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EntrEvista

Água, um bem 
essencial

Quando deixou Castro Verde, Hele-
na Alegre tinha apenas 15 anos. Estu-
dou em Lisboa, onde definiu o rumo 
daquela que é hoje a sua profissão. Em 
entrevista, fala-nos da sua área de in-
vestigação: a água, um dos temas mais 
importantes para a sociedade actual. 

p. 6, 7

rEportagEm

Recuperar a Memória do Tempo
O relógio da Basílica Real, data 
de 1785 e foi recuperado por 
João da Luz em 1918. Agora, o 
seu filho assumiu a tarefa de dar 
continuidade a este difícil tra-
balho. O objectivo é que o reló-
gio volte a contar a memória do 
tempo. 

p. 8, 9

Com a exploração do jazigo do Lombador prevista para 2011, a mina de Neves-Corvo será em breve o 
segundo maior produtor de zinco da Europa. Um novo projecto que representará um investimento de 80 
milhões de euros e criará perto de 300 novos postos de trabalho. 

castro vErdE

GOP’s e Orçamento 
aprovados

Foram aprovados as Grandes Op-
ções do Plano e o Orçamento para o 
ano de 2008. Aqui publicamos um 
resumo dos documentos previsionais 
que orientam a acção do Município 
ao longo deste ano.    

p. suplemento
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A paixão pelo cinema parece bas-
tar quando o objectivo é produzir 
mais um filme e motivar alunos e 
professores para a sétima arte. De-
pois de “Regina”, o primeiro filme 
produzido por alunos da Escola Se-
cundária de Castro Verde em 1999, 
e “Ralph Bird” em 2003, “O Pégaso 
de Alexandreina” é mais uma gran-
de aventura de realização a cargo do 
professor Joaquim Rosa, no âmbi-
to de uma parceria que envolve a Bi-
blioteca/Centro de Recursos Edu-
cativos da Escola e a Cortiçol. 

A estreia aconteceu em Dezem-
bro passado e encheu a sala Cine-
Teatro Municipal, despertando a 
atenção das televisões nacionais. O 
filme foi motivo de reportagem no 
Telejornal da SIC e de uma anima-
da conversa no programa “Tardes 
da Júlia”, da TVI. 

Rodado no último ano lectivo, du-
rante seis meses, o filme, integrou o 
trabalho pedagógico da ESCV no 
campo da educação para os media 
e envolveu 28 colaboradores, en-

tre os quais cinco “jovens actores” e 
alunos da escola, entre os 13 e os 15 
anos, que interpretaram os perso-
nagens principais. O argumento do 
filme, com cerca de 50 minutos, foi 
escrito pelos professores Joaquim 
Rosa e Paula Freire, com a colabo-
ração dos jovens “actores”.

O filme foi rodado em formato ví-
deo SP 16x9, com recurso a meios 
técnicos “indispensáveis” e dispo-
níveis no núcleo de audiovisuais da 
biblioteca da ESCV, como uma câ-
mara de vídeo, tripé, um kit básico 
de som e iluminação e um computa-
dor com software de edição de vídeo 
e som, e custou apenas 2.500 euros. 
Um orçamento que teve o apoio da 
autarquia, das juntas de freguesia e 
da Cortiçol. 

A história desenrola-se em tor-
no de cinco corajosos alunos que se 
lançam numa aventura em busca da 
Lucerna roubada – o Pégaso de Ale-
xandreina – uma das mais raras e va-
liosas do Museu. Castro Verde, Esta-
ção do Carregueiro, Grutas do Rossio 

(Alvito), Parque da Mina (Monchi-
que) e Santa Bárbara de Padrões, fo-
ram os lugares escolhidos para cená-
rio deste filme de ficção, onde mitos 
e lendas clássicos, se cruzam com pe-
daços da história local e pérfidos la-
drões de obras de arte. 

Depois da estreia, a película, com 
banda sonora da autoria de um ou-
tro professor da escola, José Micael, 
vai ser lançada em vídeo e exibida 
em Cine-Teatros de alguns conce-
lhos vizinhos. 

De referir que o filme representa 
um forte investimento no campo da 
educação para os media e teve como 
finalidade um trabalho partilhado 
em torno da defesa e preservação 
do património cultural da região, 
assim como o desenvolver de um 
maior sentido de pertença e identi-
dade pelo conhecimento da história 
local. Uma experiência pedagógica 
que aproximou pais, professores e 
alunos e veio despertar para o senti-
do criativo e sensibilidade destes jo-
vens actores.  l

O ensino é uma das prioridades 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, nas Grandes Opções do Pla-
no (GOP) e Orçamento para 2008. 
Perspectivando uma nova realida-
de concelhia, onde se inscreve  o 
alaragamento da actividade minei-
ra e o projecto turístico da Herda-
de da Cavandela e o consequente 
crescimento populacional, assim 
como as crescentes necessidades 
ao nível de espaços escolares de-
vido ao aumento da população es-
colar na sede de concelho, foi dis-
cutida em Conselho Municipal de 
Educação a possibilidade de cons-
trução de um segundo centro esco-

lar que congregue o pré-escolar e o 
1.º ciclo do Ensino Básico, através 
da formalização de uma candida-
tura ao QREN (Quadro de Referên-
cia Estratégico Nacional) no domí-
nio de intervenção “Requalificação 
da Rede Escolar do 1.º Ciclo do En-
sino Básico e Educação Pré-Esco-
lar”. Para o efeito foi constituído 
um grupo de trabalho composto 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, DREA, Agrupamento e Es-
cola Secundária. 

Avaliado em um milhão de euros 
e com capacidade para 300 alunos, 
a Câmara Municipal conta ter o pro-
jecto do novo centro escolar conclu-

ído em 2008. A obra deverá arran-
car no segundo semestre do ano de 
modo a ser possível abrir as portas 
no início do ano lectivo 2009-2010, 
e a sua instalação está prevista 
numa das novas zonas de expansão 
urbana da vila. Todavia a localiza-
ção do futuro centro escolar não é 
pacífica, pois a DREA  privilegia so-
luções de concentração, apontando 
a construção de novas instalações 
para o Ensino Básico 1 e Jardim de 
Infância dentro do perímetro da  
Escola EB 2/3 Dr . António Francis-
co Colaço, solução de que a Câmara 
Municipal discorda por manifesta 
insuficiência de espaço. l 
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Cartaz do Filme

o pégaso dE alExandrEina

Mais valia na educação para os media 
“Regina” foi o primeiro desafio lançado pela Escola Secundária de Castro Verde na área da multimédia. Pelo caminho ficaram 
projectos igualmente marcantes, como Ralph Bird e Ralph Bird II. Em 2008, alunos e professores apostam na estreia de “O 
Pégaso de Alexandreina”, uma produção original e uma mais valia na educação para os media.

consElho municipal dE Educação

Avalia possibilidade de novo centro 
escolar em Castro Verde
A construção de um novo centro escolar foi discutida em Conselho Municipal de Educação que considera a obra prioritária 
face ao actual crescimento da população escolar e ao défice de espaços escolares na sede de concelho. A obra deverá estar 
concluída em 2009.  

Revalorização da EB1 de Castro Verde em curso
Dando continuidade a uma política de revalorização das escolas bási-

cas do concelho, decorre no espaço das escolas primárias de Castro Ver-
de uma obra que visa dar resposta a algumas necessidades identificadas 
como necessárias face ao novo contexto escolar. A intervenção, orçamen-
tada em 264 000 euros, vai dotar as 10 salas de aula de melhores condições 
de conforto e criar um novo bloco para instalação de um refeitório e de uma 
sala polivalente, prevendo-se a sua conclusão em Abril de 2008.

também a EB1 e  o Jardim de infância de Entradas vão ser alvo de obras 
de revalorização, encontrando-se a  empreitada, cujo o orçamento é de 88 
euros , em fase de  adjudicação.

no âmbito desta revalorização dos estabelecimentos de ensino,  e con-
forme já noticiámos anteriormente, foram beneficiadas as EB1 de Santa 
Bárbara de Padrões e de Sete.

O Campaniço
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A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde aprovou, por unanimida-
de, um voto de protesto pelo facto 
do PIDAC (Plano de Investimentos 
da Administração Central) não con-
templar nenhum investimento para 
o concelho, durante o ano de 2008.

Os deputados municipais con-
sideram que o concelho de Castro 
Verde é “descriminado” já que é o 

único do distrito de Beja que não 
tem prevista a realização de qual-
quer investimento por parte da Ad-
ministração Central para este ano.

A Assembleia Municipal recor-
da ainda que Castro Verde é o con-
celho que mais impostos gera ao Es-
tado no distrito de Beja e o concelho 
que mais impostos arrecada, per ca-
pita, ao país. l

assEmblEia municipal 

Falta de investimentos 
em PIDAC

Assembleia Municipal de Castro Verde
VOTO DE PROTESTO

“PIDAC”
Considerando que:

1.O PIDAC para 2008 não contempla a realização de qualquer investimento no concelho de Castro Verde;

2.Através desta discriminação, o concelho de Castro Verde é o único do distrito de Beja que não tem prevista a 
realização de investimentos por parte da Administração Central:

3.Considerando ainda que o nosso concelho é aquele que mais impostos gera ao Estado no distrito de Beja e o 
concelho que arrecada mais impostos, per capita, ao País.

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida ordinariamente em 21 de Dezembro de 2007, deliberou, por 
unanimidade, manifestar o seu veemente protesto pelo facto de não ter sido incluída qualquer verba no PIDAC para o 
concelho de Castro Verde.

Paços do Município de Castro Verde, 28 de Dezembro de 2007.

A Presidente da Assembleia Municipal,
Dr.ª. Maria Fernanda Coelho do Espírito Santo 

De acordo com o novo mapa das 
regiões de turismo, aprovado pelo 
Governo em Dezembro último, 
Castro Verde integrará a Área Re-
gional de Turismo do Alentejo, uma 
vez que é extinta a Região de Turis-
mo Planície Dourada, bem como as 
Regiões de Turismo de Évora, Por-
talegre e Costa Azul, passando o es-
paço territorial do Alentejo a ser 
abrangido por uma única região, à 
qual é amputada o Litoral Alenteja-
no e o Alqueva, na medida em que 
constituem pólos de desenvolvi-
mento turístico autónomos. As de-
nominações definitivas para estas 
três áreas serão anunciadas poste-
riormente.

Esta nova lei que desenha um 
novo mapa para as regiões de turis-
mo tem sido alvo de uma enorme 
constestação por todo o território 
nacional. A Associação Nacional de 
Regiões de Turismo considera que 
o novo decreto é “prejudicial para o 
desenvolvimento do sector do turis-
mo regional e nacional”, apela para 
que os diferentes grupos parlamen-
tares intervenham no sentido de 
surgir uma alteração ao decreto-lei, 
na medida em que a iniciativa legis-
lativa do Governo não passa de um 

“embuste e de uma governamenta-
ção que se pretende dar às novas es-
truturas a criar”. Mas a contestação 
não se fica por aqui, e abrange tam-
bém os empresários, executivos das 
actuais regiões de turismo e autar-
cas que temem que o fruto do tra-
balho de anos, como o da criação 
da marca “Alentejo” possa estar em 
causa, vindo mesmo a desaparecer, 
na medida em que a nova legislação 
não refere nada em relação à Agên-

cia de Turismo do Alentejo, que era 
responsável pela promoção externa 
da região, e que resultava da parce-
ria das diferentes regiões de turis-
mo existentes. 

Ao longo de muito tempo foi de-
fendido pelo governo a necessida-
de de fazer coincidir as regiões de 
turismo com as Nomenclaturas 
das Unidades Territoriais (NUTs), 
numa óptica das mesmas não se-
rem alheias a uma filosofia regio-
nal de ordenamento territorial. A 
verdade porém, é que o decreto-lei 
apresentou um país retalhado em 
12 estruturas, quebrando a coinci-
dência territorial com as NUTs, re-
velando jogos de interesses e a “fal-
ta de um debate aberto e sério que 
espelhasse o respeito por uma rea-
lidade construída ao longo de mui-
tos anos, com o empenho e dedica-
ção de muitos homens e mulheres 
de todos os quadrantes políticos”, 
conforme referiu o deputado José 
Soeiro na sua intervenção política 
sobre a questão em causa.

Em 17 de Janeiro de 2007, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
pronunciou-se sobre o projecto de 
revisão, não vendo inconveniente 
na base territorial proposta (Alen-
tejo e Alentejo Litoral – Nuts III), 
desde que fosse considerada a pos-
sibilidade de livre associação entre 
organismos similares da área do 
Alentejo –Nuts II. A deliberação do 
executivo chamou ainda atenção 
para a necessidade de preservar a 
intervenção autárquica nos órgãos 
regionais de turismo e para o factor 
contraproducente que poderá ser a 
não inclusão da marca “Alentejo”.

A verdade porém, é que os facto-

res negativos, previamente acau-
telados na deliberação da Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
aparecem, ou podem ainda vir a 
surgir neste novo cenário, onde se 
esquece que as Regiões de Turismo 
emanaram do Poder Local, do seu 
livre e democrático associativismo 
intermunicipal, passando agora a 
ser tratadas como se fossem uma 
dependência do Ministério da Eco-
nomia, ignorando o papel determi-
nante que o poder local teve no sur-
gimento e desenvolvimento destas 
estruturas.  l

rEgiõEs dE turismo

Novo mapa muito contestado
A proposta da nova lei-quadro prevê a redução de dezanove para cinco regiões de turismo nacionais, coincidentes 
com as regiões administrativas (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e a criação de cinco pólos de 
desenvolvimento turísticos autónomos.

Novo Mapa turístico do Alentejo

Pólo de desenvolvimento turístico do Alqueva
Área Regional de turismo do Alentejo
Pólo de desenvolvimento  do Litoral Alentejano
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A Internet tornou-se uma 
fonte de informação, co-
nhecimento e pesquisa fun-

damental do mundo moderno. 
Perante os novos desafios e ferra-
mentas disponibilizados pela so-
ciedade de informação, a Câmara 
Municipal de Castro Verde apos-
tou na concepção de um novo sítio, 
cujo grafismo se apresenta agora 
mais atractivo e dinâmico para os 
munícipes, mas também para os 
castrenses que se encontram es-
palhados pelo mundo. 

Apesar de se encontrar ainda 
numa fase de construção e em re-
gime experimental, a página ofi-
cial do Município está disponível 
desde Janeiro no mesmo endere-
ço da antiga página, em www.cm-
castroverde.pt podendo, por isso, 
verificar-se situações de falta de 
homogeneidade estética e de con-
teúdos. 

Para além de agregar toda a in-
formação do anterior sítio, a pá-
gina contém agora informações 
sobre as cinco freguesias do conce-
lho, caracterização dos órgãos que 
integram o Município, Serviços da 

Câmara Municipal, regulamentos 
municipais e requerimentos para 
obtenção de licenças. Destacam--
se ainda informações de carácter 
cultural, turístico, económico, ur-
banístico, desportivo, acção social 
e ambiente.

Com a criação desta nova pági-
na pretende-se melhorar o serviço 
prestado a todos os munícipes tor-
nando “mais célere e transparente 
a relação entre os diferentes servi-
ços municipais e o público”. Entre 
outras vantagens, os utilizadores 
poderão aceder às últimas infor-
mações e conteúdos do sítio, re-
ceber por e-mail uma newsletter 
com as últimas notícias da autar-
quia, assim como proceder ao do-
wnload das diversas publicações 
periódicas, como sejam o Bole-
tim Municipal “O Campaniço”, a 
Agenda Cultural ou o boletim de 
cinema “Lumière”. 

Algumas das inovações da pá-
gina passam pelo disponibilizar 
de um conjunto de ferramentas 
interactivas com destaque para a 
playlist, onde se incluem algumas 
modas dos corais do concelho, ou 

para a possibilidade de visualiza-
ção do vídeo “Uma Janela sobre 
a Planície”. Na área de «Apoio ao 
Munícipe», no submenú «Suges-
tões e Reclamações», existe agora 
a possibilidade dos demais utiliza-

dores deixarem o seu contributo 
para melhoramento deste serviço.  

O novo sítio, que será breve-
mente traduzido para inglês e es-
panhol, representa assim uma 

“janela” virtual sobre o concelho, 

onde o visitante pode manter-se 
diariamente informado acerca 
das suas potencialidades e rique-
zas, mas também sobre as mais re-
centes notícias do Município. l 

Novo sítio do Município de 
Castro Verde já está online 
Rapidez, facilidade de acesso à informação 
municipal e uma nova disposição gráfica, 
definem as prioridades do novo sítio do Município 
de Castro Verde. Um conjunto de novas 
funcionalidades está agora ao dispor do utilizador 
com o objectivo de estabelecer uma maior 
aproximação entre a autarquia e os munícipes.

1  PágiNa iNicial | gALERIA DE IMAgENs | INFORMAçãO MEtEOROLógICA | DEstAquEs DAs 
NOtICIAs | DEstAquEs DA AgENDA | VíDEO | MúsICA | suBsCREVER | NEwsLEttER  | BOLEtIM 
MuNICIPAL “O CAMPANIçO” | VOtAçõEs | MAPA DA ACEssOs | MAPA DO CONCELhO | PEsquIsA     
2  coNcelho | hERáLDICA | tERRItóRIO > CARACtERizAÇÃo | MAPA DE CAStRo VERDE > CARtoGRAFiA | 
FotoGRAFiAS | AéREAS LiGAÇÃo Ao GooGLE EARth | hIstóRIA | AtLAs ELEItORAL . 
3  câmara muNiciPal | ORgANOgRAMA > oRGAnizAÇÃo DE SERViÇoS E RECuRSoS huMAnoS | 
COMPOsIçãO |  COMPEtêNCIAs | REgIMENtO | DELIBERAçõEs | DOCuMENtOs PREVIsIONAIs E 
OutROs > oPÇõES Do PLAno  | RELAtóRio E ContAS | EnDiViDAMEnto | iMPoStoS, tAxAS E tARiFAS > 
tAxAS E tARiFAS | iMi | iRS | DERRAMA. 
4  assembleia muNiciPal | COMPOsIçãO | COMPEtêNCIAs | REgIMENtO E REuNIõEs | 
DELIBERAçõEs.  
5  Freguesias | COMPEtêNCIAs | MAPA DOs LIMItEs ADMINIstRAtIVOs | CAséVEL > 
CoMPoSiÇÃo | hERÁLDiCA | CARACtERizAÇÃo | DELEGAÇÃo DE CoMPEtênCiAS | CAstRO VERDE | [idem] 
| ENtRADAs | [idem] | sANtA BáRBARA DE PADRõEs | [idem] | sãO MARCOs DA AtABuEIRA | 
[idem]. 
6  ambieNte | PAtRIMóNIO NAtuRAL | REDE NAtuRA 2000 > zPE - MAPA DoS LiMitES | 
CARACtERizAÇÃo | ConDiCionAntES  | PLAno zonAL | águAs | águAs REsIDuAIs | REsíDuOs | 
AssOCIAçõEs AMBIENtAIs.  
7  cultura | PAtRIMóNIO CuLtuRAL | BIBLIOtECA | MusEus | OutROs EquIPAMENtOs | 
AssOCIAçõEs.
8  DesPorto | INstALAçõEs E EquIPAMENtOs | AssOCIAçõEs | ACtIVIDADEs MuNICIPAIs
9 turismo | POstOs DE tuRIsMO | ROtEIROs tuRístICOs | EDIçõEs tuRístICAs | FEstAs E 
FEIRAs | ARtEsANAtO > REStAuRAÇÃo E ALoJAMEnto > REStAuRAntES | GAStRonoMiA | ALoJAMEntoS | 
AniMAÇÃo.

