de cante alentejano, 
onde uns se iniciaram e outros regressaram 
às modas, La Comparsa (um grupo de 
moços vindos de Cádiz) invadiu a Taberna 
do João da Cabeças e juntou-se à festa. 
Entre uma alentejana, uma espanhola, uma 
mini e um copo de tinto, a alegria tomou 
conta do momento. O espaço foi pequeno, 
mas bem aconchegados lá dialogámos 
com nuestros hermanos. Eles mostraram-
-nos o que se canta no carnaval da sua 
terra. Nós tentámos ensinar-lhe a moda 
“Já lá vem a música tocando”. Foi bonito.

Momento II
Antiga Fábrica Prazeres & Irmão. São o público 
mais jovem da Planície. Crianças, algumas 
bebés, que bateram o pé e arrastaram 
os adultos que os acompanhavam para a 
peça “Tamborilando”. Teatro de música 
e objectos que explorou os sentidos e 
estimulou a sensibilidade. Graúdos e miúdos 
á descoberta dos pequenos encantos.  

fotodEstaquE

O regresso às aulas veio assinalar 
o fim de mais uma edição dos ATL’s, 
que, a exemplo de anos anteriores, 
promoveram o convívio, divertiram 
e ocuparam os tempos livres de mi-
údos e graúdos.

Os ATL’s e a iniciativa RIR em Movi-
mento (Recriar / Inovar / Reabilitar) 
proporcionaram, de 7 de Julho a 25 de 
Agosto, um Verão diferente às crianças 
e seniores do concelho de Castro Verde, 
que tiveram a possibilidade de ocu-
par o seu tempo livre com actividades 
bastante diversificadas. 

Já há muitos anos que o Município de 
Castro Verde proporciona às crianças 
entre os 6 e os 12 anos de idade, resi-
dentes no concelho, a oportunidade de 
tornar as férias grandes mais apelativas 
e divertidas, com passeios e actividades  
lúdicas, culturais ou mesmo despor-
tivas, que têm, simultaneamente, um 
cariz pedagógico. 

Uma vasta oferta de actividades, 
dentro de diferentes áreas, foi o que 
puderam privilegiar as cerca de 150 
crianças inscritas. Os ateliers de expres-
são plástica, de educação ambiental, ou 

de expressão motora e visitas culturais, 
são disso exemplo, ao contribuir para a 
formação dos mais pequenos, nomea-
damente em áreas como o património, 
a cidadania ou o ambiente.   

No que respeita ao ATL Sénior – RIR 
em Movimento, esta é uma iniciativa 
relativamente recente, que acontece há 
apenas dois anos, mas que já cativou 
muitos dos seniores do concelho. A 
iniciativa procura oferecer às pessoas 
com mais de 55 anos, residentes no 
concelho, um Verão activo e enrique-
cedor, na medida em que privilegia 
as actividades desportivas, recreativas 
e reabilitativas, e proporciona novas 
experiências.

Durante três dias na semana, os cerca 
de 60 idosos tiveram a possibilidade de 
praticar exercício físico, de fazer visitas 
institucionais e passeios e, principal-
mente, de conviverem e partilharem 
conhecimentos e experiências entre 
si, e com os mais novos.

Aqui ficam algumas impressões das 
crianças do ATL de Verão 2008, onde se 
confirma que esta foi mais uma época 
de sucesso. w 

w tEmpos livrEs 

Miúdos e graúdos em movimento
Durante o Verão, crianças e seniores do concelho ocuparam os seus tempos livres de forma activa e animada.

Olá, eu sou a Andreia e tenho 9 anos. Este foi o segundo ano que fui para o ATL. Foi muito fixe e 
divertido. Estavam lá amigos meus. Fomos a Lisboa. E até Beja de comboio. Eu gostava que fossemos 
ao campo apanhar bichinhos ou que fossemos ao Aquashow! Também gostava de ir à praia e ao Museu 
da Lucerna. Eu gosto muito do ATL e assim as férias são mais divertidas.

Andreia Silva, Castro Verde

Já é a segunda vez que vou ao ATL e gostei mais deste ano, porque conheci muitos amigos, gostei 
de ir à piscina, de ir ao desporto no pavilhão e de ir a Lisboa ver o Pavilhão do Conhecimento. Também 
gostei de ir à aula de informática porque eu gosto muito de computadores. Foi interessante pintar a 
t-shirt. Aprendi muitas coisas novas que eu não sabia. Foi bom ir dormir com os livros na Biblioteca 
Municipal de Castro Verde. Gosto muito do ATL.

João Louro, Santa Bárbara dos Padrões

Este ano mais uma vez esperei ansiosamente pelas férias de verão. Depois de um ano de aulas 
chegou essa altura tão esperada, onde não falta tempo para brincar e também para descansar. 

Para ocupar da melhor maneira esse tempo dedicado apenas à liberdade, estivemos no ATL onde 
fizemos algumas actividades e não faltou animação. Para mim o que mais gostei foi a noite que passá-
mos na Biblioteca Municipal de Castro Verde, pois não é uma coisa que acontece todos os dias. Além 
desta actividade gostei também, da visita ao pavilhão do conhecimento porque podemos observar 
muitas coisas interessantes. Entre passeios, viagens, piscina e muita brincadeira com os amigos, 
chegou a hora de voltar à escola e esperar por umas novas férias e pelo ATL para aproveitar o tempo 
da melhor maneira! Até para o ano…

Guilherme Afonso, Entradas

Planície Mediterrânica
Terra de Todas as Idades



O Campaniço 

Desde 2006 que a Câmara Munici-
pal de Castro Verde apresenta a sua 
candidatura ao programa Território 
Artes, um programa de dinamiza-
ção cultural à escala nacional, cuja 
adesão se efectua e formaliza através 
de uma plataforma de contratação 
on-line da Oficina Virtual, em que 
são participantes as entidades de 
produção artística e de programação, 
com especial relevo para as autar-
quias locais. 

Com o propósito de promover 
um serviço cultural no domínio das 
artes do espectáculo, o Programa 
Território Artes corresponde assim a 
uma intervenção na área da descen-
tralização 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, bem 
como a correcção das assimetrias 
regionais e desigualdades sociais.

Após a aprovação da candidatura 
desta autarquia na modalidade de 
Itinerário Cultural – Linha 1, Cas-
tro Verde obteve a possibilidade de 

efectuar o agendamento de diversas 
produções artísticas: espectáculos, 
ateliês e exposições. Para o último 
trimestre de 2008 (Outubro, No-

vembro e Dezembro) foram efec-
tuados, no total, seis agendamentos 
onde se destacam a integração da 
UCI (Unidade de Cooperação In-

termunicipal) “Eu not Pessoa” (da 
Companhia de Dança de Almada), 
evocativa dos 120 anos do nasci-
mento do poeta Fernando Pessoa, 
liderada pela Câmara Municipal de 
Coimbra e da qual fazem também 
parte as Câmaras de Sines, Pombal 
e São João da Madeira. No âmbito 
desta candidatura foram também 
agendados quatro espectáculos des-
tinados ao público jovem/escolar: 
“A Menina do Mar”, da Filandorra 
Teatro, “Ibéria: a louca história de 
uma Península”, da Peripécia Tea-
tro, uma exposição de marionetas, 
um ateliê de teatro de sombras, do 
grupo de teatro Marionetas, Acto-
res e Objectos e ainda um ateliê 
de pintura intitulado “Movo-me, 
Logo Pinto”, do Centro de Estudos 
de Novas Tendências Artísticas. “O 
Mestre Gepeto”, agendado para 5 
de Dezembro, completa este ciclo 
de programação.

