
história

Recordar um 
antifascista
Uma carta depositada na Torre do 
Tombo, originária dos arquivos da 
Polícia de Vigilância e Defesa do Es-
tado, levou-nos de  encontro a Jacin-
to Costa Chaves, opositor do regime 
salazarista.  
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actividade física

Época plena de 
participações 
O Programa Actividade Com’Vida é 
responsável por uma comunidade ac-
tiva. Gente de todas as idades adere 
aos diferentes projectos em prol de 
uma vida mais saudável. 

p. 15

entrevista

Julgar é sempre 
difícil
Muitos tratam-no simplesmente por 
Dr. Juiz. Agora aposentado, Francis-
co Colaço fala-nos da complexidade 
de julgar, do bloqueio da justiça e da 
sua terra. 

p. 8

autarquia

Executivo  da 
Câmara foi alterado
Fernando Caeiros  foi indicado pela 
Associação Nacional de Municípios  
Portugueses para integrar a Comis-
são Directiva do QREN PORA, o que  
implica exclusividade de funções. 

 

p. 3

No ano em que completa vinte anos de existência, o Lar Jacinto Faleiro é hoje uma importante instituição 
de solidariedade social do concelho de Castro Verde, desenvolvendo projectos de apoio à infância e à 
terceira idade.  

Uma instituição fundamental



“Unir para Animar - 65 sem 
Limites”, uma força imparável!
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Actividades “Unir para Animar - 65 sem limites”

PCHI - Obras já arrancaram!
Na sequência da assinatura do 

Protocolo, entre o Município e o ISS 
– IP (Instituto da Segurança Social 
- Instituto Público), no âmbito do 
Programa de Conforto Habitacional 
para Pessoas Idosas, iniciaram-se 
as obras que irão abranger 5 habi-

tações de beneficiários de apoio do-
miciliário, que cumpram os demais 
requisitos programáticos. Refira-se 
que o propósito desta intervenção 
é o da qualificação habitacional da 
população idosa, permitindo pro-
longar o tempo de permanência na 

sua habitação, fomentando a sua 
qualidade de vida e prevenindo 
acidentes domésticos, evitando-se, 
assim, situações de dependência e 
de desenraizamento social. l

À semelhança do que tem aconte-
cido em anos anteriores decorreu, 
entre 25 de Maio e 1 de Junho, mais 
uma semana dedicada à população 
sénior do concelho. Uma semana 
cheia de actividades lúdicas, des-
portivas, de convívio e animação 
que, pela presença significativa de 
participantes (aproximadamente 
300/iniciativa), revela a importância 

deste tipo de evento num contexto 
de envelhecimento populacional 
que, para garantir maior qualidade 
de vida, se pretende cada vez mais 
activo. A semana começou com uma 
ida a Lisboa, ao teatro de revista 
“Hip Hop’Arque” e do programa 
fizeram ainda parte cruzeiros no 
grande Lago do Sul – Barragem 
do Alqueva, Tardes de Campo na 

Herdade da Malhadinha e terminou 
com uma festa no Jardim do Padrão, 
onde para além dos inevitáveis baile 
e lanche, teve ainda uma compo-
nente pedagógica de sensibilização 
para a importância do consumo de 
água, particularmente no Alentejo, 
onde as elevadas temperaturas de 
Verão são a grande causa das desi-
dratações. l

Férias, tempo de colónia!
Com o fim de mais um ano lectivo 

e o início das férias de Verão é tem-
po de concretizar mais uma colónia 
de férias para crianças e jovens do 
concelho. Com a implementação 
desta iniciativa pretende-se propor-
cionar a um conjunto de crianças e 
jovens, provenientes das famílias 
mais carenciadas, uns dias de férias 
na praia, com o acompanhamento 
de monitores e técnicos capazes de 

levar a cabo actividades e iniciativas 
pedagogicamente ricas e potencia-
doras de aprendizagens transversais 
úteis em contextos diversificados. 
A Colónia de Férias resulta de uma 
parceria com a Fundação “O Século” 
e decorreu entre 8 e 18 de Julho, 
contabilizando uma participação 
de aproximadamente 12 jovens do 
concelho. l

Informar para Prevenir
Sessão de sensibilização e informação 
sobre o perigo que oferece a utilização 
da internet pelos mais jovens          

No quadro do desenvolvimento 
do seu Plano de Acção e no âmbito 
da parceria formalizada pela CPCJ 
(Comisão de Protecção de Crianças 
e Jovens) de Castro Verde, realizou-
se, no passado dia 3 de Julho, no 
Cine - Teatro local, uma acção de 
sensibilização/informação dirigi-
da a técnicos, professores e outros 
que desenvolvam actividade junto 
de crianças e cuja temática remeteu 
para áreas que se constituem como 
alvo de preocupação na actualidade. 
Contando com a presença de aproxi-

madamente 150 pessoas,  a mensagem 
será semente a germinar nas múltiplas 
práticas profissionais de todos os 
que participaram na acção. l

Cartão Social de Utente da CMCV
Alargou o seu âmbito de intervenção

Após a decisão tomada pelo exe-
cutivo camarário, na sua reunião de 
3 de Junho último, o Cartão Social 
de Utente foi alargado, passando a 
abranger as comparticipações aos 
Munícipes portadores de escalona-
mento municipal, ressarcindo-os 
pelas despesas efectuadas com 

intervenções médico - cirúrgicas 
oculares em 50% para o Escalão A 
e 30% para o Escalão B, sendo que 
o valor dessa comparticipação não 
poderá exceder o valor da Remune-
ração Mínima Mensal por olho.