10  acção social | REDE sOCIAL / CLAs > PLAno DE DESEnVoLViMEnto SoCiAL | PLAno DE ACÇÃo | 

PARECERES | CARtãO sOCIAL > REGuLAMEnto Do CARtÃo SoCiAL | APoio A MELhoRiAS hABitACionAiS 

| APoio à AquiSiÇÃo DE MEDiCAMEntoS | AssOCIAçõEs E IPss.  
11  eDucação | CONsELhO MuNICIPAL DE EDuCAçãO > CoMPoSiÇÃo | CoMPEtênCiAS | PARECERES 
| CARtA EDuCAtIVA | EstABELECIMENtOs DE ENsINO | APOIOs EDuCAtIVOs > REGuLAMEnto DA 

ACÇÃo SoCiAL ESCoLAR > REGuLAMEnto DE BoLSAS DE EStuDo.

12  ecoNomia | AgRICuLtuRA | INDustRIA | COMéRCIO E sERVIçOs.  
13  orDeNameNto Do território | PLANO DIRECtOR MuNICIPAL | PLANOs DE uRBANIZAçãO 
| PLANOs DO PORMENOR | LOtEAMENtOs | REguLAMENtO MuNICIPAL DE EDIFICAçãO E 
uRBANIZAçãO.
14  Protecção civil | CONsELhO MuNICIPAL DE sEguRANçA > 14.1.1 CoMPoSiÇÃo | 
CoMPEtênCiAS | PARECERES | PLANOs MuNICIPAIs > PLAno MuniCiPAL DE EMERGênCiA | PLAno DE 

DEFESA DA FLoREStA ContRA inCênDioS | CONsELhOs útEIs > SiSMoS | inCênDioS | inunDAÇõES E 

outRoS | AssOCIAçõEs.  
15  Divulgação e iNFormação | PuBLICAçõEs PERIóDICAs > BoLEtiM MuniCiPAL “o CAMPAniÇo” 

| AGEnDA CuLtuRAL | o LuMièRE | EDItAIs, AVIsOs E INquéRItOs PúBLICOs | CONCuRsOs DE 
PEssOAL | EMPREItADAs E FORNECIMENtOs.
16  aPoio ao muNíciPe | REguLAMENtOs E POstuRAs | REquERIMENtOs > oBRAS E 

LotEAMEnto | ÁGuAS E SAnEAMEnto | MERCADoS E FEiRAS | RECuRSoS huMAnoS | DiVERSoS | 
sugEstõEs E RECLAMAçõEs.
17  loja oNliNe  
18  coNtactos 
19  ligações  
20  maPa Do site  

Conteúdos 

Página Oficial do Munícipio disponivel em www.cm-castroverde.pt 
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Castro Verde aderiu ao FINICIA
Apoiar a criação de empresas e estimular o investimento das micro e pequenas empresas do concelho de forma a alargar a 
diversidade da actividade económica são algumas dos objectivos do FINICIA – Eixo III, que se assume como a nova versão do 
FAME, e ao qual vai aderir o Município de Castro Verde. O seu cumprimento está previsto para este ano de 2008. 

A adopção de mecanismos po-
tenciadores do investimento pri-
vado constitui uma mais-valia ao 
nível do incremento do empreen-
dedorismo e da diversificação das 
actividades económicas, nomea-
damente em concelhos detentores 
de um tecido empresarial escasso. 
É neste sentido que a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde vai assinar, 
no próximo dia 11 de Fevereiro, um 
protocolo de adesão ao Programa 
FINICIA – Eixo III, a nova versão 
do FAME (Fundo de Apoio a Micro 
e Pequenas Empresas) que visa fa-
cilitar o acesso ao financiamento 

pelas empresas de menor dimen-
são, que tradicionalmente apre-
sentam maiores dificuldades na 
sua ligação ao mercado financei-
ro. Através do estabelecimento de 
parcerias público-privadas, o Pro-
grama promove o alargamento da 
base de acesso a capital e ao crédi-
to, proporcionando às empresas 
recursos essenciais ao desenvolvi-
mento da actividade nas fases ini-
ciais do seu ciclo de vida, assumin-
do o IAPMEI o risco das operações 
financeiras envolvidas. O Progra-
ma comporta 3 eixos de interven-
ção, vocacionados para apoiar pro-

jectos de forte conteúdo inovador, 
negócios emergentes de pequena 
escala e iniciativas empresariais de 
interesse regional.

O protocolo, para cumprimento 
já este ano, vai ser celebrado entre 
o Município, a Banca, o IAPMEI 
(Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e ao Investimen-
to), a ADRAL (Agência de Desen-
volvimento Regional do Alentejo, 
S.A.), LISGARANTE e GRAVAL, e 
pressupõe um valor inicial de 500 
000 €, sendo o envolvimento fi-
nanceiro do município de 20% e 
o da Banca de 80%. A criação de 

empresas poderá ser apoiada pelo 
Fundo até 50% das despesas elegí-
veis, sendo o financiamento do res-
tante investimento assegurado por 
capitais próprios ou por outros me-
canismos de apoio.  

O programa enquadra-se assim 
num instrumento financeiro ino-
vador que consiste num fundo de 
apoio ao investimento disponibili-
zado para empresários e empreen-
dedores com o objectivo de promo-
ver o investimento produtivo no 
concelho, e a diversidade da activi-
dade económica, nomeadamente 
ao nível das micro e pequenas em-

presas.
O FAME aparece agora como 

parte integrante do Programa FI-
NICIA, constituindo o Eixo III do 
mesmo e destina-se a micro-em-
presas e pequenas empresas sede-
adas no concelho e a novas empre-
sas que aqui queiram instalar-se. O 
acesso ao Programa por parte de 
beneficiários processa-se através 
da execução de uma candidatura, 
em formulário próprio, que poderá 
ser entregue em qualquer um dos 
parceiros FAME, sendo posterior-
mente aprovados por unanimida-
de em comissão de gestão.  l

Todo o processo de reformulação de urgências e serviços de Atendimento 
Permanente deve ser repensado. A exigência é da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que acusa o ministro Correia de Campos de seguir 
uma política que aumenta a desertificação do país.

Perante o recente encerramen-
to de urgências e Serviços de Aten-
dimento Permanente (SAP) por 
todo o país, a Associação Nacional 
de Municípios reitera que “não po-
dem ser encerrados serviços sem 
haver alternativas no terreno”, de-
fendendo que a articulação do pro-
cesso de reestruturação dos servi-
ços de atendimento permanente 
(SAP) com o da requalificação da 
rede de urgências e a “necessária 
interligação com o regime de fun-

cionamento dos centros de Saúde e 
das Unidades de Saúde Familiar” é, 
de facto, indissociável. 

Sendo o acesso à saúde, um di-
reito constitucionalmente con-
sagrado, a ANMP defende que a 
rede nacional de serviços de saúde 
deve garantir condições de igual-
dade para todos os cidadãos, em 
vez de “contribuir efectivamen-
te para a desertificação do país” e 
para o fomentar de uma forte cli-
vagem entre o litoral e o interior do 

país. “Mais uma vez, as populações 
do interior estão a ser esquecidas e 
vêem dificultado o acesso a bens e 
serviços públicos na área da Saú-
de”, afirma a ANMP.

Em comunicado, a ANMP consi-
dera que está criada uma situação 
de tal gravidade que é “indispen-
sável e urgente” que o ministro da 
Saúde, Correia de Campos, repen-
se as suas políticas, “em favor dos 
cidadãos e do país inteiro”. l

ANMP exige reavaliação da 
reforma das urgências

Urgência básica de Castro Verde 
em lista de espera

há cerca de um ano o ministro da  Saúde anunciou que no âmbito do pla-
no geral de reformulação do mapa das urgências, Castro Verde iria ter um 
Serviço de urgência Básica, a funcionar 24 horas por dia, com dois médicos 
e dois enfermeiros em permanência, para além de radiologia e outros ser-
viços complementares de diagnóstico.

um ano depois, e apesar de em termos de instalações e de equipamen-
tos o Centro de Saúde ter todas as condições necessárias, esta unidade 
ainda não está a funcionar. A  Administração Regional de Saúde do Alentejo 
não se quer comprometer com prazos, já que em causa está a contratação 
de profissionais para o novo serviço.

Segundo a ARS, odemira e Elvas são as únicas urgências básicas a 
funcionar no Alentejo, até este momento. As outras seis (Estremoz, 
Montemor, Ponte de Sôr, Castro Verde, Moura e Serpa) estão agora num 
processo que terá três fases: primeiro as obras, depois a compra de 
equipamentos e finalmente aquela que deverá ser a maior dificuldade: a 
contratação de médicos.

Centro de saúde de Castro Verde



Como descreve os seus tempos de 
liceu em Castro Verde? 

Foi um período absolutamente 
marcante da minha personalidade 
e do modo estar na vida. Algumas 
das vivências só as soube apreciar 
na sua plenitude ao vir para Lisboa, 
com 15 anos, e sentir as diferenças: 
a liberdade de estudar num cam-
pus aberto, sem cercas nem por-
tões; o prazer de usar chinelos du-
rante todo o verão; o encanto dos 
intervalos no “paraíso”; a demons-
tração na rotina do dia-a-dia de que 
disciplina, espírito crítico e liber-
dade são compatíveis; o privilégio 
que constituía, à época, frequen-
tar um estabelecimento de ensino 
misto e “não alinhado”; o encanto 
da vista das janelas do corredor do 
primeiro andar, quando uma ligei-
ra brisa ondulava o enorme campo 
de pastagem e o sol fazia brilhar as 
magníficas cores, que iam mudan-
do ao longo do ano; as amizades 
que ainda perduram. 

Sente que estes tempos foram 
também um incentivo para aquele 
é hoje o centro da sua investigação? 

Fazer investigação é partilhar co-
nhecimentos e experiências, é ter 
espírito crítico, é ser imaginativo 
sem perder realismo nem sentido 
prático, é viver o trabalho com en-
tusiasmo e dedicação, é ser pacien-
te e persistente, é não perder de vis-
ta as necessidades dos destinatários 
do nosso trabalho, é nunca perder 
a humildade. Alguns destes princí-
pios são inatos nos Alentejanos. Os 
restantes, adquiri-os também em 
Castro Verde. Não posso deixar de 
referir neste contexto a influência 
do meu pai, Francisco Alegre. Con-
tudo, confesso que não sei diferen-
ciar com exactidão se me marcou 
mais como pai ou se como director 
do colégio, professor de ciências na-
turais e professor de ciências físico-
químicas. Seguramente que qual-
quer destas vertentes foi relevante. 

Nos anos de 1975/1976 e 
1979/1980, a Helena licenciou-se 
em Engenharia Civil, no Ramo 
de Hidráulica, uma área então 
dominada essencialmente por 
homens. O que a levou a enveredar 
por esta área de estudos onde as 
mulheres eram, na altura, uma 
minoria? 

A vida é feita de acasos, e defen-
do que o importante é saber apro-

veitar em cada momento as boas 
oportunidades que se nos oferecem. 
Tiro imenso prazer do meu traba-
lho, não me arrependo das opções 
feitas, mas tenho de reconhecer que 
não resultaram de um planeamento 
estratégico. Pensava ir para arqui-
tectura, acabei em engenharia civil. 
Pensava, mais tarde, seguir a opção 
de “estruturas”, e à última hora de-
cidi inscrever-me em “hidráulica”. 
Achava que detestava a área de sa-
neamento básico, fui por acaso pa-
rar como estagiária ao Núcleo de 
Engenharia Sanitária do LNEC, em 
1980, e ainda hoje lá estou, por op-
ção própria e com muito gosto… 

Talvez por ter sempre frequenta-
do estabelecimentos de ensino mis-
tos, onde rapazes e raparigas eram 
tratados de igual modo, o facto de 
ser mulher nunca pesou na hora de 
fazer escolhas profissionais. Nunca 
fui incomodada por estar em mino-
ria. Esta é uma situação que enfren-
to com frequência e naturalidade. 
Por exemplo, fui a primeira mulher 

a pertencer à comissão executiva da 
Associação Internacional da Água, 
uma associação que tinha na altu-
ra celebrado o seu 50º aniversário. 
Soube há muito pouco tempo que 
sou a única mulher líder de uma Ac-
ção COST (existe quase uma cente-
na de Acções COST, que são redes 
europeias temáticas de investigação 
e desenvolvimento). Vejo estes fac-
tos como meras curiosidades. Com 
o tempo estas anomalias sociais vão-
se autocorrigindo naturalmente.

“Instrumentos de Apoio à Gestão 
Técnica de Sistemas de Água” é o 
título da sua tese de doutoramento. 
No que consiste concretamente o 
seu trabalho/área de investigação?

O abastecimento público de água 
é uma actividade fundamental nas 
sociedades modernas, em termos 
de conforto e de saúde pública das 
populações e da economia das re-
giões. Por ser tão fundamental, é 
muitas vezes aceite como eviden-
te. Quando abrimos uma torneira 

nas nossas casas, temos a expectati-
va de obter água com uma pressão 
adequada e com uma qualidade 
que nos mereça confiança. Rara-
mente pensamos na complexida-
de do sistema de captação, adução, 
tratamento, armazenamento e dis-
tribuição de água ou nos proces-
sos de gestão que lhes estão ineren-
tes. A gestão técnica de sistemas de 
distribuição de água abarca um do-
mínio muito vasto de conhecimen-
tos. Ao dar-me conta de que havia 
muito por fazer em Portugal neste 
domínio, procurei com o meu tra-
balho de tese contribuir para a me-
lhoria da situação, desenvolvendo 
metodologias, propondo caminhos, 
desenvolvendo algumas aplicações 
computacionais de apoio. É com 
orgulho que vejo hoje em dia, mais 
de 15 anos passados sobre a conclu-
são da tese, que muitos dos resulta-
dos que obtive foram incorporados 
no dia a dia das entidades gestoras. 
Em particular, tive o privilégio de 
poder dar continuidade ao traba-

lho de tese de doutoramento, ao co-
ordenar um projecto internacional 
que permitiu desenvolver um sis-
tema de avaliação de desempenho 
dos serviços de água, actualmen-
te aceite em diversos países como a 
principal referência no seu âmbito. 
Felizmente Portugal está na linha 
da frente na aplicação deste tipo de 
abordagem devido ao excelente pa-
pel do Instituto Regulador de Águas 
e Resíduos (IRAR). 

Que funções desempenha no LNEC 
(Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil de Portugal)? 

Sou investigadora principal no 
Núcleo de Engenharia Sanitária 
(NES) do Departamento de Hidráu-
lica e Ambiente. Desempenho tam-
bém as funções de chefe do NES, 
desde 2002 e espero que até breve, 
já que gosto muito mais do trabalho 
técnico-científico…

Entre outras actividades e fun-
ções, e para além da chefia do NES, 
coordeno diversos projectos de in-
vestigação e de consultoria por con-
trato, sou orientadora de três teses 
de doutoramento e de duas teses de 
mestrado, lidero a Acção COST C18 

– “Performance assessment of ur-
ban infrastructure services: the case 
of water supply, wastewater and so-
lid waste”, presido à Comissão Téc-
nica Nacional de Normalização CT 
90 – Sistemas de Saneamento Bási-
co e, presido o Grupo Especializado 

“Strategic Asset Management” da 
“International Water Association”. 
Dá para entreter…

O Alentejo é a região mais quente 
e seca do país. Os problemas com 
a fraca precipitação tornam-se, 
por vezes, drásticos, pelo que a 
escassez de água nesta região tem 
sido alvo de debate dos sucessivos 
governos. Que soluções poderiam, 
no seu entender, ser equacionadas 
no sentido de minimizar as 
consequências desta realidade?

O Alentejo é por excelência uma 
região com potencial para aplicar 
medidas para um uso eficiente da 
água. O LNEC tem vindo a desen-
volver bastante actividade nesta 
área. Estamos naturalmente ao dis-
por para colaborar, haja vontade 
por parte dos agentes e decisores lo-
cais…

Como classifica a água que se bebe 
no Alentejo? 

Helena Alegre estudou no colégio onde o seu pai foi professor e director. Aos 15 anos partiu para Lisboa. 
Licenciou-se em Engenharia Civil, no Ramo de Hidráulica e, apesar desta não ter sido a sua primeira opção 
foi, sem dúvida, uma decisão que veio determinar todo o seu percurso profissional até hoje.  Helena 
Alegre é natural de Castro Verde e a terceira entrevistada deste ciclo dedicado a castrenses que realizam 
investigação em diversas áreas. Em entrevista ao Campaniço, fala-nos de um dos temas em constante 
debate na sociedade actual e daquele que é hoje o centro dos seus estudos – a água.

SAnDRA  PoLiCARPo

Água, um bem vital para as sociedades

helena  Alegre

O Campaniço
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Talvez as pessoas não saibam que 
os resultados das análises de con-
trolo realizadas à qualidade da água 
para consumo humano são obriga-
toriamente disponibilizadas pelas 
entidades gestoras a quem os de-
sejar conhecer. Para além disso, é 
possível consultar uma aplicação 
interactiva disponibilizada pelo 
IRAR (www.irar.pt, documenta-
ção > aplicações interactivas) onde 
se pode consultar a síntese da situ-
ação relativa a todo o continente 
português. Verifica-se que em Cas-
tro Verde são realizadas todas as 
análises requeridas pela legislação 

(em 2002, ainda só se realizavam 
75%). Em 2006 (os dados de 2007 
não estão ainda publicados) ape-
nas 1,8 % das análises realizadas 
no concelho apresentaram valo-
res não conformes com a legislação. 
Também neste caso os resultados 
têm vindo a evoluir positivamente. 
Mais uma vez devemos orgulhar-
nos de estar no bom caminho.  

Na sua opinião, há ou não uma 
falta de consciência colectiva para 

“encarar” a água como um bem 
vital?