No que concerne às competên-
cias da autarquia durante a adesão 
ao programa coube-lhe, uma vez 
mais, a responsabilidade de efec-
tuar todo o trabalho de produção, 

desde o agendamento à execução 
da programação, cumprindo todos 
os objectivos inscritos nos planos 
sectoriais apresentados. O Instituto 
das Artes, por sua vez, promoveu a 
concepção em função das priorida-
des e dos objectivos do programa, 
de acções específicas nas áreas do 
desenvolvimento de públicos e da 
formação. Entre Outubro de 2006 e 
Dezembro de 2007, no âmbito do 
Programa Território Artes, foram 
agendadas através do funcionamento 
da plataforma de contratação online 
1018 sessões de espectáculos, ateliers 
de formação e exposições. As 887 
sessões agendadas em 2007 foram 
promovidas por 77 Municípios, em 
parceria com a Direcção-Geral das 
Artes, e envolveram a participação 
de 76 Entidades Artísticas responsá-
veis pela circulação pelo País de 141 
produções artísticas, nos domínios 
da dança, da música, do teatro e das 
artes plásticas. Em 2008, são 61 os 
municípios com candidatura aceite 
nas modalidades co-financiadas do 
Programa Território Artes. w

Nos dias 7 e 8 de Novembro, o 
Fórum Municipal de Castro Verde 
recebe a 7ª Jornada do Centro de 
Tradições Populares Portuguesas 
– Manuel Viegas Guerreiro, subor-
dinada ao tema «Oralidade, Patri-
mónio e Tradição». 

Em debate vai estar o conceito de 
património cultural imaterial, aquele 
que se manifesta “nas tradições e nas 
expressões orais, nas artes do espec-
táculo e práticas sociais, nos rituais 
religiosos, nos falares e nos dizeres 
(…), no saber-fazer e nas aptidões 
ligadas ao artesanato tradicional, 
às antigas profissões e actividades 
artesanais”, mas também as proble-
máticas que se levantam em termos 
metodológicos e operacionais aos 
investigadores que trabalham a “me-
mória oral” e o “imaterial”, 

A 7ª Jornada do CTPP, abarca este 
ano um campo de investigação 
fundamental para a preservação e 
valorização do património cultural, 
histórico e social do nosso país, tendo 
como pano de fundo o projecto que 
a Câmara Municipal de Castro Verde 
procura desenvolver no Museu da 
Ruralidade. De referir que a expo-
sição de apresentação do projecto 
esteve já patente na Casa da Pedra, 

em Entradas, durante as Noites em 
Santiago, na Galeria Municipal, du-
rante a Planície Mediterrânica 2008 
e, mais recentemente, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa 
como promoção desta 7ª Jornada. 

Todas as sessões de trabalho 
têm espaço de discussão de forma 
a aprofundar os temas em debate. 
As inscrições são gratuitas e estão 
disponíveis na página Web do Mu-
nicípio (www.cm-castroverde.pt) e 
podem ser enviadas para o e-mail 
geral@cm-castroverde.pt. w
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Dança “eu not Pessoa”

Município mantém participação no 
território Artes
Castro Verde aderiu pelo terceiro ano consecutivo ao programa Território Artes, na modalidade Itinerário Cultural–Linha 1. 
No âmbito deste programa de co-financiamento, foram agendadas novas produções artísticas para o último trimestre de 
2008, com destaque para diversos espectáculos direccionados ao público jovem/escolar.  

7ª Jornada do Centro de Tradições Populares Portuguesas – Manuel Viegas Guerreiro vai decorrer em Castro Verde, nos 
dias 7 e 8 de Novembro. Em debate vão estar temas como a memória oral e o património imaterial.

oralidade, Património e tradição em debate

PROGRAMA

Dia 7 Nov. 

11h00  Abertura 
Francisco Duarte (Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde). 
João David Pinto Correia (Presidente do Centro de 
Estudos de Tradições Populares Portuguesas). 

11h30  oralidade: tradição e património. 
Moderador: Francisco Melo Ferreira.
PAULO NASCIMENTO E MIGUEL REGO, museu da rura-
lidade, evocar o passado e construir a memória 
do futuro. 
ANA MARIA MORÃO E MARIA TERESA AMARAL, Literatura 
oral e tradicional: uma experiência de recolha 
e classificação. 
ANA PAULA GUIMARÃES E JOSé BARBIERI, oralidade, 
tradição, Património imaterial... observemos 
uma das manifestações destes conceitos. 

Debate 
Intervalo para almoço 

14h30  oralidade: tradição e património (continuação) 
Moderador: Fernando Pinto do Amaral.
JOSé FRANCISCO COLAÇO, 20 anos de Programa 
Património 
ISABEL SANTOS E MARIANA GOMES, tradição devocional 
de santo antónio. 
MARIA DO CéU MADUREIRA, saberes e práticas medi-
cinais: intercâmbios entre Portugal e África. 
CARLOS BRANDÃO LUCAS, ilha de marajó. ancorada 
na Foz do rio amazonas 

Debate 
Intervalo 

17h00  património artístico e memória colectiva. 
Moderador: Paulo Nascimento 
VíTOR SERRÃO, o Património artístico como impe-
rativo democrático.
MARIA DE LOURDES CIDRAES, os tectos pintados da 
basílica real de Castro Verde e do Palácio dos 
albuquerques em beja. 
JOSé MECO, os azulejos da basílica real. 

Debate 

18h45  Visita guiada à Basílica Real e Igreja Nª Senhora 
dos Remédios (Igreja das Chagas do Salvador) 

20h30 Jantar convívio (mediante inscrição) 

Dia 8 Nov. 

10h00  Mesa Redonda 
património imaterial: recolha, transmissão e 
revitalização 
Moderador: João David Pinto Correia
Alexandre Parafita. Fernando Pinto do Amaral. 
Francisco Melo Ferreira. Idália Farinho Custódio. 
Paulo Costa.

Debate 
Intervalo para almoço 

14h00  Visita ao Museu da Lucerna e Moinho de Vento. 



O Campaniço

S. Pedro das Cabeças é uma refe-
rência constante na historiografia 
portuguesa, ao ser apontado como 
um dos possíveis locais onde terá de-
corrido a mítica Batalha de Ourique, 
no longínquo século XII, unindo o 
concelho de Castro Verde à fundação 
de Portugal. 

Conta a lenda que a 25 de Julho de 
1139, Afonso henriques defrontava, 
nos então chamados «Campos de 
Ourique», um vasto exército coman-
dado por cinco reis mouros e, que 
após a vitória, se autoproclamou Rei 
de Portugal. 

Passaram, desde então, 869 anos. 
Uma data histórica e emblemática, de 
interesse significativo para o concelho 
que há muito a exalta de múltiplas 
formas, seja nas telas de Diogo de 
Magina na Igreja dos Remédios, na 
construção da Basílica Real ou no 
conjunto de painéis de azulejos que 
embelezam o seu interior. Também 
a memória popular a tem frequen-
temente usado como mote nas suas 
modas, quadras ou décimas. 

Em Julho passado, nas come-
morações do seu 869º aniversário, 
a Batalha de Ourique voltou a ser 
relembrada em toda a sua dimensão 

histórica e cultural. A efeméride foi 
assinalada com um conjunto de ini-
ciativas evocativas, promovido pela 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
em parceria com a Câmara Municipal 
de Ourique e o Exército Português 

que, durante as comemorações, 
efectuou diversas manifestações 
de carácter militar. O primeiro dia 
ficou marcado pela apresentação do 
livro “A Tradição Lendária de Afonso 
henriques”, de Maria Lourdes Cidraes, 

investigadora do Centro de Tradições 
Populares Portuguesas, na Basílica 
Real de Castro Verde. A obra, que 
comporta uma análise aprofunda-
da da tradição lendária patente na 
coroação de D. Afonso henriques, 

tendo por base a Lenda do Milagre 
de Ourique e o mito fundador por-
tuguês, deu lugar a uma conversa 
de cunho histórico que suscitou o 
interesse dos demais presentes em 
torno do Rei Fundador, do seu valor 
guerreiro, visão política e capacida-
de administrativa. A apresentação 
ficou ainda marcada pelo cante d’ 
“Os Ganhões” de Castro Verde que 
interpretaram modas como “Afonso 
henriques um dia”. Ainda no primeiro 
dia dos festejos, a Banda Militar deu 
provas dos seus dotes musicais num 
concerto que aconteceu junto à Igreja 
dos Remédios.