Prepara-se, para um futuro próxi-
mo, a revisão dos três Regulamentos 

Municipais (Atribuição do Social 
de Utente, de Apoio Social para 
Melhorias Habitacionais e para a 
Comparticipação nos Medicamentos) 
visando integrar num só documen-
to todas as modalidades de apoio 
social concedidas pelo Município 
aos potenciais beneficiários. l

BEJA SÉnIOR 2008

Castro Verde vai participar
Como  tem vindo a acontecer em 

anos anteriores, vai decorrer no Par-
que de Feiras e Exposições da cidade 
de Beja, entre 24 e 26 de Outubro 
de 2008, mais uma edição da Beja 
Sénior,  evento dedicado aos mais 
idosos e que resulta de uma parce-
ria alargada entre várias entidades 
e instituições que trabalham com 
e para os idosos, nomeadamente 
IPSS’s e Municípios. Castro Verde 
integra esta parceria e os seniores 

do concelho irão, mais uma vez, ter 
oportunidade de participar numa 
iniciativa intercâmbio, onde a par 
das exposições são dadas a conhecer 
as actividades dinamizadas nesta 
área nos diferentes concelhos.

A participação de Castro Verde 
será coordenada pelo Gabinete de 
Acção Social, pelo que oportunamen-
te será divulgada mais informação 
acerca desta iniciativa (Inscrições, 
transportes, acções,etc.). l
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Na tarde do Feriado Municipal, dia 
29 de Junho, a Câmara Municipal de 
Castro Verde deu cumprimento ao 
Regulamento Municipal para Atri-
buição de Medalhas de Bons Serviços 
Municipais, aprovado em 20 de Junho 
de 2007, que institui a concessão da 
Medalha de Bons Serviços Municipais 
a todos os trabalhadores da autarquia 
que completem 15, 25 ou 35 anos 
de serviço.

 No ano transacto, a contagem do 
tempo de serviço para atribuição de 
medalhas teve como referente cro-
nológico o dia do feriado municipal, 
pelo que se deu continuidade à lógica 
então estabelecida. O facto de em 2007 
ter acontecido a primeira atribuição 
fez com que os agraciados fossem em 
grande número, pelo que, este ano, 

não foi atribuída nenhuma medalha 
referente aos 35 anos de serviço.

A sessão solene teve lugar no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, presidida 
por Fernando Caeiros, que agradeceu 
o empenho dos trabalhadores e subli-
nhou a importância que o seu trabalho 
tem na resposta ás necessidades das 
populações, contribuindo de forma 

evidente para uma construção colectiva 
que deve ser objectivo da causa pública 
em prol da qualidade de vida.

Após a sessão decorreu um momento 
de convívio integrado no Arraial Popular 
de S. Pedro, que teve lugar no Parque da 
Liberdade, aberto a toda a população e 
que ofereceu uma grande sardinhada, 
acompanhada de muito convívio. l

Funcionários que 
completaram 15 anos 
de serviço 
Horácio Manuel Colaço Valente. 
José Manuel Clara Nobre. Maria 
de Fátima Brito André. Maria 
Natália Pacheco. Maria Helena 
Machado. 

Funcionários que 
completaram 25 anos 
de serviço 
António José Mestre. Artur Ma-
nuel Colaço Vargas. Carlos Alberto 
Matos Mendinhos. José Brito Silva 
Martins. José Francisco Cupido 
Badana. José Manuel Matos Brito. 
Manuel Joaquim Roça. Manuel 
Romão. Manuel Silva Batista.

Medalhas de Bons Serviços Municipais
A Câmara Municipal 
de Castro Verde 
distinguiu os 
trabalhadores 
da autarquia que 
completaram 15 e 25 
anos de serviço.

Tendo em consideração a importân-
cia que as Organizações de Moradores 
têm nas comunidades e a fim de in-
tensificar a participação das popula-
ções na vida administrativa local, após 
aprovação da Assembleia Municipal, 
no dia 30 de Junho de 2008, a Câmara 
Municipal de Castro Verde vai dispo-
nibilizar à Associação de Moradores 

da Cerca dos Pinheiros uma parcela de 
terreno em Castro Verde, com vista à 
construção da sua sede social.