Há duas tendências contraditó-
rias neste domínio. Por um lado, a 
sociedade está cada vez mais in-
formada, e a melhoria dos níveis 
de educação contribuem para uma 
melhor compreensão dos proble-
mas. Por outro lado, à medida que 
a qualidade do serviço melhora, as 
pessoas que deixam de sentir pro-
blemas graves no seu dia-a-dia ten-
dem a considerar “óbvio” dispor 
desse serviço, esquecendo que ele 
é vital. Cabe a todos nós, profissio-
nais do sector e agentes decisores, 
contribuir para a informação e sen-
sibilização da população em geral, 
demonstrando que, se não agirmos 
proactivamente, podemos ver-nos 
confrontadas com graves proble-
mas decorrentes da falta de água. 
A seca de 2005 constituiu um aler-
ta que importa manter presente nas 
nossas memórias e nas nossas ati-
tudes perante a água. 

Tendo como referência a realidade 
nacional, como podemos assegurar 
um desenvolvimento equilibrado e 
sustentado dos recursos hídricos?

Garantido que o desenvolvimen-
to económico e a gestão de recur-
sos hídricos são planeados de forma 
articulada e promovendo efectiva-
mente um uso mais sustentável da 
água. Em Portugal existe um enor-
me potencial de melhoria nestas 
matérias. Por exemplo, os níveis de 
perdas de água nos sistemas de dis-
tribuição deveriam desejavelmente 
ser muito mais baixos do que são.

O abastecimento de água é uma 
necessidade primária na vida 
das comunidades, que esperam 
obter água em quantidade 
suficiente, com pressão e qualidade 
adequadas, e de forma fiável. 
Como define o serviço actualmente 
prestado aos consumidores? O que 
há a melhorar?

Não existem ainda dados nacio-
nais fiáveis relativos à qualidade do 
serviço prestado. O IRAR estabele-
ceu em 2004 um sistema de avalia-
ção do desempenho constituído por 
um conjunto de 20 indicadores cri-
teriosamente seleccionados e anu-
almente auditados. Este sistema foi 
implementado em 2005, mas por 
enquanto é só aplicável com carác-
ter obrigatório às empresas mul-
timunicipais e às concessionárias. 
Em 2006, e pela primeira vez, uma 
câmara municipal aderiu volunta-
riamente ao sistema (CM de Lagos). 
Em 2009 vai verificar-se o alarga-
mento da avaliação de desempenho 
a todas as entidades gestoras, o que 
irá permitir obter informação mui-
to mais objectiva sobre o que há a 
melhorar. Contudo, os dados dispo-
níveis permitem já ver tendências. A 
reabilitação dos sistemas existentes 
e o controlo de perdas são, entre ou-
tras, vertentes actualmente proble-
máticas, que necessitam de melho-
rias muito significativas. 

A qualidade da água para 
consumo humano, bem como a 
transformação e qualidade das 
águas residuais são também 
objecto da sua investigação. Como 
decorre todo este processo de 
análise e que requisitos deve 
cumprir esse processo físico-
químico e microbiológico de modo a 
assegurar a qualidade da água?

A minha formação de base e a mi-
nha actividade profissional são no 
domínio da engenharia civil hidráu-
lica, estando longe de ser especia-
lista em tratamento de água para 
consumo humano ou de águas re-
siduais. No entanto, há alguns prin-
cípios que me posso atrever a iden-
tificar. O primeiro tem a ver com o 
velho ditado de que é mais fácil pre-
venir do que remediar. A protecção 
das origens de água é fundamental. 
Nos países do centro e do norte da 
Europa esta é uma prioridade. En-

tre nós, estamos ainda muito longe 
de uma situação ideal. No que diz 
respeito às soluções de tratamento, 
tem havido evoluções tecnológicas 
notórias nos últimos anos. Há que 
saber escolher as melhores solu-
ções para cada caso, e monitorizar o 
funcionamento das estações de tra-
tamento de modo a poder ajustar o 
modo de operação e assim optimi-
zar o seu desempenho face às carac-
terísticas da água a tratar. Não me-
nos importante é evitar afluências 
indevidas às redes de águas residu-
ais (por exemplo, ligações de colec-
tores pluviais a redes separativas de 
águas residuais) e garantir que, no 
caso do abastecimento de água, não 
ocorrem contaminações nas redes, 
já após o tratamento. O LNEC tem 
em curso diversos projectos de in-
vestigação nestas matérias. 

Na sua opinião, a água é bem 
tratada em Portugal?

A situação tem vindo a melhorar 
muito significativamente nos últi-
mos anos. Actualmente, todas as 
entidades gestoras têm planos de 
monitorização anuais devidamente 
aprovados pelo IRAR, e os resulta-
dos das análises realizadas demons-
tram evoluções positivas. Ainda há 
um longo caminho a percorrer, mas 
estamos no bom caminho. 

Perante as exigências legais sobre 
o controlo da água distribuída 
como operam os sistemas 
de planeamento e gestão de 
emergências relativamente aos 
serviços de abastecimento de água, 
uma vez que o seu tratamento se 
exige cada vez mais sofisticado? 

O planeamento e a gestão de 
emergências é actualmente um as-
sunto da ordem do dia em muitos 
países. Em Portugal já existem al-
guns exemplos de planos de segu-
rança da água, que procuram iden-
tificar, caso a caso, os principais 
perigos relativos à qualidade da 
água fornecida aos consumidores, 
estimam a probabilidade de ocor-
rência dessas situações e as respec-
tivas consequências, e estabele-
cem procedimentos a adoptar para 
manter os riscos em níveis consi-
derados aceitáveis. No entanto, as 
situações de emergência não têm a 
ver apenas com a qualidade da água, 
mas também com a quantidade. As 
entidades devem preparar-se para 
a contingência de falta de água, de 
ocorrência de avarias graves no sis-
tema, de ocorrência de catástro-
fes, etc. A empresa multimunicipal 
Águas do Algarve, recentemente 
ganhadora de um prémio nacional, 
apresenta-se como um exemplo de 
referência. Para além se tratar de 
uma empresa com diversas certifi-
cações, e ter sido a primeira empre-
sa portuguesa a certificar o produto 
que vende, dispõe de um plano de 
segurança da água e de um plano de 
contingência. Desta forma estão ca-
pacitados para antecipar problemas 

e implementar soluções mitigado-
ras do risco, e estão preparados para 
eventuais situações excepcionais. 

O LNEC tem em curso um pro-
jecto de investigação sobre plane-
amento e a gestão de emergências 
em sistemas de abastecimento de 
água.

O conhecimento científico é um 
factor de peso no momento de 
tomar decisões. Há, na sociedade 
portuguesa, mais concretamente 
por parte dos poderes executivos, 
esse acto de reflexão sobre aquilo 
que a ciência comprova?

Nem sempre. Existem responsa-
bilidades partilhadas entre os de-
tentores dos poderes executivos e 
os próprios investigadores para que 
seja esta a situação. É dever dos de-
cisores sustentarem as suas opções 
em conhecimentos fundamentados, 
muitas vezes fornecidos pelos cien-
tistas, e nem sempre isto acontece. 
Mas não é menos verdade que os 
cientistas têm por vezes dificuldade 
em desenvolver projectos efectiva-
mente relevantes e em comunicar 
os seus resultados à comunidade, 
optando por uma atitude de algu-
ma soberba, justificando a falta de 
diálogo com a ignorância dos inter-
locutores. Não pode haver atitude 
mais errada por parte de um inves-
tigador. 

Como caracteriza a investigação 
que se realiza em Portugal? 
O investimento nesta área é 
suficiente?

Podemos orgulhar-nos de ter ex-
celentes investigadores portugue-
ses, nas mais diversas áreas, a tra-
balhar tanto em Portugal como no 
estrangeiro. Podemos congratular-
nos de ter havido um ligeiro aumen-
to de investimento em ciência e tec-
nologia nos últimos anos. Contudo, 
considero que a situação poderia 
ser muito melhor do que é. Falta 
uma estratégia nacional na escolha 
das áreas de investigação a privile-
giar, a selecção dos projectos co-fi-
nanciados pelo Estado nem sempre 
assenta em critérios coerentes, ain-
da não aprendemos a trabalhar efi-
cazmente em rede de instituições, 
somos menos eficientes do que o 
desejável e há muito menos inves-
tigação promovida pelas empresas 
do que nos países tecnologicamente 
mais desenvolvidos. Não devemos 
culpar terceiros. Cabe a todos nós 
contribuir para melhorar a situação.

Na sua opinião, considera que 
deveriam existir maiores incentivos 
à investigação junto dos jovens? 

A resposta mais fácil seria um 
“sim”. É óbvio que, num mundo ide-
al, as coisas seriam sempre melho-
res do que são. Contudo, os incen-
tivos existentes, e em particular a 
oferta de bolsas da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, dão abertura 
à entrada dos jovens no mundo da 
investigação. O mais importante é a 

atitude de cada um perante a vida. E 
é importante que os jovens tenham 
consciência de que uma sólida for-
mação de base é indispensável. A 
atitude de estudar q.b. para transi-
tar de ano não leva a bom porto!... 

Sendo natural de Castro Verde 
e, considerando o seu trabalho 
um estímulo e um exemplo para 
os jovens do concelho e do país 
que queiram seguir esta área, que 
conselho lhes daria?

Como referi antes, considero que 
nós, alentejanos, reunimos em geral 
um conjunto de características mui-
tos ricas, que nem sempre sabemos 
explorar na sua plenitude, mas que 
nos podem trazer vantagens com-
parativas relevantes. Somos pacien-
tes e persistentes, temos um sentido 
prático ímpar, gostamos de reflectir 
sobre os assuntos com espírito crí-
tico, gostamos de partilhar conhe-
cimentos e experiências, somos hu-
mildes. 

Mais do que um conselho, gos-
taria de deixar neste registo uma 
palavra de estímulo e de confian-
ça. Qualquer jovem medianamen-
te inteligente que se dedique de 
alma e coração a uma causa na qual 
acredite, potenciando as suas apti-
dões inatas e melhorando continu-
amente os seus conhecimentos, se-
guramente que verá o seu trabalho 
recompensado. Pela minha parte, 
asseguro que tem valido a pena. l

Maria helena Veríssimo Colaço 
Alegre nasceu em 1957 e é natu-
ral de Castro Verde. 

é Licenciada em Engenharia 
Civil, Ramo de hidráulica, obtida 
entre 1975/1976 e 1979/80, no 
instituto Superior técnico, Lis-
boa e tem Doutoramento em En-
genharia Civil pela universidade 
técnica de Lisboa (1992), com a 
tese “instrumentos de Apoio à 
Gestão técnica de Sistemas de 
Distribuição de Água.” é investi-
gadora Principal da Carreira de 
investigação Portuguesa desde 
1996 e Especialista em Enge-
nharia Sanitária pela ordem dos 
Engenheiros, desde 2001. Foi dis-
tinguida com o 1º Prémio da As-
sociação Portuguesa de Recur-
sos hídricos na área das Ciências 
da Engenharia, relativo ao biénio 
1992-93 e com o Prémio Maarten 
Schalekamp 1995 com o trabalho 
“Paving the way to excellence in 
water supply systems – a national 
framework for levels-of-service 
assessment based on consumer 
satisfaction”.  

Actualmente é Chefe do nú-
cleo de Engenharia Sanitária do 
LnEC (Laboratório nacional de 
Engenharia Civil de Portugal). é 
autora e co-autora de cerca de 
260 publicações, entre as quais 
alguns livros.

CICLO DE ENTREVISTAS

Água, um bem vital para as sociedades

“O planeamento e a 
gestão de emergências 
é actualmente um 
assunto da ordem do 
dia em muitos países. 
(…) As entidades 
devem preparar-se 
para a contingência 
de falta de água, de 
ocorrência de avarias 
graves no sistema, 
de ocorrência de 
catástrofes, etc.”
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Deo Datus Lambinon. Faro. 
1785. As letras abrem-se 
num cursivo floreado de in-

fluência barroca, na chapa de cobre 
de dourado sujo da tampa lateral do 
tambor de corda, indicando-nos o 
fabricante, o local e a data do fabri-
co do relógio. Coincidente com a 
notícia histórica e a documentação 
que nos oferece Abílio Pereira de 
Carvalho, na sua “História de uma 
Confraria (1677-1855)”, um livro 
publicado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, em 1989, e que nos 
descreve toda a actividade da con-
fraria do santo S. Miguel, durante 
quase duzentos anos. 

Corria o ano de 1784, quando dos 
cofres do S. Miguel saíram 500$000 
(quinhentos mil réis) para “serem 
entregues a Diodactus Lombinon”, 
fabricante do relógio que se com-
prou para medir ou registar o tem-
po na Basílica Real de Castro Verde. 
No ano seguinte, ainda dos mes-

mos cofres, mais 137$789 reis será 
o quantitativo que arrematará as 
despesas de provisão. O relógio da 
Basílica Real está entregue. E reco-
menda-se. Pelo menos a julgar pelo 
tempo durante o qual funcionou e 
funcionará. “Foram feitos mais dois 
relógios idênticos por este fabrican-
te”, disse-nos João Luz, o mecânico 
de todos os ofícios em Castro Verde, 
que não apenas de veículos motori-
zados e que actualmente recupera o 
relógio. “Faro e Portimão foram o 
seu destino”. 

O relógio da Basílica Real é uma 
peça espantosamente robusta e 
simples. Uma estrutura em ferro 
composta por várias barras, dando-
lhe um volume de 105 cm de altura, 
110 de comprimento e 45 cm de lar-
gura. Cinco barras, cada uma com 
6,3 cm de largura e 1,1 cm de espes-
sura, em cada uma das faces laterais 
e duas nos topos, conformam o es-
queleto desta verdadeira máquina 

do tempo. Que nos mede o tempo 
e nos traz através dele. Um tambor, 
onde deslizam as cordas cujas ex-
tremidades prendem dois pesos 
que fazem o contrabalanço neces-
sário ao funcionamento do relógio. 
O pêndulo, com uma cadência la-
teral, faz accionar a roda de escape 
e esta, por sua vez, todo o mecanis-
mo. Depois, em casquilhos de bron-
ze, extraordinariamente brilhantes, 
encaixam veios de carreto em fer-
ro, que fazem mover todas as cre-
malheiras, pequenos pernes, gati-
lhos que disparam na altura certa, 
movendo tanto os ponteiros como 
o martelo que assinala a hora exac-
ta. É preciso acertar? Faz-se através 
do aperto de pequenos parafusos de 
orelhas que dão uma maior inclina-
ção na perpendicular, ou abrem na 
vertical o comprimento do pêndulo.

O tambor onde a corda se desen-
rola para dar balanço ao pêndu-
lo, é em madeira. Gasta pelo tempo, 

aparece rachada a meio e não aju-
da ao funcionamento sempre dis-
torcido do nosso relógio. Todas as 
peças são forjadas e trabalhadas à 
mão e, como tal, apresentando al-
guma irregularidade. Até o mostra-
dor em mármore, que indica para o 
exterior a hora dos homens que en-
gana o deslizar suave do Sol. No in-
terior da Basílica, quem tivesse que 
acertar o relógio, tinha um pequeno 
mostrador em latão, onde os núme-
ros romanos em baixo relevo estão 
pintados a negro. A passagem da in-
formação da hora exacta, do inte-
rior para o exterior, dá-se através de 
um sem-fim, por um veio e por dois 
pequenos “cardans”.

Toda a estrutura instalada so-
bre si própria necessita de uma al-
tura aproximada de 2,20 metros, e 
terá cerca de 240/250 quilos. João 
Luz, começou pacientemente o tra-
balho de restauro e recuperação do 
relógio da Basílica Real de Castro 

Verde há cerca de um ano. Limpan-
do peças, apreendendo o funcionar 
do mecanismo, decifrando peque-
nos sinais gravados na estrutura 
em ferro. “Numa das barras de fer-
ro aparece um sinal que pode ser o 
do ferreiro. Parece-me um M e um 
F”, aponta João Luz para a marca e 
mostrando um pequeno negativo 
em chumbo, feito por si, para faci-
litar a leitura do símbolo gasto pelo 
tempo. Num outro local, aquilo que 
parece “uma vieira e uma espada”, 
para João Luz pode corresponder 
ao símbolo da Ordem da Santiago…

Depois de desmontada toda a es-
trutura, o nosso mecânico teve que 
fazer dois veios de carreto, aprovei-
tando o já existente, e soldar o car-
reto com os pequenos dentes já re-
cuperados, para além de colocar 
alguns casquilhos de bronze que 
vão permitir pôr de novo a funcio-
nar o velho registador do tempo. 

As palavras de João Luz descre-
vem de uma forma simples o fun-
cionamento da máquina, a forma 
como fez as peças, para além de nos 
mostrar a ânsia de ver de novo o re-
lógio na Basílica. “Preciso de insta-
lar o relógio porque há aqui alguns 
pormenores que só podem ser aca-
bados quando ele estiver colocado 
no local”, diz-nos, mostrando como 
a imperfeição do original associado 
aos anos que por ele passaram, cria 
alguns problemas ao seu correcto 
funcionamento. São evidentes pe-
quenas imperfeições que o tempo 
não mascara. E João dos Santos 
Luz olha para a obra dos homens 
de ontem como se estivesse ao seu 
lado a forjar peça a peça, martelo e 
bigorna, fogo e metal incandescen-
te. Mas os pormenores da sua rela-
ção com o relógio tornam-se mais 
deliciosos nas palavras, nos gestos, 
na emoção com que reanima a des-
crição do trabalho feito pelo mes-
tre reparador que o antecedeu. O 
seu pai João da Luz.

Na placa onde se regista o fabri-
cante, aparece no lado oposto a fra-
se “Foi concertado em Abril de 1918 
por João da Luz”. E mais do que esta 
referência genérica, João da Luz, 
nascido em Castro Verde a 14 de Fe-
vereiro de 1877, onde viria a falecer 
em Maio de 1955, não quis deixar de 
assinalar as peças que tinha efectu-
ado para o centenário relógio. Cas-
quilhos, cremalheiras, veios, peças 

João da Luz, responsável pela recuperação do Relógio da Basílica

Relógio da Basílica 
Recuperar a memória do tempo
Como uma âncora na planície, ecoando compassadamente nos campos de Castro Verde, o relógio da 
Basílica Real mediu o tempo durante mais de duzentos anos. Os ventos da modernidade substituíram o 
centenário miolo mecânico por um robótico mecanismo que comanda o solene “toque do sino à hora 
certa” rasgando a planície 24 vezes ao longo do dia. Hoje, o relógio encontra-se à guarda de João dos Santos 
Luz que lhe traz a afinação que durante anos leu o suave deslizar dos dias nestas paragens. Seguindo as 
passadas de há noventa anos do seu pai, João da Luz. 