No dia seguinte, foram depositadas 
flores em S. Pedro das Cabeças, local 
onde terá decorrido a batalha, numa 
cerimónia simbólica em homenagem 
aos mortos no confronto. As come-
morações continuaram com uma 
cerimónia militar junto à Basílica 
Real e uma palestra coordenada pelo 
Tenente-Coronel de Artilharia Carlos 
Alberto Borges da Fonseca, Professor 
de história da Academia Militar e Di-
rector do Arquivo histórico Militar, 
reforçando neste 869º aniversário, a 
importância que a batalha teve na 
história portuguesa. w
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iniciativas actividade Com’Vida

w
 
BatalHa dE ouriquE 

Programa evocativo comemorou 869º 
Aniversário 
Em Julho passado celebrou-se mais um aniversário da Batalha travada a 25 de Julho de 1139, dia de Santiago. Sinónimo 
de uma importante viragem na história de Portugal, esta reveste-se também de extrema importância para o concelho. A 
efeméride foi assinalada com um programa evocativo onde couberam diversas iniciativas.   

Desde 2006, ano em que a dupla 
Pedro Mestre e Chico Lobo se junta-
ram num “Encontro de Violas”, que 
os dois tocadores de viola campaniça 
e caipira, respectivamente, não têm 
parado de dar a conhecer o seu tra-
balho além fronteiras.

Depois da edição do álbum “En-
contro de Violas – Viola Campaniça, 
Viola Caipira”, ter sido editado o ano 
passado - também  alvo de reportagem 
no Campaniço -  os dois músicos lan-
çaram-se numa digressão por terras 
lusas, e agora, mais recentemente 
pelo Brasil. Na bagagem levaram 
um repertório com temas inéditos 
de Chico, e músicas tradicionais 
portuguesas e brasileiras.

No passado mês de Setembro Pedro 
Mestre e Chico Lobo deslocaram-se à 

cidade de Belo horizonte, no Estado 
de Minas Gerais, de onde é natural 
Chico Lobo, para participar em várias 
iniciativas do foro musical.

A 7 de Setembro a dupla passou 
pelo Festival de Folclore de Jequitibá, 
acompanhada pela cantora portu-
guesa Ana Valadas. No dia 9 foi a vez 
do Museu das Artes e Ofícios de Belo 
horizonte receber o “Encontro de Vio-
las”, no âmbito do projecto “Ofício de 
Música”, desenvolvido pelo Instituto 
Flávio Gutierrez. Já entre os dias 12 

e 14, Pedro e Chico marcaram pre-
sença no I Festival Internacional de 
Cultura Popular – Vozes de Mestres, 
que teve lugar no Centro de Cultura 
Lagoa do Nado.

Em Outubro Pedro Mestre voltou ao 
Canadá, uma vez mais na companhia 
de Ana Valadas, para participar na 
XXIV Semana Cultural Alentejana, da 
Casa do Alentejo, em Toronto, que se 
realizou nesta cidade, entre os dias 
16 e 25 de Outubro e à qual a Câmara 
Municipal se voltou a associar. w

Sonoridade da campaniça 
além fronteiras

Decorreu, no dia 6 de Setem-
bro, no Cine-Teatro Municipal 
de Castro Verde, mais uma Festa 
do Património. A organização fi-
cou a cargo da Cortiçol, que tem 
vindo, desde há vários anos, a 
proporcionar esta festa para to-
dos os ouvintes e participantes, 
que às Quintas-feiras à noite, não 
perdem a emissão do Programa 
“Património”, na Rádio Castrense, 
conduzido pelo Dr. José Francisco 
Colaço.

O objectivo da festa é propor-
cionar a todos o convívio entre si, 
e entre a cultura local, fortalecen-
do, assim, as raízes já existentes, 
ou criação de novos elos de liga-
ção entre as pessoas e os valores 
tradicionais. Simultaneamente, 
é propósito fazer a promoção de 
todos os intervenientes culturais 
no programa, que em muito têm 

contribuído para o encontro entre 
o passado e o presente. 

Pela noite dentro várias sono-
ridades tradicionais se fizeram 
ouvir: do fado,  à música popular 
do grupo de Almodôvar “Os Mal-
teses”, passando pelo som incon-
fundível da Viola Campaniça, da 
harmónica ou dos Grupos Corais. 
Do extenso cartel de convidados 
fizeram parte nomes como Ma-
ria Alice, Dário Mira, Florêncio, 
Maria dos Santos e o Grupo Coral 
Feminino e Etnográfico “As Cam-
ponesas” e o Grupo Coral Infantil 
e Etnográfico “Os Carapinhas”, 
entre muitos outros.

houve ainda espaço para al-
guns poetas populares mostrarem 
a todos a sua arte e sabedoria, 
e para alguns momentos mais 
divertidos com as anedotas de 
Jesuíno Coelho. w

Festa do 
Património 
promove cultura 
local

“Encontro de 
Violas” em mais 
uma digressão 
pelo Brasil

Pedro mestre, ana Valadas e Chico Lobo

Cerimónia militar em s. Pedro das Cabeças



O Campaniço 

agricultura E jardinagEm novembro 
Pomares, estercá-los no crescente, podá-los no Minguante, protegê-los das geadas. 
Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no Crescente. Plantar batata (nas 
zonas secas para colher no seco), alho, couve temporã, tremoço. Semear cereais, fava, 
ervilha, e em camas quentes alface, beterraba, cebola, nabiça, nabo, rabanete e tomate. 
Colher azeitona, beterraba. Arejar o fruteiro. Na horta semear agrião, alface, cenoura, 
couves, com excepção da couve-flor, e brócolos. No Jardim estercar covas para a plan-
tação na Primavera de árvores ou arbustos, e estercar as plantas contra o vento. Plantar 
bolbos de flores e roseiras. Podar as roseiras. O Gado transita para o regime seco com 
feno, palha e grão.

Hora de Inverno
A mudança para a hora de Inverno deve ser efectuada na madrugada do dia 26 de Outu-
bro atrasando os relógios 60 minutos.

Fases da Lua

Quarto Crescente > 6 Novembro
Lua Cheia > 13 Novembro
Quarto Minguante > 19 Novembro
Lua Nova > 27 Novembro
Quarto Crescente > 5 Dezembro
Lua Cheia > 12 Dezembro
Quarto Minguante> 19 Dezembro
Lua Nova > 27 Dezembro

Informações do Borda d’Água
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obesidade infantil

A prevalência da obesidade au-
mentou de modo acentuado nas 
duas últimas décadas, em todo o 
mundo e em todas as faixas etárias, 
inclusivamente nas crianças e ado-
lescentes, tanto nos países indus-
trializados como também naqueles 
que estão em desenvolvimento. A 
obesidade infantil é um problema 
crescente e as suas consequên-
cias são, na actualidade, uma das 
grandes preocupações da saúde 
pública. Num estudo realizado pela 
Faculdade de Ciências da Nutrição 
e Alimentação da Universidade do 
Porto, liderado pela professora 
Cristina Padez (Universidade de 
Coimbra), concluiu-se que cerca 
de 32% das crianças portuguesas 
entre os sete e os nove anos têm 
excesso de peso ou sofrem de obe-
sidade, sendo a prevalência maior 
no sexo feminino.

A obesidade é uma doença 
crónica e é a doença nutricional 
mais prevalente a nível mundial. 
É a epidemia do século XXI. Se-
gundo a definição da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), é uma 
doença em que o excesso de gordu-
ra corporal acumulada pode atingir 
graus capazes de afectar a saúde. 
O excesso de gordura resulta do 
facto de a quantidade de energia 
ingerida ser superior à quantidade 
de energia gasta. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) 
é um indicador bastante utilizado e 
fiável, para identificar este problema 
e representa a relação entre o peso 
(kg) e a altura ao quadrado (m2). 
Uma criança com idade superior a 2 
anos considera-se com excesso de 
peso quando o seu IMC está entre 
o percentil 85 (P85) e o percentil 
95 (P95) e obesa quando o seu 
IMC é igual ou superior ao percentil 
95 (P95), para o respectivo sexo 
e idade.

 Apenas 1% da obesidade infantil é 
influenciada por problemas genéticos, 
metabólicos ou endócrinos. Alguns 
estudos concluem que existe entre 5 
a 25% de responsabilidade genética 

na ocorrência de obesidade, sendo 
o risco de 9% quando nenhum dos 
pais é obeso, 50% quando um deles 
é obeso e 80% quando os dois são 
obesos. No entanto, são os factores 
externos que exercem uma maior 
influência na manifestação clínica 
desta doença. 

Actualmente a maioria das crian-
ças come mal. A grande disponibili-
dade de produtos industriais pouco 
saudáveis, o bombardeamento das 
crianças com anúncios estrategica-
mente colocados entre programas 
infantis, a falta de tempo dos pais 
para preparar refeições, entre outros 
factores, faz com que as crianças 
façam uma alimentação desequi-
librada, rica em açúcares (refrige-
rantes, bolos, chocolates, gomas, 
etc.), gorduras saturadas (pizzas, 
hambúrgueres, batatas fritas de 
pacote e outros fritos) e sal, com 
um baixo consumo de fibras (poucos 
vegetais e pouca fruta).

Na maioria dos casos, os pais 
são os grandes culpados. Porquê 
insistir em dar um refrigerante ou 
ice tea em vez de água a todas as 
refeições? Porquê colocar na mo-
chila um lanche composto por um 
pão-de-leite recheado de chocolate, 
bolos ou folhados e sumos em vez 
de uma sandes e um iogurte ou 
leite? Porquê dar um chocolate de 
recompensa se o menino obede-
cer em determinadas situações? 
Sabia que um pequeno-almoço 
composto por 1 croissant misto e 

um 1 ice tea tem aproximadamente 
550Kcal e um outro composto por 
1 pacote de leite com chocolate 
(0,3% cacau) e 1 paposseco com 
queijo tem aproximadamente 310 
kcal? Os pais são os primeiros a 
ter que dar o exemplo. Eles, bem 
como a escola, são o modelo. É 
importante que todos se sentem 
à mesa, comendo em ambiente 
calmo, que haja horários estipula-
dos, que todos comam sopa, que 
todos comam uma refeição completa 
e equilibrada. Os doces, os fritos 
e as gorduras não são proibidos 
mas deverão ser uma excepção, 
por exemplo em dias festivos, e não 
um hábito quotidiano.

A esta alimentação desequilibrada 
associa-se o sedentarismo e a redu-
zida prática de exercício físico que 
fica a dever-se à falta de espaços 
livres e seguros que permitam brincar 
o que favorece a permanência em 
casa. O aparecimento de activida-
des lúdicas mais sedentárias, como 
os jogos de consola, internet, bem 
como demasiado tempo passado em 
frente à televisão contribuem para 
o aumento deste distúrbio.  

É imprescindível o envolvimento 
dos pais e da escola na mudança de 
hábitos e comportamentos. É claro 
que na infância e adolescência não 
se recomendam dietas limitativas, 
pois as crianças estão em desen-
volvimento e não podem privar-se 
dos principais nutrientes. O que é 
preciso é que as crianças apren-

dam e tenham uma alimentação 
saudável. 

A adopção de hábitos saudáveis 
é a melhor prevenção e tratamento 
da obesidade. Devem ser feitas pelo 
menos 5 refeições diárias (pequeno 
almoço, merenda a meio da manhã, 
almoço, lanche e jantar), comendo 
às refeições principais sopa, prato 
principal (com vegetais) e fruta e 
acompanhando a refeição com água. 
É importante não desistir peran-
te a recusa da criança em comer 
determinados alimentos, como a 
sopa, legumes, fruta ou peixe. Es-
tes alimentos devem ser colocados 
diária e persistentemente no prato 
mas em menor quantidade, não 
obrigando a criança a ingerir tudo 
de uma vez mas a experimentar 
pouca quantidade de cada vez. As 
merendas e os lanches devem ser 
compostos por pão, leite, iogurte e 
fruta. A uma alimentação equilibrada 
deve-se associar a prática regular 
de exercício físico na escola e nos 
tempos livres. O sucesso da adesão 
e permanência nos programas de 
actividade física é maior quando 
estas são práticas desportivas 
organizadas e quando os pais se 
envolvem activamente. 

Consciencialize-se que uma 
criança obesa provavelmente será 
um adulto doente com problemas 
cardiovasculares associados e 
distúrbios tais como hipertensão 
arterial, diabetes tipo 2, valores de 
colesterol e triglicerídeos elevados, 
problemas ortopédicos devido ao 
excesso de peso e problemas de 
auto-estima. As consequências 
psicossociais devidas ao excesso 
de peso estão relacionadas com 
discriminação social, auto ima-
gem negativa que pode persistir 
na adolescência e na vida adulta 
e os problemas de comportamento 
e aprendizagem. 

Uma criança gordinha não é uma 
criança saudável. Uma criança gordi-
nha é uma criança doente. É preciso 
agir. Caso contrário, a já ameaçada 
esperança média de vida destas 
crianças vai ser ainda mais curta 
do que a dos seus pais. w

saúdE

frango guisado com
tomatE
Para 6 pessoas

1 frango do campo
1 dl de azeite
1 colher de banha
1 cebola grande
1 dente de alho
1 folha de louro
4 tomates bem maduros 
(ou calda de tomate)
1 molho de salsa
sal e pimenta

Faz-se um refogado com a cebola 
e o alho picadinhos e a folha de 
louro, nas gorduras.

Frita-se o frango aos bocados 
até dourar.

Junta-se o molho de salsa 
atado, o tomate pelado, sem 
sementes e deixa-se tapado até 
estar cozido.

Serve-se com arroz e pão frito.

migas dE BacalHau 
com poEjos
Para 6 pessoas

2 postas de bacalhau baixas
1 ramo de poejos
1 dl de azeite
3 dentes de alho
1 pão duro
sal

Coze-se o bacalhau.
Fritam-se os alhos inteiros no 

azeite com folhinhas de poejos.
Junta-se o bacalhau cozido e ás 

lascas e frita-se u bocadinho.
Acrescenta-se o pão partido às 

fatias fininhas, rega-se com a água 
do bacalhau a ferver, tapa-se e 
deixa-se descansar uns minutos 
fora do lume.

Volta o tacho ao lume, para secar, 
mexendo bem.

As migas estão prontas quando 
se começarem a despregar das 
paredes do tacho.

Numa frigideira, aquece-se uma 
colher de azeite e fritam-se as migas 
como quem faz uma omelete, 
sacudindo o tacho e virando-as 
até estarem douradas.

farófias
Para 6 pessoas

1 litro de leite
6 ovos
250 gramas de açúcar
Canela em pau e em pó

Separam-se as gemas das claras 
e batem-se as claras em castelo 
com duas colheradas de açúcar.

Leva-se o leite ao lume com um 
pau de canela e o restante açúcar e 
deixa-se ferver em lume brando.

Vão-se deitando colheradas 
de claras batidas dentro do leite 
que se deixam cozer rapidamente, 
dando-lhes uma volta. Retiram-se e 
deixam-se escorrer. Quando todas 
as claras já estiverem cozidas, faz-
se leite-creme com o leite onde 
cozeram, juntando as gemas e 
levando a ferver para engrossar.

Numa taça de serviço, deita-se o 
leite-creme e depois as farófias que 
se polvilham com canela em pó.

Receitas retiradas do livro
“Cozinha Tradicional do Alentejo” 
de Maria Antónia Goes

Receitas

MARTA CORREIA SIMõES
DIETISTA DA CMCV
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Augusto Bernardino pertence há 
já vários anos à direcção do Futebol 
Clube Castrense, mas só há cerca 
de quatro assumiu a coordenação 
da patinagem artística. Afirma 
que é com orgulho que coordena 
uma modalidade pela qual nutre 
um gosto especial, gosto este que 
lhe foi incutido pela filha, atleta de 
patinagem artística.

A época passada foi extremamente 
positiva para a patinagem artística do 
Futebol Clube Castrense. Consagrou-
se campeã regional, e conquistou 
ainda o 4º Lugar no Campeonato 
Nacional de Juniores. Para além 
das vitórias, foi ainda uma época 
“bastante motivadora e positiva no 
que respeita à angariação de pra-
ticantes da modalidade, portanto 

a patinagem artística está de boa 
saúde”, afirma Augusto Bernardi-
no, pois muitas foram crianças e 
jovens que decidiram iniciar-se na 
patinagem artística.