MiGuEL REGo
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Fruto de uma obra maior do 
século XVII, com um dos mais 
belos exemplares da azulejaria 
nacional, dando corpo ao mito 
da Batalha de Ourique que “di-
viniza” a fundação de Portugal 
e a coroação de D. Afonso Hen-
riques, a Basílica de Castro Ver-
de sofre de alguns problemas de 
conservação que estão a levar à 
queda sistemática dos azulejos 
que revestem as suas paredes. 
Envelhecimento de argamassas, 
infiltrações de águas, má ven-
tilação estrutural, ausência de 
obras de conservação e restauro, 
têm levado a uma degradação 
importante dos seus painéis de 
azulejos, assim como das portas 
e janelas do templo, nomeada-
mente da porta principal.

Desde há algum tempo, vá-
rias têm sido as comunicações e 
visitas ao local com os técnicos 
do IPPAR, agora IGESPAR, na 
perspectiva de encontrar uma 
solução rápida para os proble-
mas que têm sido detectados 
na Basílica Real de Castro Ver-
de. Indubitavelmente, o pas-
so seguinte, que deveria ser o 
da realização de alguma inter-
venção de salvaguarda, protec-
ção ou prevenção de situações 
mais graves, tem sido única e 
simplesmente o do silêncio, até 

ao momento em que novo pedi-
do de auxílio, nova chamada de 
atenção pela autarquia, ou nova 
visita casual, faça descer os en-
viados ao local. No entanto, não 
se vai além de visitas e relatórios 
que ficamos sem conhecer. 

A recente reportagem de uma 
cadeia privada de televisão, 
onde se chamava a atenção do 
que estava a ocorrer em Castro 
Verde, levou a uma nova incur-
são dos técnicos responsáveis 
pelo “controle” da Basílica Real, 
agora dependente da Direcção 
Regional de Cultura. Eventual-
mente, e mais uma vez, o rela-
tório técnico ficará esquecido 
numa qualquer gaveta e ficarão 
adiados para as calendas os tra-
balhos de restauro que a nossa 
Basílica Real tanto necessita.

Torna-se cada vez mais lógi-
co que qualquer operação que se 
efectue em edifícios com estas 
características estruturais e im-
portância histórica seja objecto 
de intervenções efectuadas por 
profissionais competentes, com 
acompanhamentos técnicos de 
reconhecida habilitação e pro-
fissionalismo. Mas não pode-
mos continuar a ver desapare-
cer o nosso património às mãos 
de políticas culturais centralis-
tas cuja preocupação maior é a 

cultura do show business para 
as massas do elitismo citadi-
no, esquecendo este riquíssimo 
espólio que resulta de diversos 
processos de construção cultu-
ral, religioso e mental das nos-
sas gentes. 

É recorrente esta quase sur-
dez do poder central relativa-
mente ao património histórico, 
arquitectónico e arqueológico 
deste país. Apenas serve de ban-
deira quando se pretende mos-
trar, em qualquer convénio ou 
assinatura de tratado, o quanto 
somos importantes…

Torna-se urgente uma inter-
venção técnica de fundo para es-
tudar este monumento e avaliar 
até que ponto a queda dos azule-
jos é apenas o reflexo menor de 
outras fragilidades não detectá-
veis à vista desarmada que a Ba-
sílica Real apresenta e se são ou 
não são importantes, para pôr 
em causa a sua conservação. 

Consciente das limitações le-
gais que balizam a actuação da 
autarquia, a esta só resta a obri-
gação de chamar a atenção para 
o problema e, com os meios que 
tem disponíveis, apoiar qual-
quer iniciativa que se pretenda 
efectuar para a salvaguarda do 
imóvel, classificado de interesse 
público desde 1993. l

Queda de azulejos 
na Basílica Real 
Na Basílica Real de Castro Verde assiste-se, há mais de um ano, à 
queda lenta de azulejos dos magníficos painéis que decoram as suas 
paredes. A profanação do templo dá-se às mãos da incúria e aos olhos 
da abjecta máquina burocrática que grassa no nosso país. Apesar dos 
esforços do Município de Castro Verde e da Paróquia, pouco empenho 
tem tido o IGESPAR, o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, para resolver este grave problema. Afinal, é ele 
a entidade responsável por qualquer trabalho de conservação ou 
restauro que aqui se pretenda efectuar.  

em ferro ou em bronze. Todas elas apresentam a marca 
“João Luz” ou “JL”, nas mais pequenas. O mestre deixou, 
desta forma, o seu trabalho com a sua impressão digital. 

“O relógio quando chegou às mãos do meu pai segu-
ramente que não trabalhava”, diz-nos João dos San-
tos Luz. “A quantidade de peças novas que teve de fazer, 
conforme verificamos pelas marcas que ele gravou, fa-
zem indiciar isso mesmo”. Um trabalho minucioso e de 
pormenores extraordinariamente cuidados que mos-
tram o perfeccionismo com que vestia a arte de mestre 
que o acompanhava.

João Luz soube há cerca de 20 anos que tinha sido o 
seu pai a arranjar o relógio, “mas não sabia que tipo de 
reparação é que ele tinha efectuado. Lembro-me dele di-
zer que o tinha arranjado, ouvia a vários homens a mes-
ma afirmação, mas não fazia ideia da dimensão da sua in-
tervenção. Mesmo quando o Padre Leonardo me pediu 
para resolver um pequeno problema que tinha aparecido, 
e vi então o relógio, não fiquei com a ideia que a repara-
ção efectuada pelo meu pai tivesse sido tão grande.”  

Pegando quase religiosamente em cada uma das pe-
ças executadas pelo seu pai, João Luz indica-nos os pas-
sos exactos que foram efectuados e, de forma natural, o 
método que o seu progenitor utilizou. “Por exemplo, aqui, 
na roda de balanço, o veio devia estar gasto. Então, o meu 
pai torneou o metal e de seguida meteu-lhe um casqui-
lho para este ganhar volume”. Foi um trabalho de minú-
cia e, naturalmente, de descoberta. Tanto para pai como 
para o filho, numa obra que separa cada um dos seus ges-
tos em noventa anos. “O meu pai deve ter estado de vol-
ta do relógio cerca de dois anos. Pelo trabalho que tinha, 
por andar sempre atarefado, pela maneira como mexia 
nas coisas, só devia pegar no relógio de vez em quando. 
Precisou de pelo menos dois anos”. Para João Luz não o 
fez num mês ou dois. “Era impossível”, afirmou. “De cer-
teza que começou o trabalho em 1916 ou, na melhor das 
hipóteses, 1917”.

Veios, casquilhos em bronze, pequenos parafusos. Na 
roda central, a cremalheira antiga deveria ter doze pa-
rafusos que o pai João da Luz, para além de os ter refei-
to, lhe colocou um pequeno rolete para não sofrer um 
tão profundo efeito de desgaste com a cadência do mo-
vimento.

“É uma sensação que não se explica por palavras, aque-
la que sinto quando mexo na obra realizada pelo meu 
pai”, afirma João Luz. Acompanhou-o de muito perto a 
partir dos seis, sete anos, quando saía da escola e vinha 
para a Fábrica de Moagens onde o seu pai era o chefe 
das oficinas. “Ele fazia tudo. Marceneiro, mecânico, fer-
reiro… tudo. O cepo e o rasto das charruas que é utiliza-
do em todo o mundo foram patenteados por ele. É o nº 
6636. Era muito comum ouvir as pessoas dizer, relati-
vamente a problemas que apareciam: Assim que o João 
da Luz lhe pôs as mãos, os problemas acabaram-se”. É 
nessa memória que cresce o nosso interlocutor. “Mui-
tas vezes os homens mais velhos me diziam… se tu saí-
res ao teu pai…”.

E saiu. Pai e filho, João de primeiro nome e Luz de ape-
lido, dão vida à memória do tempo, em Castro Verde. l

Painel de Azulejos (interior da Basílica Real)



O Campaniço

Em entrevista, o administrador-delegado da Somincor, engenheiro John Andreatidis revela que o início da 
exploração do jazigo do Lombador está previsto para 2011, transformando a mina de Neves-Corvo, que é 
já o primeiro produtor europeu de cobre, no segundo maior produtor de zinco da Europa. “O Campaniço” 
tem conhecimento que este novo projecto representa um investimento na ordem dos 80 milhões de euros, 
onde se inclui um novo poço e uma nova lavaria, potenciando a criação de perto de 300 novos postos de 
trabalho. Quanto aos lucros previstos para 2007, que diversas fontes dizem ser os maiores de sempre, na 
ordem dos 220 milhões de euros, John Andreatidis diz que as contas ainda não estão totalmente fechadas, 
mas confirma que os resultados vão ser superiores aos de 2006.
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Em termos de resultados, o 
primeiro semestre de 2007 foi o 
melhor de sempre para a Somincor. 
Já há resultados globais, mesmo 
provisórios, para o ano de 2007?

Como pode calcular, ainda é mui-
to cedo para fornecer os resultados, 
visto que as contas ainda não foram 
aprovadas pelo accionista, no en-
tanto, os resultados de 2007 irão ser 
superiores aos do ano 2006, tendo 
em conta os resultados do 1º semes-
tre de 2007.

A que se devem os bons resultados 
dos últimos anos?

A Empresa ao longo destes últi-
mos anos tem beneficiado com as  
altas cotações do cobre .Em 2003 
a cotação do cobre era de  80 ct/lb 
(cêntimos/libra peso) e em  2007  
de 330 ct/lb, o que equivale a 450% 
de aumento. Para além disso, pre-
parou-se e deu-se início à produção 
de concentrados de Zinco, o metal 
que foi relegado para segundo pla-
no a não ser explorado pelos ante-
riores accionistas. Para além dos 
factores exógenos mencionados, re-
conhecemos o contributo de todos 
os “Stakeholders” (parceiros) para 
os resultados extraordinários regis-
tados nos últimos anos. Devo parti-
cularmente destacar o empenho e 
a dedicação de todos os nossos co-
laboradores que contribuíram para 
o bom desempenho da Empresa ao 
longo do ano de 2007.

Que países tem, neste momento, a 
Somincor, como principais clientes?

A Empresa tem como principais 
clientes Espanha, Finlândia, Suécia 
e Brasil.

A Somincor está a produzir cobre 
e zinco: como está a procura 
internacional destes metais? E é 
possível prever a sua evolução?

Segundo as estimativas dos ana-
listas do mercado de metais, o con-
sumo mundial de cobre refinado au-
mentou 3.8% para 12,967 mton, nos 
primeiros nove meses de 2006 face 
ao período homólogo de 2005. O 
crescimento do consumo foi acom-

panhado por um aumento pratica-
mente igual da produção de cobre 
refinado, resultando num equilí-
brio quase perfeito entre oferta e 
procura no mercado mundial de co-
bre refinado. 

Em termos de cotações do cobre 
na LME (London Metal Exchange), 
2006 foi o ano com melhor média 
de sempre, 305.3 cts/lb.  No  ano de 
2007 a média das cotações  foi supe-
rior, atingindo os 323,4 cts/lb.

 A ocorrência de problemas em al-
gumas minas e o atraso da entrada 
em funcionamento de outras, terá 
levado o mercado dos concentrados 
de cobre a registar um déficit de pro-
dução em 2006, o que levou a uma 
quebra acentuada das taxas de tra-
tamento e refinação de concentra-

dos de cobre no mercado spot nos 
primeiros nove meses de 2006, in-
vertendo assim a tendência de cres-
cimento acentuado de 2004 a 2005.

Em relação ao mercado mundial 
de zinco refinado deverá ter fecha-
do o ano de 2006 com um défice de 
produção de 614 mton que reflec-
te a incapacidade do sector recupe-
rar a diferença entre o consumo e a 
produção. O crescimento do consu-
mo teve como principais origens o 
aumento do consumo na China, na 
Europa e na Índia.

A cotação média do zinco na LME 
ascendeu a 148.4cts/lb, o que repre-
senta a média mais alta desde 1974 
e compara com a média de 62.6 cts/
lb em 2005. 

Em relação ao ano de 2007, hou-

ve uma baixa na cotação deste me-
tal atingindo os  147,7 cts/lb Actual-
mente  a cotação do zinco situa-se 
nos 105,0 cts/lb

A Somincor tem uma vasta área de 
prospecção. Os resultados têm sido 
positivos? Há novas descobertas 
significativas?

O Grupo LUNDIN Mining desde 
2006, caracterizou-se por um maior 
aproveitamento dos recursos natu-
rais e materiais, como também, por 
um grande volume de investimen-
to, apostando desta forma, num de-
senvolvimento sustentável, projec-
tos a longo prazo e na valorização da 
Empresa. Prova disto, são as novas 
zonas de prospecção que decorrem 
numa área de 2.700 Km2 nas con-

cessões da Empresa, assim como, o 
forte investimento no desenvolvi-
mento das infraestruturas do inte-
rior da mina.É provável que, poten-
ciais descobertas de minério nesta 
região  se encontrem  em grandes 
profundidades, o que significa  um 
elevado investimento e tempo.

O Projecto 
Lombador terá 
uma vida útil de 
10 anos
Diversas notícias dão como certa 
a exploração de uma nova massa 
de zinco no Lombador, com a 
construção de um novo poço. A 
exploração desta massa sempre 
vai para a frente? Quando? Irá ter 
reflexos em termos de admissão de 
novos trabalhadores? Vai ter algum 
reflexo em termos ambientais?

Iniciou-se um Estudo de Viabi-
lidade do “Projecto Lombador” no 
4º trimestre de 2007, o qual estará 
terminado no 4º trimestre de 2008 
e determinará a melhor localização 
para um novo Poço de Extracção, 
infraestruturas associadas e a cons-
trução de uma nova lavaria. O come-
ço da produção do jazigo do Lom-
bador está previsto para o início de 
2011. A produção programada to-
tal anual será de 130.000 toneladas 
de zinco contido no concentrado, 
20.000 toneladas de chumbo conti-
do no concentrado e 300.000 onças 
de prata contida no concentrado. 

Tendo como referência o plane-
amento actual, este Projecto terá 
uma vida económica de  dez anos.

As admissões de novos trabalha-
dores irão ser decorrentes das ne-
cessidades do Projecto.

Assim, com o “Projecto Lomba-
dor”, a Somincor não é apenas uma 
das maiores minas de Cobre, como 
também, será a segunda  maior 
mina de Zinco da Europa. 

É óbvio que, as questões ambien-
tais foram de imediato estudadas, 

“Com o Projecto Lombador, Neves-Corvo será a segunda maior
mina de zinco da Europa”

Administrador-Delegado da Somincor a “O Campaniço”

CARLoS JúLio

John Andreatidis
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“Com o Projecto Lombador, Neves-Corvo será a segunda maior
mina de zinco da Europa” de modo a dimensionar e a minimi-

zar possíveis impactos ambientais.
 

 A Somincor foi vendida à Eurozinc 
em 2004, empresa que em 2006 
se concentrou com o grupo sueco 
Lundin Mining. Que vantagens 
acrescidas trouxe esta fusão para a 
Somincor?

As vantagens da fusão  da Euro-
Zinc com o  Grupo Lundin Mining  
foram  bastante positivas para a 
Somincor, pois as expectativas de 
crescimento e de desenvolvimento 
foram alargadas. 

No que diz respeito ao Grupo 
Lundin Mining é importante re-
ferir o crescimento orgânico, com 
o regresso à actividade da mina 
de Aljustrel, em Dezembro do ano 
passado.Em termos de aquisições, 
além da aquisição de uma partici-
pação de 49% no projecto Ozernoe 
na Rússia, o Grupo adquiriu uma 
participação de 24.75% no “Mega” 
projecto TENKE FUNGURUME 
no Congo e nos finais de 2007 ad-
quiriu 100% do Grupo Rio Narcea 
Gold. Estas transacções correspon-
dem à estratégia de crescimento do 
Grupo Lundin Mining, criando va-
lor não só para os nossos accionis-
tas como também para os restantes 

“Stakeholders” (parceiros).

Foi recentemente concluído o 
inquérito público sobre o Estudo 
de Impacto Ambiental da Mina de 
Neves-Corvo, quase 20 anos sobre 
o início da exploração mineira. 
Porquê só agora?

A nossa missão, como Empresa 
e como Grupo, visa uma extracção 
mineira com os custos mais compe-
titivos possíveis, promovendo sem-
pre as melhores práticas na Gestão 
Ambiental. 

É importante referir que desde o 
início do projecto Mineiro de Neves 
Corvo, que a Somincor deu particu-
lar atenção às questões ambientais, 
tendo sido a primeira empresa mi-
neira a realizar um Estudo de Im-
pacto Ambiental em Portugal , que 
decorreu em 1982 e 1983, sendo in-
corporadas desde logo no projecto, 
as medidas de minimização de im-
pactos ambientais mais adequadas. 
Com os nossos desenvolvimentos 
mineiros, a Empresa entendeu que 
seria a altura para  se realizar um 
novo Estudo de Impacto Ambiental, 
assim como o processo de Licencia-
mento Ambiental, de acordo com a 
normativa comunitária.

Projecto 
pioneiro
para os 
rejeitados
 A Somincor tem uma nova opção 

de deposição de resíduos e 
rejeitados na Barragem do Cerro 
do Lobo.  Quais as vantagens 
ambientais desta opção?

A Empresa está a desenvolver um 
projecto pioneiro a nível europeu, 
que se encontra em fase de aprova-
ção pelas entidades nacionais e eu-
ropeias,  que é  a  deposição em Pas-
ta  dos rejeitados na Barragem do 
Cerro do Lobo. Este projecto é ino-
vador, porque prevê a utilização de 
uma tecnologia nova em minas de 
sulfuretos, substituindo assim a 
forma  de deposição sub-aquática.  
A principal vantagem desta opção é 
o prolongamento de utilização des-
ta barragem, como também, a com-
pleta reabilitação e  revegetação de 

toda área .
Na sua operação a Somincor apli-

ca as melhores técnicas disponíveis 
de forma a minimizar os impactos 
ambientais e assume o conceito de 
desenvolvimento sustentável ex-
pressos na Política Ambiental.

Como forma de prevenir as con-
dições ambientais no fecho da mina, 
a Somincor já elaborou o Plano de 
Encerramento, cuja 1ª versão foi re-
alizada em 1992 sendo revisto em 
1998 e será adaptado este ano de 
2008 em conformidade com as con-
dições de exploração do novo plano 
de lavra.

Contamos com o esforço de to-
dos os parceiros (stakeholders), 
para podermos continuar a redu-
zir os impactos ambientais na nos-
sa área de influência e assim con-
tribuir para a  sustentabilidade da 
Empresa.