A participação em dois torneios, 
um em Vigo e outro inserido nas 
XXIV Seixaliadas, foram também 
experiências bastante motivantes 
e enriquecedoras, “por isso estou 
expectante para esta nova época”, 
revela.

Em relação ao perfil que um atleta 
deve ter para  vingar na modali-
dade desportiva, o coordenador é 
peremptório: não existe um perfil 
definido. há que começar desde a 
tenra idade, ser empenhado e ter 
força de vontade. Mas “há sempre 
aqueles que, tal como no Futebol, 

têm mais aptidão que outros, e exis-
tem sempre atletas que praticam 
meramente pelo prazer de fazer 
desporto, e não pela competição 
em si”.

Augusto Bernardino diz-se bas-
tante confiante em relação a esta 
época 2008 / 2009, pois este ano 
tem ainda mais atletas inscritos. 
Levanta um pouco do véu em re-
lação à nova época, na qual estão 
muito empenhados, e revelou ao 
“Campaniço” que pretendem or-
ganizar um Festival de Patinagem 
Artística, em Castro Verde, em mea-
dos de Janeiro, em conjunto com as 
equipas de patinagem artística de 
Beja, Cuba e Almodôvar, que terá 
como tema principal a música tra-
dicional alentejana. w

w futEBol cluBE castrEnsE

Patinagem Artística “está de boa saúde”
A época passada revelou-se um sucesso para a equipa de Patinagem 
Artística do Castrense. A angariação de novos atletas para a equipa, a 
conquista do Campeonato Regional e a participação em vários torneios, 
foram os factores que levam o coordenador da modalidade a mostrar-se 
confiante na sua equipa.

Neste início de época, já com alguns 
jogos realizados, Tiago Canário disse 
ao “Campaniço” que “as coisas têm 
corrido muito bem. É mais fácil api-
tar na segunda divisão. Joga-se mais 
futebol e há mais disciplina, já que 
todos os jogadores são profissionais. 
Não há tantos protestos”.

O jovem árbitro dá como exemplo 
o jogo que arbitrou já esta época 
entre o Marítimo B e o Chaves, na 
Madeira, que foi “um grande jogo”, 
mas está consciente de que só no fim 
da época “é que se fazem as contas”. 
Até porque, e embora mantenha as 
expectativas elevadas, “esta vai ser 
uma época difícil para a arbitragem 
porque, devido à alteração das re-
gras, o quadro de árbitros da segunda 
divisão vai ser reduzido de 50 para 
35, em dois anos. Este ano vai ser de 
50 para 40, e no próximo ano para 
35, o que faz que neste período haja 
mais árbitros a descerem de divisão 
do que era habitual até aqui”, acres-
centa Tiago Canário, referindo que, 
esta época, “todas as décimas vão 
contar no final”.

Com 28 anos, licenciado em Quími-
ca pela Universidade de Évora, Tiago 
Canário alcançou a ambicionada 
promoção à 2ª categoria nacional 
e, apesar de realista, não esconde 
a vontade de continuar a trabalhar 

para subir ainda mais no mundo da 
arbitragem nacional

“Estava ansioso e na expectativa. 
Porque as notas que tinha e aquilo que 
falava com alguns colegas davam-me 
esperança de ficar bem classificado. 
Quando efectivamente vi que estava 
em 5º lugar foi uma alegria muito 
grande e o pensamento de “já está!””, 
disse Tiago Canário em entrevista, 
publicada na altura,  no semanário 
“Correio Alentejo”

Para o jovem árbitro castrense, 
esta época, 10 anos depois de ter 
iniciado a carreira de arbitragem, 
“vai ser muito complicada. Porque, 
quer se queira quer não, vai haver 
muita competitividade. E o pior ini-
migo de um árbitro é outro árbitro. 
Porque estamos a ser classificados 
como as equipas”.

Sobre as razões para esta promo-
ção refere que elas são simples. “No 
ano passado mudaram o sistema de 
provas [de avaliação física]. O meu 
“calcanhar de Aquiles” sempre foi a 
parte física. E com este novo siste-
ma de provas o treino também tem 
de ser diferente. Mudei a forma de 
treinar e nos jogos senti-me muito 
melhor a nível físico. Mas o trabalho 
com os assistentes [Rui Sesifredo e 
André Baltazar] também conta muito. 
Eles também tiveram influência na 

minha classificação”. 
Assistentes que agora vão ser ou-

tros. “Uma situação nova vão ser os 

assistentes. Se pudesse, mantinha 
a dupla com que trabalhei a época 
passada, porque sou da opinião que 

em equipa que ganha não se mexe. 
Mas ao nível dos regulamentos da 
federação isso não é possível. Por-
que temos assistentes do distrito de 
Beja que pertencem à 2ª categoria 
e eles têm de ser distribuídos pelos 
árbitros de 2ª categoria. Obrigato-
riamente.”

Sobre as ambições que tem no 
mundo da arbitragem Tiago Canário 
é claro. “Estou a chegar à 2ª categoria 
ao fim de 10 anos de arbitragem. 
Foram 10 anos de muito trabalho. 
Fico bastante contente, pois cheguei, 
do meu ponto de vista, ao patamar 
mais alto da arbitragem a nível não 
profissional. Mas não me dou por 
satisfeito, pois sempre disse que 
quando não tivesse objectivos na 
arbitragem abandonava. Queremos 
sempre mais qualquer coisa e, nes-
te momento, mais qualquer coisa 
é chegar à Liga. Mas com calma, 
serenidade e sem pressas”.

À pergunta se tem algum modelo 
na arbitragem responde que “pre-
firo ser eu próprio. Mas gosto do 
estilo do Duarte Gomes. Isto não 
quer dizer que tente ser como ele. 
Pelo contrário! O Tiago Canário 
é o Tiago Canário e faz as coisas 
como acha que deve fazer. Tenho 
uma personalidade e uma imagem 
própria”. w

w tiago canário suBiu na arBitragEm

“Quero chegar à Liga”
O árbitro Tiago Canário, de Castro Verde, garantiu na época passada a subida à segunda categoria nacional, tendo sido 5º 
classificado entre os 140 árbitros da 3ª categoria nacional.

tiago Canário

Patinagem do F.C. Castrense



NECROLOGIA

antónIo FrancIsco repessIna 88 anos, a-do-corvo | antónIo GuerreIro 
nobre 53 anos, aIvados | antónIo LúcIo FIGueIra 82 anos, entradas | antónIo 
senHorInHa LudovIna 56 anos, sIntra | bárbara caetano mestre 88 anos, 
castro verde| bárbara marIa santIaGo 95 anos, entradas | carLos aLberto r. 
m. FIGueIra 44 anos, castro verde | duarte pedro da paLma 84 anos, aLmeIrIm 
| GracInda auGusta caetano 84 anos, s. bárbara de padrões | IdaLIna costa 
martIns 94 anos, entradas | InácIo JacInto FaustIno 74 anos, a-do-corvo | 
IsabeL da conceIção pauLIno 80 anos, entradas | João FrancIsco FaustIno 
78 anos, a-do-corvo | João Gomes da Graça Lança 76 anos, castro verde 
| João mIra carneIrInHo 92 anos, castro verde | José antónIo madeIra 87 
anos, neves da Graça | JoséLIa Leonardo aLbertIna euGénIo 67 anos, pIçarras 
| LucIano dos s antos conceIção 74 anos, caséveL | manueL GuerreIro da 
sILva 65 anos, castro verde | marIa antónIa mestre 94 anos, castro verde 
| marIa da encarnação marques 78 anos, caséveL | marIa do carmo revés 
79 anos, castro verde | renato dos santos rodrIGues 68 anos, castro 
verde | sILvIno mestre 69 anos, s. bárbara de padrões |
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MARIA EUGÉNIA DO CARMO
Faleceu a 24/08/2008 – s. m. da atabueira
a família participa o falecimento do seu ente querido, agradecendo 
a todos os que o acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

O Planeta em que vivemos
Um dia pus-me a pensar!!!
Com tanta tecnologia, tanta comunicação, tantas invenções, com velocidades astronómicas, tanta rapidez 

para alcançar…o quê?!?
Afinal vê-se a Humanidade cada vez mais pobre, triste e mais distante um dos outros, a união das famílias, 

a segurança e a moral das pessoas cada vez mais fragilizada…decadente… (é o salve-se quem puder), tudo 
isto num mundo …de cão!