Segundo uma notícia recente 
do DN, 90 por cento dos lucros 
de 2007 vão ser entregues, com 
carácter excepcional, ao  investidor 
único da Somincor. O que resta 
chega para os investimentos 

necessários ao nível regional?
Os resultados da Empresa refe-

rente ao exercício de 2007 irão ser 
analisados e decididos pelo Accio-
nista, em termos de novos investi-
mentos. O montante global inves-
tido em 2006 foi de 30,8 milhões 
de euros (24%dos lucros), bastan-
te superior ao verificado em anos 
anteriores, devido principalmen-
te ao desenvolvimento mineiro, à 
prospecção e à conversão da Lava-
ria do Estanho em Lavaria do Zin-
co. Em 2007  foi de 44 milhões de 
euros (21%dos lucros) e em 2008 
será  superior, na ordem dos 70 mi-
lhões de euros  (39% dos lucros), se 
o Estudo de Viabilidade do Projec-
to do Lombador  fôr bem sucedido, 

então será  necessário um investi-
mento adicional de 200 milhões de 
euros.

Além dos investimentos realiza-
dos na própria Empresa, é impor-
tante relembrar que os impostos 
e as royalities pagas ao Estado em 
2007 ascenderam a valores de 100 
milhões de euros.

A empresa pretende continuar 
não só a investir na preparação e 
desenvolvimento dos seus jazigos 
delineados, como também encon-
trar novos depósitos mineralizados 
através de um forte investimento 
de prospecção e optimizar a explo-
ração do zinco. 

Os elevados lucros dos últimos 
anos fazem pressupôr também 
uma elevada extracção de minério. 
Não estará a ser feita uma 
lavra exagerada, devido às altas 
cotações do cobre, que poderá pôr 
em causa o tempo útil de vida da 
mina?

Não posso de modo algum acei-
tar essa leitura, pois não a con-
sidero correcta. A Empresa tem 
continuado a fazer uma lavra res-

ponsável e sensível às altas cota-
ções dos metais.

Com est   a política optimizá-
mos a extracção dos nossos recur-
sos, que noutra situação de conjun-
tura de mercado, não seriam viáveis. 
Para que se possa compreender me-
lhor esta afirmação, ajustámos o 
teor de corte em 2006 quando com-
parado com 2005, extraímos maior 
tonelagem de minério de cobre e de 
zinco, mas com teores consideravel-
mente mais baixos, acompanhando 
deste modo a realidade do mercado 
de uma forma responsável.

Além disso, os teores realizados 
recentemente têm sido muito abai-
xo dos planeados em 2007 e conti-
nuando com esta política não ire-

mos encurtar a vida útil da mina. 
A Somincor tem cinco corpos mi-

neralizados importantes, os quais 
não estão completamente delinea-
dos. Portanto, ainda não sabemos 
qual a totalidade do recurso mine-
ral que existe para extracção.

A vida útil da 
mina poderá 
ultrapassar 
2022
Apesar da empresa apontar o 
tempo útil de vida da mina até 2022, 
anteriormente estimava-se que a 
mina poderia manter-se até 2029. 
Com as novas prospecções até 
quando é que se prevê a duração 
da mina de Neves-Corvo?

No seguimento da pergunta ante-
rior, o tempo de vida útil da mina é 
variável, pois depende de vários fac-
tores:

- Os preços dos metais
- Os custos operacionais

- A actualização de informação sobre 
as reservas existentes.

Devido às exigências legais e in-
ternacionais os relatórios que são 
publicados sobre a vida útil da Mina  
baseiam-se  somente  em factores 
económicos e nas reservas de miné-
rio  conhecidas, não englobando to-
dos os recursos minerais e  as reser-
vas inferidas. Assim, a vida útil da 
mina poderá ser alterada com a ac-
tualização de informações resultan-
tes das sondagens.

O nosso Grupo continua assim, a 
apostar numa gestão responsável, 
maximizando a reserva mineira e a 
vida útil da mina, apostando em me-
lhorias constantes, de modo a asse-
gurar a sustentabilidade do negócio. 

A actividade mineira, para além de 
explorar recursos finitos não reno-
váveis, está sujeita a fortes condicio-
nalismos impostos pela evolução e 
volatilidade das cotações mundiais 
dos produtos que explora. 

A Empresa  acredita que há gran-
des probabilidades de existir mais 
minério  a ser descoberto e deste 
modo, conseguir,  se possível , pro-
longar  a vida útil da mina de Neves-
Corvo.

 
Quantos trabalhadores tem a 
Somincor neste momento? É um 
número estabilizado ou prevêem-
se reduções (ou aumentos) 
significativos da mão- de -obra?

A mina de Neves-Corvo emprega 
na sua totalidade 1312 trabalhado-
res (directos e indirectos), dos quais 
90% são oriundos da região envol-
vente (Castro Verde, Almodôvar, 
Aljustrel, Ourique e Mértola). Para 
ter uma ideia, o número de traba-
lhadores directos da Somincor em 
2006 era de 830, em 2007 de 842 e 
em 2008   será  866. 

É importante referir que o Estudo 
de Viabilidade do Projecto do Lom-
bador irá definir as necessidades de 
pessoal a admitir.

A idade média do pessoal ao ser-
viço da Somincor é de 43 anos 

O índice de absentismo regista-
do em 2006 foi de 2%,valor inferior 
a 2.37% em 2005, o que evidencia 
a motivação dos colaboradores e o 
bom clima social existente em toda 
a Empresa. l

Minas Neves-Corvo
António CunhA

António CunhA
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A música tocada por gente da 
terra é cada vez mais uma das 
componentes da dinâmica cultu-
ral local. Para isso muito contribui 
a actividade do Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo e da So-
ciedade Recreativa e Filarmónica 
1º de Janeiro, cuja banda se en-
contra a atravessar uma excelente 
forma, sob a direcção do maestro 
Ricardo Carvalho, que desempe-
nha também funções de professor 
na secção de Castro Verde do Con-
servatório, que conta actualmente 
com 112 alunos.

A aposta feita na formação musi-
cal da comunidade começa agora a 
dar os seus frutos, revelando uma 
qualidade que reflecte as parce-
rias existentes. O facto da maioria 
dos músicos da filarmónica serem 
alunos do Conservatório poten-
cia uma aprendizagem e uma prá-
tica que permite uma maior ino-
vação criativa. A política de apoio 
concedida pela Câmara Municipal 
de Castro Verde ao conservatório 
possibilita o patrocínio das men-
salidades dos alunos. Nesta polí-
tica, os alunos que participam em 
projectos musicais locais têm uma 
majoração, alcançando um patro-
cínio de 50% das suas mensalida-
des do conservatório. Caso sejam 
músicos da banda, a própria di-
recção da Sociedade 1º de Janei-
ro deliberou apoiar em mais 25 % 
as mensalidades. São políticas de 
apoio que constituem um estímu-
lo importante onde, para além da 
formação individual, se bonifica 
os que participam em projectos 
comunitários.

A programação cultural dos úl-
timos meses revela um conjun-
to de iniciativas promovidas por 

estes agentes, a que se juntaram 
as associações de cante do conce-
lho.  Homens e mulheres que todas 
as semanas ensaiam para cantar o 
concioneiro tradicional e dar forma 
a uma das mais fortes expressões 
culturais da nossa identidade.

Atendendo à quadra festiva, os 
corais cumpriram a tradição de Na-
tal e Ano Novo (ver notícia abaixo).   
Também a Associação de Cante os 
Ganhões de Castro Verde organi-
zou um Serão de Cante Alentejano, 
dia 12 de Janeiro, no Cine-teatro 

Municipal, iniciativa que promove 
anualmente e que voltou a registar 
uma boa afluência de público.

Habitualmente, no final de cada 
período lectivo, o conservatório di-
namiza audições abertas ao público 
que constituem espectáculos musi-
cais, mas também uma prova para 
os alunos e uma demonstração do 
trabalho que estão a desenvolver. 
No passado mês de Dezembro acon-
teceram as audições do Curso Bási-
co e da Classe de Iniciação Musical.  

A Banda Filarmónica 1º de Janei-

ro efectuou dois concertos de Natal 
que registaram casa cheia, na Igre-
ja Matriz de Entradas e na Basílica 
Real de Castro Verde. Dois concer-
tos inovadores para a banda que 
se revelaram um sucesso junto do 
público presente, demonstrando, 
segundo as palavras do maestro 
Ricardo Carvalho, “ as potenciali-
dades que uma filarmónica tem e o 
trabalho que se pode fazer”. Do pro-
grama fizeram parte peças de Mo-
zart, Vivaldi, um medley de canções 
de Natal, entre outras. l

Músicos e cantores de Castro Verde

Uma filhó, um copo de aguar-
dente e muito cante alente-
jano para aquecer a alma. 

Foi assim durante todo o mês de De-
zembro, no concelho de Castro Ver-
de, com o Cante ao Menino, Janei-
ras e Reis a reacender as memórias 
de um Natal tradicional com cânti-
cos de adoração ao Deus Menino.

Depois dos vários grupos co-
rais terem palmilhado as ruas de 
S. Marcos da Atabueira até à Igre-
ja Matriz, foi a vez de Castro Verde 
assinalar a quadra de Natal com o 
reavivar desta tradição popular de 
carácter religioso que encheu a Ba-
sílica Real. 

O imponente templo foi o espa-
ço escolhido para o erguer das vo-
zes de um conjunto de corais, onde 
actuaram “As Camponesas” de 
Castro Verde, “O Grupo de Canta-
res Alentejanos da GNR”, o Grupo 
Coral “Alma Alentejana” e, numa 

abordagem musical composta por 
diferentes sonoridades, “As Vozes 
do Imaginário”, que interpretaram 

músicas de vários pontos do país, 
estabelecendo assim uma ponte 
entre tradição e actualidade.

Após a actuação dos corais, hou-
ve ainda lugar para o convívio e 
partilha entre os grupos convida-
dos. Para o público presente, mais 
do que ouvir estes cantes alusivos 
à época, este foi também um mo-
mento único que o fez regressar à 
memória profunda do seu Alentejo. 

A Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca também assinalou a 
quadra organizando para o efei-
to a iniciativa “A Biblioteca canta 
as Janeiras”, que aconteceu pelas 
diferentes freguesias. De porta-a-
porta cantaram-se as janeiras, re-
citaram-se versos e expressaram-
se votos de bom ano novo. 

Uma quadra essencialmen-
te marcada por modas de outros 
tempos, que vieram demonstrar 
que a tradição do Cante ao Meni-
no, Janeiras e Reis continua pro-
fundamente viva e aceite entre a 
população.  l

Cantares de Tradição

consErvatório, sociEdadE 1º dE JanEiro E associaçõEs dE cantE

Música tocada por gente de cá

O Cante ao Menino, 
janeiras e reis 
espalhou o espírito 
de Natal um pouco 
por todo o concelho. 
Modas de outros 
tempos que vieram 
reavivar o espírito de 
confraternização e 
amizade, mas também 
uma tradição que é 
parte importante do 
património cultural e 
identidade da região.
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Um concerto de  Ano 
Novo, um CD e uma 
homenagem

no dia 5 de Janeiro a Sociedade 
Recreativa e Filarmónica 1º de 
Janeiro organizou um Concer-
to de Ano novo com a sua banda 
filarmónica, no Cine-teatro Mu-
nicipal, e que assinalou também 
o 80º aniversário desta colectivi-
dade castrense.

neste concerto, Manuel Grá-
cio, presidente da direcção, fez 
o balanço do ano de 2007 para a 
actividade da banda, o qual ficou 
marcado por um bom número de 
actuações, com destaque para 
uma ida à Suécia  e que terminou 
com a realização de um sonho à 
muito pretendido: a gravação de 
um CD, que já se encontra dispo-
nível para venda ao público.

Por entre os temas musicais de 
Mozart, Ennio Morricone ou Jo-
hnny Williams, mereceu especial 
importância uma homenagem 
da sociedade, à qual se associou 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde, ao músico Fernando Silva. 
uma peça fundamental na vida 
da filarmónica desde o seu res-
surgimento em 1983 onde, para 
além de músico e regente tem 
desempenhado diversos cargos 
nos corpos sociais da colectivi-
dade. um exemplo de entrega a 
esta causa, que nos bons e maus 
momentos, tem pautado por 
uma disponibilidade essencial 
em prol de um projecto de utilida-
de pública. um reconhecimento 
mais que merecido.
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Corre o dia 1 de Fevereiro de 
1908. São onze e meia da 
manhã e Alfredo Luís da 

Costa despede-se de um amigo, a 
quem pretende pagar uma dívida, 
pois “não sobreviverá”. Às 14 ho-
ras almoça com Manuel Buiça no 
Café Gelo, em Lisboa, de onde par-
tem para o Terreiro do Paço. Aí vão 
esperar até perto do fim da tarde a 
embaixada real que vem de Vila Vi-
çosa. Entretanto, o comboio que 
transporta D. Carlos e a família 
tem um pequeno descarrilamento 
na Casa Branca, o que atrasa a che-
gada da realeza. Resolvidos os pro-
blemas, chegam cerca das 17 horas 
ao Terreiro do Paço, depois de te-
rem embarcado no vapor D. Luís, 
no Barreiro. Vinte minutos depois, 
partem em direcção à Rua do Arse-
nal. Mas a meio do percurso estala 
o primeiro dos vários tiros que cei-
fam a vida a cinco pessoas. O rei D. 
Carlos, o príncipe D. Luís Filipe, os 
regicidas Manuel Buiça e Alfredo 
Luís da Costa, para além de João 
Sabino da Costa, aparentemente 
um popular que saudava a chegada 
da Família Real.

Estes são os momentos que an-
tecedem um dos acontecimentos 
mais dramáticos da História por-
tuguesa, o homicídio de D. Carlos 
e de seu filho Luís Filipe, e que irá 
acelerar o processo de decompo-
sição do regime monárquico por-
tuguês, levando à instauração da 
República a 5 de Outubro de 1910. 
Mas este acontecimento, que o 
Município de Castro Verde pre-
tende evocar entre 31 de Janeiro e 
16 de Fevereiro deste ano, tem um 
particular protagonista. O regicida 
Alfredo Costa. 

Nascido em Casével, concelho 
de Castro Verde, a 24 de Novem-
bro de 1883, Alfredo Luís da Cos-
ta cedo foi trabalhar para casa de 
um tio rico, comerciante na Rua 
Augusta, em Lisboa, para apren-
der a arte de caixeiro. Aí, começou 
um périplo por vários empregos e 
uma actividade que fez com que a 
sua vida não tivesse sido muito fá-
cil. Acima de tudo, pelo “repugno 
que lhe causava sentir sobre o om-
bro a mão do patrão”, conforme 
nos dizia em 1922, Aquilino Ribei-
ro, seu correligionário na Carboná-
ria, a partir de 1906. 

Alfredo Luís da Costa, depres-
sa abandona os balcões, depois de 
passar por vários estabelecimentos 
comerciais, inclusive os afamados 
Armazéns do Chiado. Dedica-se 
então ao combate contra o regime 
monárquico pela força da palavra e 
pela propaganda, encimando as fi-
leiras no combate por condições de 
vida condignas para todos os em-
pregados do comércio. Edita livros 

e funda jornais, inclusive nos Aço-
res. Colabora em vários boletins 
e dinamiza a Associação dos Em-
pregados do Comércio de Lisboa. 
Paralelamente, percorre o país, e 
em particular o Sul, nas suas ac-
ções de propaganda e informação 
pugnando pelo fim da Monarquia 
e pela instauração da República.

Estamos num período contur-
bado, política e socialmente, mas 
riquíssimo do ponto de vista ide-
ológico. E o nosso homem, nasci-
do no Campo Branco e demons-
trando uma vontade hercúlea em 
defender os mais pobres e os mais 
fracos, transporta emocionada-
mente a bandeira dos ideais hu-
manistas da Revolução Francesa, 
que estão na base da ideologia re-
publicana: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade.

Pouco se sabe de Alfredo Luís 
da Costa. E, na perspectiva de que 
todos ficaremos a entender me-
lhor as razões que o levaram a en-
cabeçar o atentado à Família Real, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde promoveu a realização de 
um estudo sobre aquele que foi 
companheiro de ideais de Aquili-
no Ribeiro e Raul Brandão, da res-
ponsabilidade do jornalista Pau-
lo Barriga e que é dado à estampa 
neste momento evocativo do cen-
tenário do Regicídio.   

“Esta é a crónica possível sobre a 

vida de Alfredo Luís da Costa, o re-
gicida que a História abandonou”, 
diz-nos o autor que não pretende 
que o livro seja um tratado de His-
tória. A “Crónica do Regicida Invi-
sível - Alfredo Luís da Costa”, diz-
nos Paulo Barriga na sua notícia 
introdutória ao livro, “é um exer-
cício jornalístico /…/ uma narrati-
va histórica, composta por três an-
damentos distintos, autónomos e, 
simultaneamente, complementa-
res. É um trabalho de reportagem, 
como se os protagonistas não exis-
tissem na lonjura de um século, 
mas sim nos tempos correntes”. 

Durante cerca de quinze dias o 
Município de Castro Verde pro-
move um conjunto de iniciativas 
que terão o seu início a 31 de Janei-
ro, assinalando-se desta forma o 
último dia do mês do ano de 1890, 
quando pela primeira vez, no Por-
to, militares e populares da cidade 
Invicta levantaram a bandeira da 
República. A 16 de Fevereiro, com 
um espectáculo que se espera me-
morável, termina o programa evo-
cativo de Alfredo Luís da Costa e 
do centenário do Regicídio. Can-
ções anarquistas pela voz de Vito-
rino Salomé. Esperemos que este 
seja um período particularmente 
participado pelas gentes do nosso 
concelho, para melhor ficar a per-
ceber e compreender a nossa His-
tória . l

cEntEnário da implantação da rEpública

Relembrar o Regicídio e Alfredo 
Luís da Costa cem anos depois

Programa evocativo do Centenário do Regicídio
31 Jan  quintA                   

Abertura da exposição-venda de livros sobre a temática do Regicídio e 
da República. BiBLiotECA MuniC iPAL MAnuEL DA FonSECA. 21h30

Conferência “As Visões do Regicídio”, com a participação do Dr. Jorge 
Morais e do Dr. Luís Vaz, com a moderação da Doutora Alice samara. 
BiBLiotECA MuniCiPAL MAnuEL DA FonSECA : 21h00

1 fev  SExtA                   
Lançamento do Livro “Crónica do Regicida Invisível - Alfredo Luís da 
Costa”, de Paulo Barriga, apresentado pelo Dr. José Zaluar Basílio, da 
Biblioteca Museu República e Resistência. FóRuM MuniCiPAL DE CAStRo 

VERDE : 18h30

Abertura da Exposição “República”, da responsabilidade da Biblioteca 
Museu República e Resistência. FóRuM MuniCiPAL DE CAStRo VERDE : 19h30

2 fev  SÁBADo                   
“A figura de Alfredo Luís da Costa”, apresentação de Paulo Barriga. 
JuntA DE FREGuESiA DE CASéVEL : 15h00

Descerramento de placa evocativa de Alfredo Luís da Costa. Participa-
ção da Banda Filarmónica 1º de Janeiro. LARGo DE CASéVEL  : 16h30

6 fev  quARtA                   
Exposição de gravuras sobre o Regicídio nos jornais da Europa, desde 
a chegada da Família Real até ao enterro do Rei e do Princípe. PRAÇA DA 

REPúBLiCA

12 fev  tERÇA                   
Apresentação do Livro “Crónica do Regicida Invisível - Alfredo Luís da 
Costa”. BiBLiotECA MuSEu REPúBLiCA E RESiStênCiA, LiSBoA : 18h00

15 fev  SExtA                   
Apresentação do livro “1908: um Olhar sobre o Regicídio” com a pre-
sença da autora Margarida Magalhães Ramalho. BiBLiotECA MuniCiPAL 

MAnuEL DA FonSECA : 21h30

16 fev  SÁBADo                   
Canções anarquistas com Vitorino salomé. CinE-tEAtRo MuniCiPAL : 21h30
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Reconstituição de J. Matania publicada no jornal “the spere” de 15 de Fevereiro de 1908
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Fotografia tirada numa tarde quente 
das Festas da Vila de 1980. 