Onde para adquirir melhor posição social, ter mais que o vizinho, melhor que o colega, fazer-se passar 
por aquilo que não é, difamar quem é verdadeiro e sério, roubar ou destruir o que não lhe pertence, falta 
de justiça.

Afinal nada disto tem a ver com o aperfeiçoamento da pessoa humana, com civismo e bons costumes para 
com todos, não olhando a raça ou cor, neste planeta emprestado em que todos nós estamos de passagem.

Vê-se uma Humanidade que foge das guerras, originadas pelo ódio, ganância, catástrofes naturais, que 
parecem pagar aquilo que foi provocado por outros.

Depois de tudo isto, num outro dia pensei…em dar uma volta e conhecer melhor, e afastar-me umas horas 
e fugir do burburinho da cidade, dos carros, do acotovelamento das pessoas, da poluição a que estamos 
sujeitos…então apanhei uma Nave, e dela pude espreitar e observar a quilómetros e quilómetros a outra 
parte e os resultados das tecnologias e das invenções.

Vi então por entre uma gigantesca nuvem de poluição, tudo e mais aquilo que sofre o nosso Planeta, desde 
a devastação de grandes florestas, clareiras e crateras enormes originadas dos ensaios de guerras. Vêem-se 
tectos de milhares de tendas, onde seres humanos aguardam que lhes seja distribuído algum alimento, através 
de aviões, porque os acessos e segurança são quase impossíveis… milhares e milhares de humanos!!!

Vêm-se os animais, os animais dos glaciares, a fugirem porque lhes falta … a sua própria casa… o gelo! 
Gelo a derreter, correndo desenfreado, enchendo os oceanos, mares, rios! O lixo…tanto que acaba por matar 
os restantes seres vivos que podiam servir de alimento a um mundo que está faminto…pobre!  

Vejo uma grande claridade, duma luz derivada e vinda das florestas que ardem…ininterruptamente e 
se transformam simplesmente… em cinzas! A vida selvagem a acabar…dando o último grito, que torna 
irreparável o estado do Planeta.

Depois da minha viagem… e ver tanta e tanta destruição e miséria, fiquei cansado!
…queria descansar, mas onde? Quando nos foi destruído todo o silêncio. Como seria bom se isto fosse 

diferente…
Mas agora estou a ver lá longe…é uma nova árvore que ficou! Talvez possa crescer e neste pouco silêncio 

que nos resta, me deixe ainda sonhar e… para que Deus me possa dizer: “O que viste, o que sentiste foi 
apenas um sonho”.

Francisco Baião Revés–MeM Martins

 
Caro Francisco
A sua reflexão é urgente. Aqui fica a mensagem para a consciência de todos nós. Mande sempre!

Tu, nos vários eus
Um sonho deixado para trás, num bailado a preto e branco.
Uma boneca sem vida.
Um corpo descoreografado.
Um ombro que segura. Uma cabeça de olhos fechados.
Farrapos num palco
sem luz.
A pairar numa cadeira invisível.
De pernas dobradas e fita no cabelo.
Essa testa...
Esse olhar doce sob as pálpebras.
Uma menina ainda.
“Dança-te” da cadeira!
Sonha. Deixa. Vive. Segura. Olha. Fecha. Brilha. Levita. Dobra. Testa.
“Lança” com as pontas que tens nos pés!
 

Carla Veríssimo

JUDITE ANTÓNIA GUERREIRO 
Faleceu a 31/07/2008 – casével
suas filhas participam o falecimento de sua ente querida, 
agradecendo a todos os que a acompanharam até à sua última 
morada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram 
o seu pesar.

IRIA MARIA BELCHIOR
Faleceu a 03/08/2008 – casével 
a família participa o falecimento do seu ente querido, agradecendo 
a todos os que o acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

JOÃO LOPES PATROCÍNIO
Faleceu a 25/06/2008 – castro verde
a família participa o falecimento do seu ente querido, agradecendo 
a todos os que o acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

MARIA ANTÓNIA PAULOS
Faleceu a 12–09–2008 – castro verde
a sua família agradece a todos quantos a acompanharam à 
sua última morada ou de qualquer forma lhe manifestaram 
o seu pesar. 

ADELINA RESSUREIÇÃO C. VARGAS
Faleceu a 19/07/2008
a família participa o falecimento do sua ente querida, agradecendo 
a todos os que a acompanharam até à sua última morada ou 
que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

No passado dia 26 de Julho, foram trasla-
dados para Castro Verde, os restos mortais do 
soldado pára–quedista António Neves Vito-
riano, morto em combate, numa emboscada 
em Guidage, na Guiné-Bissau, há cerca de 35 
anos, durante o Ultramar.

A cerimónia teve direito a honras milita-
res, e muitos foram os civis e militares que 
marcaram presença no cemitério de Castro 

Verde, para prestar a última homenagem ao militar castrense, que perdeu 
a vida a defender bandeira portuguesa.

O Soldado Pára–quedista António Neves Vitoriano nasceu a 14 de Fe-
vereiro de 1952 , em Castro Verde. Foi incorporado em 26 de Janeiro de 
1972, como voluntário, no Regimento de Caçadores Pára-quedistas em 
Tancos. Concluiu o curso de Pára–quedismo Militar em 15 de Julho de 
1972. Foi colocado no Batalhão de Caçadores Pára–quedistas nº12 em 
Bissalanca, na Guiné. Morreu em combate no dia 23 de Maio de 1973 nos 
arredores de Guidage. Tinha 21 anos.

Restos mortais de António Neves Vitoriano 
trasladados 35 anos depois da sua morte

Caro Carla,
Gostámos da coreografia 
do seu poema onde o sonho 
é uma constante. Tu, nos 
vários eus merece o espaço 
que aqui lhe reservámos 
para dançar. Mande Sempre.

Glosando António Aleixo

“O Aldrabão”

Mote

«Alheio ao significado 
Diz o povo e com razão 
Quando ouve um aldrabão 
Dava um grande advogado» 
                                     

(do poeta António Aleixo)

Sem saber que está errado
Comenta o povo em geral:
- É um tipo “parcial”
Alheio ao significado

Ninguém lhe tira um “tostão”
E ele engana toda a gente
- É um homem inteligente,
Diz o povo e com razão 

Só emprega o “calão”
Não diz uma frase certa
Mas fica tudo de boca aberta
Quando ouve um grande aldrabão!

É um homem viajado 
Traja bem e é vaidoso
E é um grande mentiroso
Dava um bom advogado!

Armindo henrique Nobre–Monte do 

Carrascal 

Caro Armindo,
Por mais que o tempo passe  
António Aleixo é sempre o 
poeta popular da verdade. 
Obrigado pelos seus versos.



O Campaniço errou
Caros amigos, sou leitor assíduo do Campaniço. 
Verifiquei que, no último número, vem um engano no artigo “Foral de Casével”, onde diz que este 

foi “concedido por D. Manuel II em 1510”. Como D. Manuel II reinou de 1908 a 1910, o facto relatado só 
pode ter ocorrido no reinado de D. Manuel I, que reinou de 1495 a 1521. Peço por isso a rectificação. 

Os melhores cumprimentos
José Manuel  V. Delgado–Pinhal novo

Caro Leitor,
Aqui  fica a emenda: “o foral da Vila de Casével foi concedido por D. Manuel I em 1510”. Pedimos 
desculpa pelo lapso cometido. Obrigado pela sua rectificação. 

Nota da Redacção
Estas páginas são dedicadas a todos os leitores do boletim “O Campaniço”. 

Dê o seu contributo e ajude-nos a enriquecer ainda mais estas páginas. Envie-
nos as suas poesias, crónicas e outros textos fruto da sua criatividade. Por 
vezes, o número de correspondência recebida por parte dos nossos leitores 
não nos permite publicar todos os textos, pelo que é feita uma selecção 
do conjunto que nos chega 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-castroverde.pt.
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O Campaniço

Mais uma vez estou a escrever para 
“O Campaniço”, lembrando assim os 
nossos Bombeiros, que eles bem o 
merecem. 

Aos Bombeiros de Castro Verde

O Bombeiro Voluntário
Tu és o melhor amigo
Deixas esposa e filhinhos
E vais enfrentar o perigo.

O Bombeiro Voluntário
Que grande energia a tua
Ao ouvires a sirene
Corres logo para a rua.

A correr vais ao quartel
Envergar a tua farda
Ao mesmo tempo pensado
Na esposa ou namorada.

Entras no carro vermelho
E assim o pões a marchar
Contigo levas coragem
E a esperança de voltar.

Ao subires essa escada
Levas fé, levas calor
Vais na esperança de salvar
Uma criança ó doutor.

O vento corre sem parar
Numa constante lida
Assim corres tu Bombeiro
Para salvar uma vida.

Ó Bombeiro corajoso
Com força bem destemida
Para salvar tantos bens
Ás vezes perde a vida.

No meio daquelas chamas
Grande o seu sofrimento
Muitas vezes os pés queimando
Não desistem e vão correndo.

Grande Bombeiro, grande herói
Grande é a tua missão
Desastre, fogo ou doença
Tudo está na tua mão.

Estes soldados da paz
Merecem todo o nosso amor
Para bem da sua vida
Vamos pedir ao Senhor.

Eu gosto muito do verde
E também do encarnado
Agora para os Bombeiros
Vai o meu grande obrigado.

Júlia Jesus Rodrigues–S. Margarida (Alte)

 

Cara Júlia, 
Um reconhecimento mais que merecido. 
Através dos seus versos aqui fica um 
agradecimento e um abraço a todos os 
bombeiros. 

 I
Li o Jornal – O Campaniço
Eu li e senti prazer
Nas Minas de Neves-Corvo
Mina de zinco vai haver.

 II
Vê-se é grande riqueza
Para toda a região
Cria postos de trabalho
Para se ganhar o pão.

 III
Muito cobre, muito zinco
Que boa siderurgia 
Com siderurgia local
O minério mais valia.

 IV
Com zinco fazer chapas
Cobre madeixas fazer
Zinco e cobre fabricado
E só depois se vender.

 V
Cabos de cobre para a luz
Pra muitas instalações
Cobre e zinco fabricados
E depois exportações.

 VI
A poluição não assusta
Já existem condições
Para nas siderurgias
Não sofrerem os pulmões.

 VII
Siderurgia em Paio Pires
Está próxima da população
E o povo de Paio Pires
Vive sem a aflição.

 VIII
Modernas siderurgias
Já nada mete pavor
As siderurgias modernas
Já são boas, sim senhor.

 IX
Mantêm-se lucrativas
Material tem duração
Vendem tudo por encomendas
Já são boas, sim senhor.

 X
Arranjar a clientela
No país e no exterior
Chave-mestra da siderurgia
Os negócios com valor.

Luís M. Veríssimo–Barreiro

O Alentejo na Primavera
É uma grande alegria
há flores em toda a parte
O que dá mais cor ao dia.

 I
A magarça antes do Verão
Aparece pelos recantos
Parecem lençóis brancos
Tal a sua imensidão
Ao longe as várzeas estão
De uma brancura austera
Como uma noiva que espera
A subida ao altar
É lindo de deslumbrar
O Alentejo na Primavera.

 II
Ás vezes no mês de Abril
Quase sempre acontece
Que imensidão aparece
Toda vestida de anil
É a flor linda mas vil
Da suagem tão macia
Que aparece à luz do dia
Como um mar claro e azul
Para quem vive no sul
É uma grande alegria.

 III
Quando o pampilho em flor
Veste os campos de amarelo
Tão brilhante e tão belo
Tão lindo e cheio de amor
Dezenas de metros em que a cor
Sempre entristece quem parte
Parece um quadro em que a arte
Deu todo o seu zelo e brio
Quando o sol aquece no estio
há flores em toda a parte.

 IV
Mas quando a Primavera vai
E dá lugar ao calor
Toda esta imagem de cor
E de beleza recai
É restolho que sai
Ressequido todavia
Também tem sua alegria
É uma beleza diferente
Que alegra muita gente
E que dá mais cor ao dia.

Manuel Colaço–S. Bárbara de Padrões

Uma Carta à minha terra
Hoje, que os melhores anos da minha vida vão correndo assim como quem faz uma prova de atletismo, 

interrogo-me se vale a pena esta corrida?
Uma coisa é certa. Sempre que penso em ti, sinto as raízes fortes que me ligam à terra onde nasci. E já lá 

vão quarenta e sete anos que parti à procura de novos ares. Mas que ares tão poluídos e que modos de vida 
tão diferentes! Que passados tantos anos ainda continuo a sentir a diferença. Sinto que me falta o cheiro 
da terra mãe, as amizades que não pagavam impostos, que não pediam nada em troca, a não ser a confiança 
no amigo. Amigos que serviam para desabafar e confortar.

Havia paz, responsabilidade e confiança. Claro que também era jovem e sentia as dificuldades que era 
viver numa terra que não me dava resposta em termos de ocupação laboral e a isso juntou-se a necessidade 
da aventura. E foi grande, chegando mesmo à Austrália.

Quando parti de Castro Verde deixei aí, não só a minha terra, como o grande amor da minha vida, que, 
passado pouco tempo, partiu para a guerra de África. Foi complicado, e quem queira saber como foi, acon-
selho a ler o livro de António Lobo Antunes, Cartas de Guerra. Foram cartas como essas que me ajudaram a 
matar a saudade. Quando acabou essa tortura e ele voltou, resolvemos continuar a aventura, mas a saúde 
traiu-me, e decidimos voltar a Portugal. Mas à nossa terra só de visita.

O verdejante do teu nome, tem feito de ti o jardim desse Alentejo, por muitos ignorado. Mas por vós, gente 
da nossa terra, tem sido um concelho muito bem orientado.
Bem haja a todos os castrenses e àqueles que contribuíram para o desenvolvimento de Castro Verde.

A nostalgia dos dias de Outono
Mais o fazia sentir-se solitário
Era o peso do Verão que passou
E mais um ano que a vida lhe levou

O Homem que verga duro
Sente a dureza do tempo
Cansa a mente com o imaginário
Mas adormece consciente que lutou

É assim o ser humano
Valente e impotente
Nascidos da mesma semente
Somos aquilo que se chama gente.

Mariana Palma–Barreiro 

Cara Mariana,
Obrigado pelas palavras e pelo seu testemunho. É  verdade o 
cheiro da “terra mãe” em determinados momentos da nossa 
vida faz-nos tanta falta! Aqui fica também a proposta de leitura 
sobre um momento negro da nossa história.

Uns Versos Dedicados às Minas 
de Neves-Corvo

Cara Luís, 
Ficamos contentes quando as 
notícias do Campaniço servem de 
mote para a veia poética e para a 
reflexão. Mande Sempre!

O Alentejo na Primavera 

Caro Manuel,
O Alentejo é lindo todo 
o ano. A metamorfose 
da paisagem retrata o 
passar do calendário. 
Mas não há dúvida que a 
Primavera é o apogeu das 
cores. Obrigado pelas suas 
décimas. Mande sempre!



A Associação Comercial de Beja 
vai levar a cabo, em parceria com a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
uma Campanha de Promoção do 
Comércio Local, inserida no âmbito 
do Programa MODCOM-C (Promo-
ção Comercial de Centros Urbanos), 
do Ministério da Economia e Ino-
vação, cuja finalidade é promover 
e dinamizar as zonas comerciais. O 
Programa vem no seguimento do 
PROCOM (Programa de Moderni-
zação do Comércio), que teve como 
finalidade a revitalização dos espa-
ços comerciais, do centro urbano e 
zonas envolventes. 

Para dar a conhecer a essência des-
ta Campanha, decorreu no passado 
dia 2 de Outubro, pelas 14h00, no 
Fórum Municipal de Castro Verde, um 
encontro que formalizou a apresen-
tação do projecto aos comerciantes 
castrenses. 