A praça estava à pinha e a banda, na 
bancada onde estava o fotógrafo, tocava 
a pega feita por moços afoitos da terra. 
O rabejador remata o acto levantando 
o pó do chão da arena, onde hoje se 
ergue o Cine-teatro e a Cooperativa de 
Consumo. Por entre a multidão, o agora 
Prémio Nobel José Saramago, registava 
na sua função de viajante o momento 
para o livro “Viagem a Portugal”:

“Ao cair da tarde, quando quebrar o Sol, serão lida-
das umas tantas perigosas vacas, gado muito bati-
do e que marra de olhos abertos, e aí se verá quan-
tos moços de Castro Verde e de Entradas vão descer à 
praça para receber palmas e cornadas. O perigo não 
é grande. São duros os bichos às primeiras investidas, 
e brutos, mas, por fim, zonzos de gritaria e pó, mo-
ídos de derrotes e rabejamentos, entram em acordo 
com a rapaziada, investem para inglês ver e param 
logo que sentem o pegador instalado na armação 
torcida, mal embolada e cabana. O público, empo-
leirado nas tábuas oscilantes da praça improvisada, 
não se deixa enganar. Protesta que a vaca está can-
sada, reclama outro animal. Toda a gente se diver-
te, a filarmónica toca para espevitar os brios, o cor-
neta sopra para outra pega. Um moço de Entradas 
aproxima-se da vaca por trás, talvez queira dar-lhe 
uma palmada, mas o bicho volta-se de repente, o po-
bre rapaz fica paralisado de espanto e quando dá por 
si está no ar, enganchado entre pernas por um cha-
velho, mas tem tanta sorte que, tendo caído em cima 
do lombo, resvala para o lado da cabeça, aí se agarra 

na mais monumental pega que jamais se viu em ter-
ras do Baixo Alentejo. São quinhentas gargalhadas, 
que este público não é do que se deixa enganar por 
aparências. Mas, enfim, o moço leva os seus aplausos, 
enquanto a filarmónica, entusiasmada, atira para o 
ar um passo dodle.” (*)

À noite a festa tomou conta do Parque 
Infantil. O cante alentejano ouviu-
se em silêncio e a música popular 
convidava a um pezinho de dança, 
contracenando com o cheiro do frango 
assado e a frescura das minis. E 
porque não há uma sem duas, à visita 
do viajante José Saramago junta-se a 
presença da Sra. D. Amália Rodrigues, 
essa mesmo, a grande diva do nosso 
fado que, de passagem, ouvindo o 
apelo da festa,     decide fazer uma 
aparição. Não cantou, mas não resistiu 
à bailação, conforme prova a fotografia. 
Não sabemos se foi ela que convidou o 
castrense Fernando Costa para dançar 
ou se foi ele que se encheu de coragem 
e perguntou: “A Senhora dança?”.

Aqui fica a memória dessa noite 
em que Castro Verde foi, por mero 
acaso, visitado por duas das maiores 
personalidades da nossa cultura.

Fotos, arquivo CMCV.

(*) in “Viagem a Portugal”, José Saramago, 

edição Círculo de Leitores, pág. 240.

O boletim Lumière completou 
nove anos de muitas páginas dedi-
cadas ao cinema. A assinalar a data, 
subiu ao palco do Cine-Teatro Mu-
nicipal o espectáculo musical “Me-
mórias Vivas do Cinema”, numa ho-
menagem aos filmes que marcaram 
diferentes gerações, como “Casa 
Blanca”, “Música no Coração”, “Fo-
rest Gump” ou “ A Vida é Bela”. Con-
cebido pelo castrense José Soares, o 
espectáculo abriu ao som da ban-
da sonora de “Missão Impossível”, 

aliando progressivamente imagens 
multimédia, à representação em 
palco de cenas que todos recordam 
do grande ecrã. 

Além dos filmes nas freguesias 
e ainda, no âmbito das comemora-
ções, promoveu-se um ciclo de pro-
jecções dedicado ao documentário, 
onde se exibiram dois filmes nacio-
nais presentes no DocLisboa 2007 – 

“As Duas Faces da Guerra” e “A Casa 
do Barqueiro”. Ambos os filmes con-
taram com a presença dos realizado-

res Diana Andringa e Jorge Murteira, 
respectivamente e, logo após a sua 
projecção, deram lugar a uma con-
versa bastante participada pelo pú-
blico presente. Diana Andringa le-
vantou a questão da guerra colonial 
e a curiosa cumplicidade que a certo 
ponto se gerou entre as duas facções 
de uma guerra que matou milhares 
de pessoas. Num tom menos dramá-
tico e mais direccionado para o dia-a-
dia de um homem, Jorge Murteira 
lançou o debate sobre o último bar-

queiro da Amieira do Tejo.
Nesta data concebeu-se ainda 

uma edição especial do Lumière 
onde os muitos colaboradores pu-
deram uma vez mais materializar a 
sua opinião e liberdade criativa so-
bre as várias questões que envolvem 
o mundo do cinema. Iniciativas que 
assinalaram nove anos de existência 
deste pequeno boletim e vieram evi-
denciar, uma vez mais, a importân-
cia que o cinema tem na dinâmica 
cultural de Castro Verde. l

FotodEstaquE rúBriCa

“Manuel Bento, Tocador de Vio-
la Campaniça” é o título do álbum 
que a Cortiçol vai apresentar ao pú-
blico, no dia 8 de Fevereiro. Para 
além do conjunto de modas tra-
dicionais, o CD oferece ao ouvin-
te uma pequena entrevista com o 
seu protagonista – Manuel Ben-
to. Numa cumplicidade entre o to-
cador e a viola, destacam-se alguns 
aspectos da sua vida, mas também 
detalhes de interesse cultural que 

remetem para as modas tocadas 
e para a aprendizagem do instru-
mento. 

Durante muito tempo a vio-
la campaniça esteve desapareci-
da, quase extinta,  pautando por 
um silêncio que foi quebrado pelo 
trabalho da Cortiçol, iniciado com 
a formação do grupo  constituído 
por Manuel Bento, Francisco An-
tónio e Perpétua Maria. Dois mes-
tres e uma cantadeira que mar-

caram para sempre a história da 
Campaniça, conforme prova a gra-
vação em CD desta formação, efec-
tuada em 1991, na Basílica Real de 
Castro Verde.

Manuel Bento, referência no 
contexto da aprendizagem e toque 
da campaniça, é o rosto deste tra-
balho fonográfico cuja edição nas-
ceu da necessidade de salvaguar-
dar os sons da viola como parte 
importante da tradição e identida-

de musical do Alentejo. 
Para breve está também previs-

to o lançamento da revista “Cor-
tiçol”, cujos conteúdos incidirão 
sob temáticas de carácter antro-
pológico, sociológico e etnográfi-
co, com abordagens etno-musi-
cal. De distribuição gratuita e com 
publicação semestral, a revista as-
senta na reedição de uma publica-
ção anterior da associação. l 

cortiçol 

CD de homenagem à Campaniça

lumièrE 

Festejou IX Aniversário
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Cada cidadão da UE é responsável 
por 11 toneladas de emissões de gás 
de efeito de estufa anuais, das quais 
perto de 9 toneladas são emissões 
de CO2. Consumimos energia pro-
duzida a partir de combustíveis fós-
seis ricos em carbono para aquecer 
e iluminar as nossas casas e para fa-
zer funcionar os nossos electrodo-
mésticos, utilizamos gasolina e die-
sel provenientes de combustíveis 
fósseis para fazer funcionar as nos-
sas viaturas, e compramos produtos 
cujo fabrico exige energia e, portan-
to, provoca emissões de gás de efei-
to de estufa. Temos um poder enor-
me para influenciar essas emissões. 
Pequenas alterações no nosso com-
portamento podem ajudar a impe-
di-las sem afectar a nossa qualidade 
de vida – na realidade, elas podem 
poupar dinheiro. 

Reduza 
Como consumidores, podemos con-
tribuir para a redução das emissões 
de carbono. Para tal, basta desligar-
mos os nossos aparelhos electrodo-
mésticos. Experimente executar al-
gumas destas medidas em sua casa 
e ficará surpreendido com o impac-
to que uma acção aparentemente 
tão pequena pode ter. Existem vá-
rias soluções que podemos adop-
tar no dia-a-dia, dando assim o 

nosso contributo na prevenção do 
ambiente: 

- Reduza a temperatura da sua casa 
em apenas 1°C e poupe anualmen-
te até 300 kg de CO2 por agregado 
familiar;

- Substitua os antigos vidros simples 
das janelas por vidros duplos e eco-
nomize anualmente até 350 kg CO2 
por agregado familiar;

- Deixe arrefecer a comida quente 
até à temperatura ambiente antes 
de a colocar no frigorífico e econo-
mize cerca de 6 kg CO2 por ano.
 
Recicle
Reciclar é uma forma de valorizar 
um material que já foi utilizado, 
transformando-o noutro material 
útil. Assim, podemos diminuir a 
quantidade de resíduos, poupando 
recursos naturais e energéticos. A 
reciclagem é favorável à preserva-
ção do meio ambiente, e com cada 
vez mais governos europeus a reali-
zar iniciativas de reciclagem torna-
se mais fácil todos reciclarem. No 
entanto, minimizar as suas emis-
sões de carbono não é apenas pen-
sar como deverá eliminar o lixo; é 
também pensar sobre as embala-
gens e outros produtos não reciclá-
veis antes de os comprar: 

- Ao comprar água ou refrigerantes 
engarrafados, opte por garrafas de 

1,5 l em vez do equivalente em gar-
rafas de 0,5 l e economize anual-
mente cerca de 9 kg CO2

-Recicle o seu lixo! Por exemplo, re-
cicle 1 kg de alumínio e economize 
cerca de 9 kg CO2.

- Utilize um saco reutilizável sem-
pre que vai às compras e economi-
ze anualmente cerca de 8 kg CO2

Ande a Pé
Chegou a altura de pensar sobre o 
impacto do seu transporte no meio 
ambiente. Sabia, por exemplo, que 
um voo de ida e volta de Berlim a 
Budapeste (ou uma distância se-
melhante) exige 270kg de CO2 por 
pessoa? Não estamos a sugerir que 
percorra essa distância a pé, mas 
talvez deva pensar sobre algumas 
das sugestões que se aplicam ao 
dia-a-dia. 

- Reduza a sua velocidade de 110 km 
à hora para 90 km à hora, durante 
10 % do seu trajecto e evite anual-
mente cerca de 55 kg CO2;

- Viaje de comboio 1.000 km por 
ano em vez de viajar sozinho de 
carro e evite anualmente cerca de 
130 kg CO2; 

- Substitua as viagens curtas de au-
tomóvel por deslocações em bici-
cleta e evite anualmente cerca de 
240 kg CO2. l

Emissões 
de Carbono
Reduzir em prol de um futuro melhor

    

Serviço Municipal de Protecção Civil     Ao serviço dos Munícipes!
Telf: 286 320 700 / Fax: 286 320 709
proteccao.civil@cm-castroverde.pt

Protecção Civil alerta
Um sismo ou terramoto é um fenómeno físico que resulta da 

libertação súbita de uma grande quantidade de energia, que 
se foi acumulando numa região da crosta terrestre, durante um 
intervalo de tempo e que provoca vibrações que se transmitem 
a uma área circundante. Este fenómeno natural não é possível 
de prever, tem curta duração e ocorre sempre nas mesmas 
áreas. Em caso de sismo, o cumprimento de algumas regras 
muito simples pode ser decisivo para a diminuição dos danos 
pessoais e materiais. 

O Município de Castro Verde está sob a influência da falha 
sísmica de Messejana o que predispõe a população a todas as 
consequências que este fenómeno pode fazer surgir. 

O Serviço Municipal de Protecção Civil deixa aqui presentes 
alguns conselhos.

Combine com toda a sua família local de reunião, caso os 
elementos da família se separem durante o sismo; 

Organize a sua casa de forma a facilitar os movimentos: 
mantenha corredores e zonas de acesso a saídas 
desobstruídas garantindo um fácil acesso ao exterior.

Crie um kit de emergência: reúna um extintor, um estojo de 
primeiros socorros, uma lanterna, um rádio portátil e pilhas de 
reserva.

Crie uma reserva de água e comida: guarde garrafas de água 
e alimentos enlatados verificando as suas validades com 
frequência.

Identifique os locais mais seguros na sua casa, como o 
vão das portas, cantos de paredes mestras, debaixo de 
mesas, camas, cadeiras e mantenha-se afastado dos locais 
mais perigosos e objectos que possam cair, como janelas, 
candeeiros, móveis, espelhos, entre outros. Fixe as estantes à 
parede e coloque os objectos pesados e/ou de maior volume 
no chão ou nas estantes mais baixas.

Ensine todos os seus familiares a desligar o gás, electricidade e 
a água. Tenha sempre à mão, e em local acessível e visível, os 
números de telefone dos serviços de emergência.

DurantE O sIsmO DEvE: 
SE ESTIVEr DEnTrO DE CASA
se estiver num andar superior, não se precipite para as 

escadas!
abrigar-se no vão das portas interiores, nos cantos das salas 

ou debaixo de mesas ou camas. Mantenha-se afastado de 
objectos que possam cair.

SE ESTIVEr nA rUA
não corra nem ande pelas ruas. Dirija-se para um local aberto, 

longe de edifícios, postes de electricidade ou outros objectos 
que lhe possam cair em cima.

afaste-se de taludes, muros, chaminés e varandas que 
possam desabar.

SE ESTIVEr nUM lOCAl COM grAnDE COnCEnTrAçãO 
DE PESSOAS
Fique dentro do edifício até o sismo acabar, saia com calma, 

dando especial atenção a objectos que possam cair, como 
paredes, candeeiros, entre outros. não se precipite para a 
saída, escadas e portas de acesso ao exterior, pois são pontos 
que facilmente ficam obstruídos e enchem de escombros.

não utilize os elevadores!
SE ESTá A COnDUzIr
Pare a viatura longe de pontes, muros, taludes, edifícios, postes 

e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela.

DEPOIs DO sIsmO:
mantenha a calma, não se esqueça que poderão ocorrer 

réplicas. 
não se precipite para escadas ou saídas, nem utilize 

elevadores. 
não fume nem acenda fósforos ou isqueiros, pode haver fuga 

de gás. Utilize lanternas a pilhas.
Corte a água e o gás e desligue a electricidade.
Ligue o rádio e cumpra as recomendações dadas.
Limpe, com a maior brevidade possível, os produtos 

inflamáveis que tenham sido derramados.
Evite passar por locais onde existam fios eléctricos soltos.
utilize os telefones apenas em casos de necessidade extrema, 

como por exemplo para identificar feridos graves e incêndios.
Evite circular pelas ruas, deixe-as livres para as viaturas de 

socorro.
Fonte: Autoridade nacional de Protecção Civil

não se esqueça que a sua segurança depende também de si, 
colabore!

Estes conselhos poderão ser dados adquiridos, mas nunca 
é demais referi-los, relembrando alguns e transmitindo novas 
informações a outros.
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hoRizontAiS
1   Grão a grão é que ela enche o papo
2   na casa deles o espeto é de pau
3   ….. por …., morra o pai que é mais velho
4   Se o achaste, come o que baste
5   não se faz ao dente do cavalo dado
6   novo traz vida nova
7   quando berra perde bocado
8   ….na adversidade, a amizade
9   quando a amizade é ..., é segundo parentesco
10   Mulher mal amada, mulher ….
11   quem feio …. , bonito lhe parece
12   ...  o que não presta para teres o que é preciso
13   Repetida mil vezes torna-se verdade
14   De tantas vezes ir à fonte o cântaro deixa-a lá
15   Cada uma tem o seu uso, tal como a roca 

tem o seu fuso
16   … o justo pelo pecador
17   Mais vale assim do que mal acompanhado
18   Vaca que tem medo, torna o leite ...
19   há mar e mar, há …. e voltar
20   Comem o primeiro milho
21   A mulher antes de o pôr faz pégada
22   os trapos é que o são
23   não se deve contar com ele no cu da galinha
24   tal como o coçar, o mal é começar
25   o de Junho madruga muito
26   Parado não faz viagem

VERtiCAiS
27   quem não tem cão caça com ele
28   Mais vale um pássaro na mão do que dois assim
29   …é dinheiro
30   A de figueira é rica de fumo e fraca de madeira
31   Filho que aos pais … jamais conte com ventura
32   …. cabeças, quantas sentenças
33   não há como o de pais
34   não se medem aos palmos
35   quem tem telhados de vidro, não ….pedras ao ar
36   Antes eles que nos carreguem, que 

cavalos que nos derrubem
37   A … pouco dura
38   Mudam as vontades
39   Faz-se melhor em último
40   Mais se tira com amor, do que com a ….
41   é mole mas fura

agricultura E JardinagEm
FEVEREiRo

No Norte e no Centro semear alface, couves, nabo, nabiça, pimento, alho-porro, re-
polho, feijão e tomate; no Sul semear abóbora, cenoura, couves, ervilha, pimento, fei-
jão, nabiça, pepino, tomate e melancia. Semear milho de sequeiro nas terras altas. 
Transplantar as cebolas a colher em Maio-Junho e as couves semeadas em Dezembro 
a colher em Junho-Julho; colher os espinafres, couve-flor e brócolos, plantar batata. 
Podar no Minguante, menos damasqueiros e morangueiros. Plantar árvores e semear 
pinheiro-bravo, no Crescente. Face à geada, a rega melhora a resistência das plantas. 
Na Horta semear abóbora, alho francês, beterraba, cebola, cenoura, coentro, ervilha, 
nabos, espargos, fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, rabanete, repolho, salsa e to-
mate. No Jardim semear flores anuais, ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, manjericos, etc. 
Colher amores-perfeitos, violetas, etc. 

receitas
Fases da Lua

Lua Nova – 7 Fevereiro
Quarto Crescente – 14 Fevereiro
Lua Cheia – 22 Fevereiro
Quarto Minguante – 29 Fevereiro
Lua Nova – 7 Março 
Quarto Crescente – 14 Março
Lua Cheia – 21 Março 
Quarto Minguante – 29 Março 

Informações do Borda d’Água
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Aqui damos as boas vindas aos novos castrenses.  É com agrado que noticiamos os 
nascimentos registados no concelho de Castro Verde.NATALIDADE

nOVEMBrO
01/11/07  Luís de Matos Luís filho de luís Manuel neves luís e 
Vera Maria Amaro de Matos luís
05/11/07  Carlos Duarte Correia Monteiro filho de Francisco José 
Monteiro Cipriano e Elisa Maria de Sá Correia Monteiro
07/11/07  Margarida Oliveira Amaro filha de Sérgio Valente da luz 
Amaro e Andreia Sofia Amaro de Oliveira
10/11/07  Rita Brito Alves filha de André Filipe guerreiro Alves e 
Dora Bela da Conceição Brito
10/11/07  Maria Inês Lopes Nascimento filha de Paulo Jorge 
nascimento e Sara raquel Marinho lopes

13/11/07  Guilherme Marques Sousa filho de João Manuel 
Martins Sousa e Carla Isabel Belchior Marques
20/11/07  João Pedro das Dores Pires filho de João Miguel Dias 
Marques Pires e Sandra Margarida Marques Pires
28/11/07  Beatriz Jesus Ferreira filha de José luís Ferronha 
Ferreira e Maria Helena dos Santos rita de Jesus Ferreira
29/11/07  Ana Beatriz Nunes Baptista Antunes Luís filha de 
Marco José Antunes Arsénio luís e Alexandra Isabel Baptista Tomé

DEzEMBrO
10/12/07  Rita Isabel Mateus Valentim filha de João Manuel 
Vicente Valentim e Maria gabriela Cesário Mateus
12/12/07  Gabriela Sofia Mestre Martins filha de luís Carlos 
Martins rafael e Cristina raquel Damas Mestre
12/12/07  Inês Alegre Valentim filha de António Francisco rosa 
Valentim e Cláudia Cerejo Alegre
17/12/07  Tomás Alexandre Guerreiro Martins filho de rodrigo 
José godinho Martins e Dina Maria guerreiro Castanheira Martins
20/12/07  Joana Diogo Fernandes filha de Duarte Manuel de Brito 
Fernandes e Anabela Fernanda Diogo Damos Fernandes

Fonte: Conservatória do registo Civil de Castro verde
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1.Galinha 2. Ferreiros 3. Morrer 4. 
Mel 5. olha 6. Ano 7. ovelha 8. Vê
9. Boa 10. Amargurada 11. Ama 
12. Guarda 13. Mentira 14. Asa 15. 
terra 16. Paga 17. Só 18. Azedo 19. 
ir 20. Pardais 21. Pé 22. Velhos 23. 
ovo. 24. Comer 25. Sol 26. Barco 27. 
Gato 28. Voar 29. tempo 30. Lenha 
31. Amargura 32. tantas 33. Amor 
34. homens 35. Atira 36. Asnos 37. 
Formosura 38. tempos 39. Rir 40. 
Dor 41. Água 42. olha 43. Peixe 44. 
Lua 45. Roma 46. Barriga 47. Sal. 
48. Sapato

PALAVRAS CRuzADAS

reCorrendo aos provérBios populares 
Complete as palavras Cruzadas

42   quem …. para a uva, não mata a sede
43   o seu filho sabe nadar
44   quando é trovejada, trinta dias molhada
45   tal como Pavia, não se fez num dia
46   …. cheia, companhia desfeita
47   Lá vai o mal, onde comem o ovo sem ….
48   Se for branco em Janeiro é sinal de pouco dinheiro
49   Se queres o teu marido morto, dá-lhe couves em ….

Soluções

galinha acErEJada
Para 6 pessoas

1 galinha gorda e nova
1 cebola
1 fatia de toucinho
1 osso de presunto
1 molho de salsa
1 linguiça pequena
alho
Sal e água

Faz-se exactamente como a 
canja que se serve no mesmo dia. 
Depois a galinha é untada com 
um papa de banha, sal e alho pi-
sado, rega-se com um fio de azei-
te e assa-se no forno até corar. 
Serve-se com batata frita.

Ervilhas com ovos
EscalFados 
Para 6 pessoas

1kg de ervilhas novas descas-
cadas
1 linguiça pequena
1 cebola
6 ovos frescos
1dl de azeite
1 molho de coentros
Sal

Corta-se a linguiça às rodelas e 
frita-se na própria gordura. Re-
tira-se a carne e junta-se o azeite 
ao pingo. Refoga-se a cebola pica-
da fina, com um molhinho de co-
entros atados. Juntam-se as er-
vilhas e um bocadinho de água a 
ferver. Tapa-se o tacho e deixa-se 
estufar. Quando as ervilhas estão 
cozidas juntam-se os coentros pi-
cados e escalfam-se os ovos em 
cima. Serve-se no próprio tacho 
com a linguiça frita à volta. 

bolo dE caramElo
Para 6 pessoas

200g de manteiga
150g de açúcar para o caramelo
200g de açúcar
3 ovos
200g de farinha
1dl de leite
2 colheres de chá de fermento

Faz-se o caramelo com 150g de 
açúcar. Deita-se o leite frio, fora 
do lume, com muito cuidado, 
para não espirrar. Mexe-se até 
derreter o caramelo completa-
mente. Bate-se a manteiga até fi-
car em creme. Junta-se o açúcar, 
as gemas e o caramelo. Bate-se 
bem. Por fim, juntam-se as claras 
em castelo alternando com a fari-
nha. Vai a cozer em forno brando 
em forma untada de manteiga e 
polvilhada com farinha. 

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



O Campaniço

Formações das selecções georgia e Portugal
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Atleta Promessa 
2007/2008 
Onze atletas da Sociedade Recreativa e 
Desportiva Entradense foram seleccionados 
no âmbito da rubrica Atleta Promessa 
2007/2008, promovida pela Associação de 
Atletismo de Beja. 

Há cerca de 10 anos que a As-
sociação de Atletismo de Beja 
iniciou a rubrica “Atleta Promes-
sa”, tendo vindo a revelar-se um 
êxito junto dos jovens atletas fi-
liados.

Neste sentido, e tendo sido 
seleccionados esta época 
2007/2008, 11 atletas do conce-
lho, a Câmara Municipal de Cas-
tro Verde que, há já alguns anos 
se vem associando a esta rubrica  
m apoio de 100€ por atleta pro-
messa do concelho, o que totali-
za um apoio de 1100.00€. A nível 
concelhio foram seleccionados 11 
jovens, todos eles atletas da So-
ciedade Recreativa e Desportiva 
Entradense, dos quais, Miguel 
Silva, Marília Paulino, Patrícia 
Vaz, Andreia Pinto, António Vi-

lhena, Filipe Brito, Tânia Santia-
go, Teresa Mestre, Adriana Car-
neirinho, Luís Salvador e Fábio 
Fernandes. 

Entre alguns dos principais 
benefícios desportivos desta ru-
brica destacam-se os incentivos 
à melhoria da qualidade atra-
vés de prémios recordes, seguros 
desportivos, luta pelos cinco pri-
meiros lugares em Campeonatos 
Nacionais e em Finais Nacionais 
da Campanha Viva o Atletismo 
da FPA. 

Na época 2006/2007 benefi-
ciaram do seguro desportivo 60 
atletas, foram batidos 55 recor-
des distritais e conquistadas 4 
medalhas de 1.º lugar. Todos es-
tes atletas foram apoiados pela 
rubrica “Atleta Promessa”. l

Empate frente à Geórgia
Selecção Nacional Sub-16: Portugal x Geórgia

Em Dezembro, a Selecção Na-
cional de Sub-16 regressou a Cas-
tro Verde para mais um encontro, o 
primeiro de dois jogos particulares, 
desta vez frente à Geórgia. O jogo, 
que fez parte de um estágio de cinco 
dias no Alentejo, terminou com um 
empate. A formação orientada por 
Emílio Peixe, que substituiu Edgar 
Borges, criou várias oportunidades 

para chegar ao golo no Estádio Mu-
nicipal 25 de Abril, em Castro Verde, 
mas os georgianos ofereceram sem-
pre enorme resistência. 

Quanto ao jogo, o responsável téc-
nico da equipa portuguesa destacou 
a superioridade nacional. “A nossa 
equipa assumiu as despesas de jogo 
e foi dona da iniciativa durante larga 
parte do encontro. No entanto, não 

fomos capazes de ultrapassar uma 
equipa bem estruturada defensiva-
mente”, afirmou Emílio Peixe. 

Dois encontros que tiveram como 
objectivo formar os jovens sub-16 a 
um nível táctico/estratégia, mas 
também a interiorizar-lhes “valores 
e comportamentos dignos do nosso 
país, tais como o nosso hino e a nos-
sa bandeira”.  l

Em Maio, o Município de Cas-
tro Verde vai aderir à Caminha-
da Intercâmbio, uma proposta 
da Câmara Municipal de Odemi-
ra no âmbito do projecto “Cami-
nhadas”, que conta já com sete 
anos de existência e grande acei-
tação por parte da população.  

Castro Verde é o primeiro per-
curso deste intercâmbio onde 
participarão caminhantes de 
Odemira, num convite à desco-
berta do património histórico e 
natural do concelho. Agendada 
para dia 11 de Maio, esta é a pri-
meira de duas caminhadas, reali-
zando-se a segunda em Odemira, 

no dia 28 do mesmo mês. 
Odemira elegeu assim o mês 

de Maio como o mês dedicado 
ao intercâmbio com caminhan-
tes de municípios vizinhos. Na 
sequência da dinâmica de cami-
nhadas desenvolvidas pela au-
tarquia, no âmbito do progra-
ma Actividade Com’Vida, Castro 
Verde foi um dos municípios 
convidados. 

No concelho, caminhar é uma 
prática que já se enraizou e tor-
nou comum entre os castren-
ses que a encaram cada vez mais 
como um hábito saudável poten-
ciador de qualidade de vida. l

Caminhada 
Intercâmbio
Castro Verde e Odemira juntos em intercâmbio 
de caminhadas a decorrer no mês de Maio. Como desporto, o ténis admite 

uma variedade de níveis e idades e 
reúne um conjunto de característi-
cas que o tornam apetecível de pra-
ticar. Assim é na Escola de Ténis de 
Castro Verde que, depois de uma 
pausa motivada por questões de or-
ganização interna, regressou à acti-
vidade no âmbito do Programa Ac-
tividade Com’Vida. 

As aulas tiveram início a 3 de Ja-
neiro, sob a orientação do professor 
Jorge Varela, nos Campos de Ténis 
Municipais e dividem-se em dife-
rentes classes, a pensar nos diferen-
tes níveis de praticantes. 

Iniciação 1 e 2, aperfeiçoamen-
to /competição e adultos  são os di-
ferentes níveis de aprendizagem 
existentes. Os interessados em ins-

crever-se na modalidade devem 
proceder ao preenchimento da fi-
cha de inscrição, à qual devem ane-
xar uma foto tipo passe e declaração 
médica. As renovações, por sua vez, 
exigem apenas a apresentação do 
cartão de utente e uma declaração 
médica comprovativa do estado de 
saúde do praticante.  As inscrições 
novas ou renovações, ficam condi-
cionadas às vagas existentes nas di-
ferentes classes.

As aulas funcionam em diferen-
tes horários, a partir das 17h30, nos 
Campos de Ténis do Parque da Li-
berdade, que podem  também ser 
utilizados em regime livre. Para 
mais informações contacte a recep-
ção das Piscinas Municipais (286 
328 084). l 

Escola dE ténis 

De regresso à prática!

O Futebol Clube Castrense é o lí-
der do campeonato de futebol da I 
divisão distrital, da Associação de 
Futebol de Beja, posição que man-
teve ao longo de toda a primeira vol-
ta e que terminou com a jornada de 
20 de Janeiro, somando o clube de 
Castro Verde um total de 34 pon-

tos, num total de 13 jogos, posição 
seguida de perto pelo Desportivo 
de Beja que ocupa o segundo lugar 
com 28 pontos.

As outras duas equipas do con-
celho, a Soc. Recreativa e Desporti-
va Entradense e o Futebol Clube de 
S. Marcos, ocupam o meio da tabela 

classificativa, respectivamente o 8º 
e 9º lugar, ambos com 16 pontos.

À partida para a segunda volta do 
campeonato, o saldo para as equipas 
do concelho é positivo, com o Fute-
bol Clube Castrense, que mantém o 
melhor ataque, a assumir o lugar de 
candidato à subida de divisão. l   

FutEbol

Castrense Líder

Caminhada em Casével



NECROLOGIA

António Eduardo Revés  72 anos – Castro Verde| Augusto de Brito 
Alexandre  68 anos – Castro Verde | Bárbara Maria  94 anos – Sta. Bárbara 
dos Padrões | Eduardo Soares Ferreira  82 anos – Castro Verde| Elisário 
Maria António  87 anos - Entradas| Graciete Maria Soares  73 anos – Castro 
Verde| João José Sales Madeira  77 anos – Entradas| José Marcelino 
Martins  70 anos - Entradas| Júlia das Neves Guerreiro Colaço  87 anos – 
Ferreira do Alentejo| Lídia da Costa Merca Bastos Costa  94 anos – Castro 
Verde| Manuel Francisco Nobre  86 anos – Entradas| Maria Alice Montes 
C. Elias  55 anos – Aivados | Maria Antónia  87 anos – Castro Verde| Maria 
Catarino Santiago  84 anos – Castro Verde| Maria Luisa Guerreiro Raposo  
93 anos – S. Marcos da Atabueira| Valter Manuel Faustino Romão  29 anos 
– A-do-Corvo

“Eu queria domesticar as pessoas”

Quando disse isto não era para ofender ninguém, claro que não, queria di-
zer: amansar, civilizar, tornar as pessoas mais meigas, mais carinhosas, com 
quem se pudesse falar, sem gritos, nem ofensas. Mas eu era novinha. Foi an-
tes dos sete anos de idade que eu tive esta conversa com a minha mãe. Coita-
da da senhora, tinha toda a paciência comigo: sabia ouvir e dar-me a atenção 
que eu queria e necessitava. E então o assunto da conversa era este: porque 
não fazem uma lei  para proteger as mulheres e as crianças? … No meio em 
que vivia, via os pais bater nos filhos, gritar com eles, ofendê-los. Batiam nas 
mulheres, no dia de folga, iam à vila embriagar-se e depois havia sempre pan-
cadaria. Muitas vezes elas tinham que fugir de casa com os filhos, porque che-
gava para todos. Era o costume daqueles homens. Então eu achava que se 
houvesse uma lei que protegesse as mulheres e crianças era bom. 

Caso contrário, o castigo que eu achava justo era irem viver com os animais 
no jardim zoológico até se domesticarem. 

Ainda hoje há quem mereça este castigo. Já nesse tempo eu não compreen-
dia porque é que as pessoas são assim… Revoltava-me e continua a revoltar-
me tanta maldade humana. Achava que o lugar daquelas pessoas era numa 
jaula, até serem capazes de viver junto das suas famílias e conviver com ou-
tras pessoas. 

Quando estou em Faro, oiço diariamente maus tratos, gritos, palavras ordi-
nárias, que um pai diz e faz ao filho, um garoto ainda pequenito. Um pai que 
não se comove quando o ouve chorar, gemer, pedir-lhe que não lhe diga, nem 
lhe faça aquelas coisas. Eu já lhe disse que não pode nem deve tratar o filho 
assim, caso contrário eu iria proceder de acordo com a lei. Mas parece que 
não teve medo e continua a tratar aquela criança mal. Esse é outro que mere-
cia ir para a jaula, mas não vai, anda à solta… É inadmissível haver pessoas as-
sim ainda hoje! Não parecem gente, para esses é mesmo o termo. Precisavam 
ser domesticados. Não se pode ajudar quem não quer se ajudado. Preferem vi-
ver fora dos padrões normais da sociedade. Terem uma lei só para eles, a lei 
da brutalidade e da ofensa para todos. É assim que se sentem bem. Nada lhes 
toca o coração, se é que têm coração! …  

 
Rita Martins Isidro

Cara Rita,
Aqui publicamos esta      sua reflexão. Um assunto na ordem do dia , na medida 
em que as crianças e as mulheres continuam a ser  vítimas de violência na nossa 
sociedade. Quanto ao castigo de irem viver com os animais no jardim zoológico, 
não concordamos porque também somos pela defesa dos animais. Mande 
sempre.

Uns versos dedicados 
ao novo modo de semear 
as beterrabas

 I
Pode haver nas beterrabas 
Novo modo de as semear 
Nascendo a uma distância
De não ser preciso binar

 II
Arranja-se um tabuleiro
E uma chapa arneirada
A chapa no tabuleiro 
Um centímetro levantada

 III
Corta-se batata aos quadrados
Que entrem no arneiro 
Indo fixar-se no fundo
Na tábua do tabuleiro

 IV
Um segundo arneiro
De ferros de outras medidas 
P’ras sementes da beterraba 
Nas batatas serem metidas

 V
Tendo a batata semente
Está pronta para semear
Batata com semente – um grão 
Podemo-las ensacar

 VI 
Na tulha do semeador
Vamos as sacas vazar 
Trinta centímetros desviadas
As sementes vão ficar

 VII
O semeador mecânico 
Com mola vai compassando
De trinta em trinta centímetros
As sementes vai deitando

 VIII
É um trabalho melhor
Esta batata cortar 
Para depois no arneiro
A semente se infiltrar

 IX
Custa pouco ensacá-las
E deitar no semeador
É mais fácil que binar
P’ra todo o agricultor

 X
Vão assim nascer binadas
E sem ninguém se dobrar 
É o fim das dores nos rins
P’ra quem tinha de as binar 

O Ex-Binador
Luís M. Veríssimo 

Amigo Luís, 
Aqui fica o relato em verso 
desta inovação  no semear de 
beterrabas. Aliviar as dores dos 
rins e aumentar a produção 
são argumentos mais do que 
suficientes para esta nova 
metodologia. Mande sempre!