O protocolo de cooperação foi as-
sinado em Junho passado, e pretende 
que seja desenvolvido um progra-
ma de animação comercial, assente 
em três acções: uma primeira, de 
divulgação, envolvendo a popula-
ção e os comerciantes em acções de 
marketing e animação, onde estão a 
ser distribuidos diversos materiais 
como flyers, sacos, canetas, t-shirts, 
autocolantes, etc.; a segunda, uma 
Passagem de Modelos, que irá a de-
correr no Cine-Teatro de Castro Verde, 
em  Novembro, e cuja finalidade é 
dar a conhecer ao público a oferta 
existente na zona de intervenção 
no que diz respeito à moda (roupa, 
calçado, acessórios, cabeleireiros); e 
a terceira, uma Campanha de Natal, 
a decorrer entre 6 e 24 de Dezembro, 
que tem como propósito motivar os 
consumidores para que comprem 
as suas prendas de Natal no comér-

cio local. 
Em Castro Verde a zona de inter-

venção é constituída pelas ruas Ale-
xandre herculano, Rua de Aljustrel, 
Rua da Feira, Rua Morais Sarmento, 
Rua Fialho de Almeida, Praça da 
Liberdade e Praça da República. A 
campanha contempla ainda a edição 
de cartazes, faixas de rua, pendões,  
anúncios em jornais e rádios, tendo 
como mensagem central o slogan 
“Comércio Local no Centro da sua 
Vida”.

Tanto a Associação Comercial do 
Distrito de Beja, como a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde frisaram que 
é extremamente importante que os 
comerciantes castrenses mostrem 
disponibilidade para se envolverem 
no projecto que terminará em De-
zembro. w 

“1900 retrato da 
freguesia de nª 
sr.ª da conceição 
de castro verde”

“1900 Retrato da Freguesia de 
Nª Sr.ª da Conceição de Castro 
Verde”. Assim se intitula o livro 
recentemente editado pela Junta 
de Freguesia de Castro Verde, 
concebido no âmbito da área de 
projecto da Escola Secundária 
de Castro Verde, ao longo do ano 
lectivo 2006/2007. 

O livro percorre o ano de 
1900, no tempo e no espaço, e 
tece um retrato da vila e do seu 
termo, das pessoas, do trabalho 
da altura, mas também das prá-
ticas religiosas e transformações 
demográficas.

A coordenação e fixação do 
texto ficou a cargo da professora 
Isabel Estaço.

cursos disponíveis 
no cdti
O CDTI de Castro Verde tem à sua 
disposição um conjunto de cur-
sos no âmbito das novas tecno-
logias da informação. Destaque 
para o TIC - Sénior (Windows, 
Word, internet), CDO - Cria 
Documentos do Office (Win-
dows - 10h; Word fundamental 
- 14h; Excel fundamental - 16h; 
Power Point - 20h) e Formação 
Pedagógica Inicial de Formado-
res. A abertura dos cursos está 
condicionada a um mínimo de 
6 inscrições.
Para mais informações/ins-
crições: 
CDTI Castro Verde
Largo Victor Prazeres, n.º 1 - 1º 
andar
Telf.: 286 327 462 / 96 234 06 39

vi aniversário das 
atabuas

No âmbito do seu VI Aniversá-
rio, o Grupo Coral “As Atabuas” 
de S. Marcos de Atabueira or-
ganizou um encontro de corais 
como forma de comemorar os 
6 anos de existência do grupo. 
A festa teve lugar no dia 25 de 
Outubro, no Centro de Convívio 
de S. Marcos da Atabueira. Uma 
festa onde o cante alentejano 
e o convívio foram palavras-
chave. 

aprendizagem 
conjunta 

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Junta de Freguesia de Castro 
Verde proporciona aos adultos 
com mais de 30 anos, a oportu-
nidade de enriquecerem o seu 
currículo. A oferta é variada e 
para todos os gostos. Cursos 
de formação, de iniciação ou 
continuação de Informática e 
de inglês, e iniciação em Tapete 
de Arraiolos. 

b r e v e s

rua Fialho de almeida

jornadas 
Europeias do 
património 2008

Durante os dias 26, 27 e 28 de 
Setembro de 2008, o concelho 
de Castro Verde participou nas 
Jornadas Europeias do Patri-
mónio, uma iniciativa anual do 
Conselho da Europa e da União 
Europeia, criada no âmbito da 
sensibilização dos cidadãos eu-
ropeus para a importância da 
salvaguarda do Património, e 
na qual estão envolvidos cerca 
de cinquenta países.

Durante os três dias pro-
moveu-se a apresentação dos 
resultados das escavações na 
Igrejas Matriz de Entradas e Ca-
sével. Iniciativas que tiveram 
lugar no Pólo de Entradas da 
Biblioteca Municipal da Fon-
seca e no Centro de Convívio 
de Casével. Do programa fize-
ram ainda parte algumas visitas 
guiadas ao Museu da Lucerna 
e ao Tesouro da Basílica Real 
de Castro Verde.

são marcos 
venceu 8º 
torneio da rádio 
castrense

A equipa de São Marcos da 
Atabueira foi a grande vence-
dora do 8º Torneio de Futebol 
da Rádio Castrense, que se 
realizou no passado dia 21 de 
Setembro, após ter derrotado o 
Ourique Desportos Clube por 
uma bola a zero.

Na classificação final da 
competição, o F.C. São Marcos 
somou seis pontos, a equipa do 
Despertar quatro e a formação 
do Ourique Desportos Clube 
apenas dois pontos.

No final do Torneio  foi dis-
tinguido o jogador Tiago Torres, 
que alinha pelo Despertar, como 
melhor marcador da compe-
tição.

Bombeiros 
voluntários na 
internet

Agora já pode consultar in-
formações sobre os Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde na 
Internet. A partir do endereço 
www.bvcastroverde.com.sapo.
pt  pode ficar a conhecer me-
lhor os elementos que com-
põem o corpo de bombeiros, 
as instalações, e os recursos 
disponíveis.

Para mais informações con-
tacte os Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde através do ende-
reço electrónico bvcastroverde@
mail.telepac.pt ou pelo telefone 
286 32 00 20.
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w comércio local

Campanha de promoção
A iniciativa está na rua e vai acontecer até ao Natal. Valorizar o comércio 
local e o papel que desempenha nos centros urbanos é o objectivo desta 
acção.

Após ter sido contactada por vários 
encarregados de educação dos alunos 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, acerca 
de uma circular que lhes foi enviada 
pela Direcção Regional de Educação, 
referente à participação das autarquias 
no Programa e.escolinha, a Câmara 
Municipal de Castro Verde vem escla-
recer que desconhece tal situação.Na 
respectiva circular é referido que as 
autarquias seriam responsáveis pela 
ligação dos computadores Magalhães 
em todas as escolas, devendo para 
tal assegurar a aquisição do modem 
e um carregamento de, pelo menos, 

um mês para os escalões de Acção 
Social Escolar.Não tendo a autarquia 
recebido qualquer comunicação a 
respeito do assunto, por parte da DREA 
ou de qualquer outra entidade com-
petente, tentou informar-se junto da 
Associação Nacional de Municípios, 
que também desconhecia este facto. 
Ao ser confrontada por vários asso-
ciados, a Associação já solicitou ao 
Ministério da Educação mais infor-
mações acerca da participação das 
Câmaras Municipais no programa 
e.escolinha. Assim, a Câmara Munici-
pal de Castro Verde, aguarda também 

informações mais esclarecedoras 
sobre o assunto, e lamenta o facto 
de a circular ter sido enviada aos 
encarregados de educação, sem a 
existência de qualquer acordo.

A autarquia manifesta, de igual 
modo, a sua disponibilidade para 
continuar a desenvolver uma polí-
tica dinamizadora do uso das novas 
tecnologias, como foi o caso da ligação 
das escolas do 1º ciclo à Internet e a 
criação de pontos de ligação aber-
tos à população em locais públicos 
municipais. w

computador  magalHãEs

Autarquia aguarda esclarecimentos