A propósito do texto “Breve desabafo sobre António 
Ventura”, publicado na última edição de “O Campaniço” 

Não sabendo a Direcção da Associação do Povo dos Aivados a 
quem se está a dirigir, se é do sexo feminino ou masculino, por-
que a leitura que saiu na comunicação refere-se aos dois sexos,  
é de lamentar não estar à vontade naquilo que afirma e não ter a 
ousadia de dar a cara e só se apresentar por A.P. – Aivados, onde 
fala nos oitenta e tal votantes. Parece não estar ou faz para não es-
tar informado, com o que se passou nas eleições, parece querer 
iludir alguém. 

Onde diz que a conta bancária está recheada, esse ou essa Ai-
vadense, se esclareça, diga onde está o recheio, porque a conta 
foi transitada de conhecimento geral dos sócios para a actual Di-
recção, a mesma não encontra nenhum exagero, quanto mais re-
cheio. 

Para bem dos Aivados e dos Aivadenses, venha junto da Direc-
ção  esclarecer onde está o recheio porque quando faz aquela afir-
mação talvez deve querer dizer algo mais. Diga, não se acobarde.

A Direcção
Eduardo Gonçalves de Matos
Carlos Alberto Matos Mendinhos
António Maria Mendes

A Páscoa 
Sabemos que no mundo considerado cristão, a Páscoa realiza-se 

quarenta dias depois do Carnaval ou Entrudo (em que tudo vale ou vale 
tudo).

É como se os crentes tivessem que esperar mais de um mês para se 
confessarem, arrependidos dos pecados ou excessos praticados nos 
dias carnavalescos.

A palavra Páscoa é associada com o verbo hebraico “pasah” que signi-
fica “passa por cima”, “saltar” ou “passar ao largo”. O dicionário diz-nos 
que é uma “festa anual que os judeus celebravam em memória da sua 
saída do Egipto”. A Bíblia informa-nos mais sobre esta festa, que dura-
va oito dias. Foi instituída em lembrança da salvação dos judeus e seus 
primogénitos. Isto aconteceu há cerca de três mil e quinhentos anos. 
Foram poupadas as habitações dos israelitas, cujas portas tinham sido 
aspergidas com sangue de cordeiro ou cabrito. Os animais sacrificados 
não podiam ter defeito algum e deviam ser machos virgens com menos 
de um ano. O livro sagrado chama-lhe “a Páscoa do Senhor” ou “Festa de 
pães asmos”, ou ázimos porque nessa semana só podia ser consumido 
pão ázimo, não levedado ou sem fermento.

Israel comemorava esta importante festa no mês de Abibe (mais tar-
de Nisã), o mês da saída ou êxodo do Egipto, no décimo quarto dia. Nes-
se dia, entre o nascer do Sol e o seu acaso, deviam os israelitas matar o 
cordeiro pascal. No dia seguinte principiava a grande festa da Páscoa, 
mas só este dia e o ultimo eram solenes, com todas as formalidades exi-
gidas. Todos os varões deviam comparecer. Devia prevalecer em todos 
um ânimo alegre e confiante durante os dias festivos. Só podia efectuar-
se na cidade de Jerusalém. Mais tarde, nesta comemoração da liberta-
ção do Egipto, o sangue dos animais (os quais não lhes podiam quebrar 
os ossos) era aspergido sobre o altar e a sua gordura queimada. O mês de 
Abibe corresponde a parte do mês de Março e parte de Abril.

O nosso dicionário também diz que Páscoa é “a festa anual que os 
Cristãos celebram em memória da ressurreição de Cristo”. De facto, esta 
Páscoa, o filho de Deus, é tão importante que o ano em que estamos é 
desde o seu nascimento. O profeta João Baptista chamou-lhe “Cordei-
ro de Deus que tira o pecado ao mundo”. Está escrito que quem crê n’Ele, 
quem se arrepende (ninguém é perfeito e justo, escreve o apóstolo Pau-
lo) e o aceita como salvador e mentor da sua vida, ou da sua alma, tem li-
bertação da escravidão do pecado e por fim a vida eterna.

Ele, como um cordeiro inocente, deu voluntariamente a sua vida, der-
ramou o seu sangue em sacrifício de amor pela humanidade, há cerca de 
dois mil anos. Mas Ele, como Filho de Deus, o Messias prometido pelos 
profetas e Senhor da Vida, já tinha uma promessa antes da sua morte: 

“depois de três dias ressuscitarei!”. 
Também os que falecem com fé (a Bíblia diz “os que dormem na fé”) 

um dia ressuscitarão! Também um dia Cristo voltará novamente para im-
por na Terra o seu reino de paz, justiça, entendimento e amor. Para os 
verdadeiros cristãos, Ele é a sua Páscoa, primavera eterna da Vida. 

Sim, Ele, o Senhor, é Libertação, Salvação e Esperança!

José A. Ramos 

Caro Leitor,
 Atendendo à época que se aproxima, publicamos neste espaço aberto aos 
leitores a sua reflexão  religiosa sobre o significado da Páscoa. Colabore 
sempre.
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ANTóNIO DIOGO 
COLAçO

Faleceu a 20/01/2008
Castro Verde

A família participa o 
falecimento do seu 
ente querido, agrade-
cendo a todos os que 
o acompanharam até à 
sua última morada ou 
que, de qualquer outro 
modo, lhe manifesta-
ram o seu pesar.

MARIA 
GABRIELA M.
 M. PEREIRA

Faleceu a 15/11/2007
Castro Verde

Marido e filhas vêm 
por este meio agrade-
cer reconhecidamente 
a todos os que de qual-
quer forma manifesta-
ram pesar pelo seu fa-
lecimento

ANA MARIA
BALTAzAR

Faleceu a 18/01/2008
Castro Verde

José Dias Infante, fi-
lhos e netos agrade-
cem a todos aqueles 
que prestaram home-
nagem ao seu ente 
querido e que de, qual-
quer outro modo, lhe 
manifestaram o seu 
pesar. 

O Campaniço



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.

Nota da Redacção

 I
Está tão bem situada
Disposta à soalheira
Parece uma cantareira
Naquela colina escampada
Sua beleza é notada
A uma distância infinda
E ninguém conhece ainda
Quem foi o seu arquitecto
E só pelo seu aspecto
A vila de Castro é linda

 II
De tudo quanto eu sei
Neste campo se combateu
E a imagem divina apareceu
Ao nosso primeiro Rei
E foi aqui como se crê
Que Afonso os mouros domina
A vila era pequenina
Mas ajuda como vigor
A expulsar o invasor
Com o seu ar de menina

 

 III
Não sei se por capricho ou brio
Quando a gente vem do campo
Avista-se como por encanto
O reflexo do casario
Que reflecte a luz do estio 
A imagem linda e viçosa
Tal pétala de rosa
Que nasce ao pé de uma fonte
Cortando o horizonte
Vê-se ao longe majestosa

 IV
Das serras mais adiante
Parece uma aguarela
É o branco da cidadela
Envolto em azul brilhante
No meio do calor cintilante
É a frescura divina
Que nos acalma e domina
Com o seu ar maternal
Ajusta-se no pedestal
A dominar a Campina 

Manuel Colaço 
Sta. Bárbara dos Padrões 

“A Matriz da minha Terra”

Majestosamente erguida.
Como leoa parida
Guardando sua ninhada,
A Matriz da minha Terra
Escuta ao longe os sons da Terra,
Tem a Terra aos pés deitada.

Das suas torres sineiras
Vê searas, vê montados,
Vê chaminés, vê telhados,
… vê pastagens, vê sobreiras.

Há tantos anos que vê…
Centenas de gerações.
Ouve preces e orações
Aos que pedem por mercê.

A mercê do “baptizado”
Casamento e comunhão,
A bênção p’ra um “finado”
O perdão na “extrema-unção”.

Vê presente e viu passado,
Escutou “mentira” e “verdade”.
Muito bem testemunhado…!
Na sua vetusta idade… 

João José Alves da Costa

Caro leitor,
Aqui fica este seu trabalho sobre 
a Igreja Matriz, peça importante 
do nosso património edificado, 
noticiada neste Campaniço por 
bom e mau motivo. Vamos acreditar 
que tudo se resolverá brevemente! 
Motivem-se todas as vontades para 
isso. Aguardamos novo trabalho da 
sua parte! 
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Opinião sobre Cereais 
Por Luís M. Veríssimo 

Li no nosso jornal “O Campaniço” o artigo “Há falta de cereais 
no mundo”. Como fui trabalhador agrícola até 1968, tenho ainda 
na memória os cereais que se produziam no nosso concelho. Sou 
sabedor das canseiras agrícolas dessa época. 

Em anos de fracas colheitas, até fazia doer tantas queixas dos 
responsáveis pelas produções de cereais. Parecia que sofriam 
mais que os trabalhadores no campo. 

O nosso concelho foi estudado como sendo bom para cereais. 
A média de colheita por dez anos era de oito sementes. Sementes 
quer dizer semear um alqueve e colher oito. Em anos melhores 
havia uma média de doze sementes. Os anos fracos eram de 
seis sementes. Os preços dos cereais eram baixos – 3100kg e as 
despesas todas rondavam o valor da colheita de seis sementes. 
Nos anos melhores, os cereais eram lucrativos.

Nos barros de Beja a média por dez anos era de doze sementes. 
Os salários eram muito baixos, havendo uma folha de dez 
alqueves para os almocreves. A percentagem era de um ou dois 
por cento. 

O tempo que se gastava com os cereais era o seguinte:
Sementeiras – 90 dias; Alqueves – 45 dias; Atalhos – 45 dias; 

Ceifa – 40 dias; Carregos e Debulhas – 30 dias. Total: 250 dias
Agora: sementeiras – 30 dias; Alqueves – 30 dias; Atalhos – 30 

dias; Ceifa – 30 dias; Debulhas – 30 dias. Total: 150 dias
É preciso que haja tractores, máquinas agrícolas e alfaias.

Nota: a agricultura faz boas pessoas. Só é preciso que ganhem 
melhor do que nós ganhámos. 

Amigo Luís, 
Agradecemos a atenção e  a referênccia que faz nesta carta ao 
artigo sobre os cereais, publicado na última edição do Campaniço. 
Aqui fica uma vez mais o  contributo das suas palavras e da sua 
experiência. 

O Campaniço

Caro leitor,
Gostámos muito destas suas décimas sobre a nossa vila. O retrato 
poético que faz é muito bonito. Mande sempre!

“A Vila de Castro é linda”

A vila de Castro é linda
Com o seu ar de menina
Vê-se ao longe majestosa 
A dominar a Campina



 

Julgado de paz:
protocolo já foi
assinado

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde já assinou protoco-
lo com o Ministério da Justiça 
para instalação de um Julgado 
de Paz que abrangerá todas as 
freguesias do concelho. 

Com entrada em funciona-
mento para o segundo semes-
tre de 2008, este insere-se no 
primeiro agrupamento de jul-
gados de paz em todo o Alen-
tejo e Algarve, e irá situar-se 
na Avenida General Humberto 
Delgado, junto à UNIVA.

 Cabe agora ao município 
disponibilizar os meios e as ins-
talações para o funcionamento 
deste espaço e ao Ministério da 
Justiça designar o Juiz de Paz e 
formar os mediadores de con-
flitos.

Os julgados de paz permi-
tem a resolução de conflitos de 
forma mais célere e económica 
para as partes envolvidas, per-
mitindo um maior desconges-
tionamento dos tribunais

câmara aprova 
projecto de novo 
regulamento 

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde aprovou, em reunião 
ordinária de 16/01/2008, a 
proposta de Regulamento so-
bre a detenção e a circulação de 
cães na via pública no concelho 
de Castro Verde. O regulamen-
to surge assim na sequência do 
aumento crescente de cães nas 
ruas da vila e visa promover 
boas condições de higiene e se-
gurança, mas também a ausên-
cia de incómodos para os mu-
nícipes. 

Ambos os projectos de regu-
lamento estão agora disponí-
veis para inquérito público e se-
rão submetidos à aprovação da 
Assembleia Municipal de Abril. 
Os documentos podem ser con-
sultados na página do Municí-
pio, em www.cm-castroverde.
pt, no menu “Divulgação e In-
formação - Editais e a  visos”.

castro verde vai 
receber torneio 
campos verdes

O Torneio Internacional de 
Selecções Sub-20 “Campos 
Verdes“ vai disputar-se pela se-
gunda vez consecutiva no dis-
trito de Beja, de  14 a 18 de Abril. 
O Estádio Municipal de Castro 
Verde volta a ser um dos cam-
pos  escolhidos para a concreti-
zação do torneio, que reunirá as 
selecções de Cabo Verde, Por-
tugal, EUA e Irlanda do Norte. 
O torneio é organizado pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol 
em conjunto com a Ass. de Fu-
tebol de Beja.  

b r e v e s

Novo Centro Comunitário da Estação de Ourique

sessões de
Esclarecimento 

O Programa Actividade 
Com’Vida, da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde vai orga-
nizar, durante todo o mês de 
Fevereiro, sessões de esclare-
cimento sobre envelhecimento, 
saúde, e bem-estar, com a co-
laboração do centro de saúde e 
juntas de freguesia do concelho. 
Prevenção de quedas, osteopo-
rose, solidão e doenças cardio-
vasculares serão algumas das 
questões em debate nestas ses-
sões que se vão alargar a todo o 
concelho. 
Estação de Ourique  4 FEV (09h30); 
Aivados  4 FEV (11h00); Casével  7 
FEV (09h30); Almeirim  7 FEV (11h00); 
Corvo  11 FEV (10h00); Lombador  
11 FEV (11h15); Sete  28 FEV (10h00); Stª 
Barbara de Padrões  14 FEV (11h00); 
Entradas  18 FEV (09h30); Geraldos   
21 FEV (09h30); Namorados  21 FEV 
(11h00); Piçarras  25 FEV (09h30); Cas-
tro Verde  25 FEV (14h00); São Mar-
cos da Atabueira  28 FEV (18h30). 
Para mais informações sobre 
transporte contacte a sua Jun-
ta de Freguesia. 

comemorações
do dia da mulher 

Há já alguns anos que a Jun-
ta de Freguesia de Castro Verde 
promove a organização de um 
programa comemorativo do 
Dia Internacional da Mulher. 
Num ambiente de festa e con-
vívio, centenas de mulheres de 
todas as idades juntam-se para 
celebrar o dia 8 de Março. Para 
este ano está agendado o habi-
tual jantar convívio onde não 
faltará a animação musical e a 
boa disposição. 

A anteceder esta iniciativa, o 
Fórum Municipal recebe no dia 
7 de Março, pelas 21h30, uma 
noite dedicada aos Fados. A Bi-
blioteca Municipal Manuel da 
Fonseca vai também dar des-
taque a este dia com a abertura 
de uma exposição no dia 7, in-
titulada “Mulher mãos de fada”. 

Jantar de natal 
Realizou-se em Dezembro 

passado, o Jantar de Natal dos 
funcionários da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde onde 
estiveram também presentes 
as respectivas famílias. O pa-
vilhão desportivo da Escola 
Secundária foi o local escolhi-
do para acolher as centenas de 
pessoas que se juntaram na ce-
lebração desta quadra. 

A festa, que começou pelas 
19h30 decorreu num ambien-
te de amizade e confraterni-
zação e teve o seu ponto alto 
após o jantar, no momento da 
distribuição de prendas pe-
las crianças. A animação este-
ve a cargo do grupo de música “ 
Quarta Série”. 

Desde 16 de Dezembro que a po-
pulação da Estação de Ourique 
conta com um novo espaço públi-
co destinado à promoção de uma 
maior dinâmica social desta pe-
quena localidade. Orçada em 90 
mil euros, a edificação do novo cen-
tro comunitário começou no início 
de 2007 e assentou na recuperação 
de um edifício já existente, adquiri-
do pela Junta de Freguesia de Cas-
tro Verde à Fundação Joaquim An-

tónio Franco, de Casével. 
Totalmente recuperado, o an-

tigo edifício compõe-se agora de 
três zonas distintas, mais con-
cretamente um salão para festas, 
uma capela e um espaço aberto e 
comum onde se situam as insta-
lações sanitárias. Com a abertura 
deste espaço comunitário, a Junta 
dá por concluída a tarefa de dotar 
todos os aglomerados da Fregue-
sia de centros de convívio. Desti-

nado a servir a população como 
espaço de convívio aberto a todos 
os moradores, o centro poderá vir 
a acolher brevemente aulas de ac-
tividade física e alguns dos cursos 
da iniciativa Aprendizagem Con-
junta, assim como actividades de 
carácter cultural. A inauguração 
contou com a actuação da Banda 
da Sociedade Recreativa e Filar-
mónica 1.º de Janeiro e foi ainda 
animada por um artista da terra. l

Estação dE ouriquE

Novo Centro Comunitário

No sentido de uma maior aber-
tura e contacto com a comunida-
de local, a Assembleia Municipal 
de Castro Verde aprovou o projec-
to Assembleia Presente apresen-
tado pelo vogal Artur Lagartinho, 
que visa promover um conjunto de 
actividades que vão para além das 
sessões ordinárias e extraordiná-
rias deste órgão. Possibilitar uma 
maior aproximação entre a Assem-
bleia e os seus eleitores, com o in-
tuito de conhecer melhor os seus 
problemas e as soluções para os re-
solver, é o grande objectivo deste 
projecto. 

Neste sentido, as actividades 
propostas passam por visitas a di-
versos organismos, departamen-
tos ou empreendimentos locais e 
principais actividades económicas, 
nas quais a Assembleia Municipal 
possa conhecer mais de perto a sua 
actividade e, em simultâneo, dar a 
conhecer a sua função enquanto 
órgão deliberativo do concelho.

Entre as visitas a programar des-
tacam-se os diversos departamen-
tos da Câmara Municipal, as sedes 
de freguesia e principais lugares do 
concelho, os estabelecimentos de 
ensino, os principais investimen-

tos públicos em curso, a SOMIN-
COR, a AMALGA, a RESIALENTE-
JO, as instituições particulares de 
solidariedade social, a Associação 
de Agricultores do Campo Branco, 
o Centro de Educação Ambiental 
do Vale Gonçalinho, e outros locais 
de interesse.

As visitas vão decorrer duran-
te todo o ano de 2008 e início de 
2009, fora dos períodos eleitorais 
ou referendários, sendo a sua ca-
lendarização submetida à aprecia-
ção e votação da respectiva Assem-
bleia Municipal. l

Assembleia Municipal 
mais próxima dos cidadãos 

A Junta de Freguesia de Castro Verde inaugurou em Dezembro o Centro 
Comunitário da Estação de Ourique. Com a criação do novo espaço, 
destinado a promover a dinâmica social da localidade, dá-se assim por 
concluída a tarefa de dotar todos os aglomerados da freguesia deste tipo de 
infra-estruturas.

O Campaniço
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