O  terreno, situado na Avenida Zeca 
Afonso, tem uma área de 705 m2, e será 
cedido à Associação por um período 
de 60 anos, eventualmente renovável, 
a título gratuito. 

A construção da estrutura deverá 

iniciar-se logo após a assinatura do 
contrato de cedência de superfície, e 
a sua duração não deverá ultrapassar 
o prazo de 5 anos, pois em caso con-
trário, a Associação perde o direito ao 
referido terreno. A autarquia definiu 
ainda que a alienação do direito de 
cedência a qualquer outra entidade 
não será permitida. l

Por resolução do Conselho de Mi-
nistros de 19 de Junho de 2008, foi 
nomeado vogal executivo da Comissão 
Directiva do QREN-POR-Alentejo, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde. Esta nomeação surgiu 
no seguimento de uma proposta da 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, a quem cabe indicar um 
dos vogais para a composição do ór-
gão. Estas funções são exercidas em 
regime de exclusividade, pelo que 
Fernando Caeiros suspendeu as suas 
funções na autarquia, por um período 
até 365 dias, assim que a nomeação 
foi publicada em Diário da República, 
no dia 3 de Julho. 

Fernando Caeiros foi substituído nas 
suas funções pelo então vice-presidente 
Francisco José Caldeira Duarte e subiu 
ao executivo da Câmara para vereadora 
Maria de Fátima Fialho Silva, da lista 

da Coligação Democrática Unitária à 
Câmara nas últimas autárquicas. 

Na reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 7 de Julho, foi dado 

conhecimento dos despachos efectua-
dos pelo actual presidente, Francisco 
Duarte, no âmbito da competência 
que lhe confere a lei, e que define o 

Vice-Presidente, o vereador a tempo 
inteiro e a distribuição de funções. 
Foi ainda ratificada, com a abstenção 
do vereador João Alberto Fragoso, a 
manutenção de mais um vereador a 
tempo inteiro.

Assim, são vereadores a tempo intei-
ro António João Colaço e Paulo Jorge 
Nascimento. Maria de Fátima Silva e 
João Alberto Fragoso são vereadores 
em regime de não permanência. 

Perante este novo cenário, procedeu-
se à distribuição de funções e delegação 
de competências. António João Colaço 
assegura a coordenação e gestão cor-
rente da actividade municipal nas áreas 
da Segurança e Protecção Civil e dos 
Serviços Urbanos, compreendendo os 
domínios dos transportes, abastecimen-
to de água, drenagem e tratamento de 
efluentes, higiene e limpeza, espaços 
verdes, cemitério, feiras e mercados. 

Paulo Jorge Nascimento assegura a 
coordenação e gestão da actividade na 
área Sócio-Cultural e da Promoção e 
Informação Municipal, compreenden-
do os domínios da cultura, do lazer e 
do desporto, bem como a informação 
municipal e a promoção turística e 
ambiental. Maria de Fátima Silva as-
segura a coordenação da actividade 
municipal na área da Educação e Acção 
Social. O Presidente Francisco Duarte 
é responsável pela coordenação geral 
da actividade municipal, cooperação 
com as Juntas de Freguesia, relações 
inter-institucionais, a gestão corren-
te das áreas do ordenamento, gestão 
urbanística e obras, compreenden-
do os seus diferentes domínios. Ao 
vereador do partido socialista, João 
Alberto Fragoso, a exemplo do que 
sucedeu ao longo do mandato, não 
foram atribuídas funções. l

fernando caeiros suspendeu funções

Executivo camarário foi alterado 
A exclusividade de membro na Comissão directiva do QREN-PORA levou Fernando Caeiros a suspender as suas funções. 
O executivo camarário foi reestruturado e Francisco Duarte é o actual presidente da autarquia.

associação de Moradores da cerca dos pinheiros

Câmara disponibiliza terreno 
para construção de sede

Cerimónia de atribuição de medalhas

BEJA SÉnIOR 2008

Castro Verde vai participar

 Francisco Duarte, Maria de Fátima silva e Fernando Caeiros



O documento resultou de uma 
parceria estabelecida entre a ADRAL 
– Agência de Desenvolvimento Re-
gional do Alentejo, a Somincor e a 
Universidade de Évora.

Resultante de um projecto apoiado 
pela CCDRA – Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo e co-financiado no âmbi-
to do PORA (Programa Operacional 
da Região do Alentejo), este estudo 
procura elaborar, sobre um conceito 
adaptado de desenvolvimento regio-
nal, as condições objectivas para a 
implementação da estratégia de in-
tervenção e do programa operativo 
para a região e simultaneamente 
identificar  o conjunto de factores e 
condições de animação institucionais 
e empresariais que permitam a sus-
tentabilidade territorial em termos 
temporais.

A área de incidência do estudo 
abrange os concelhos de Aljustrel, 
Almodôvar, Castro Verde, Mértola 
e Ourique, inseridos na designada 
“Faixa Piritosa Ibérica” e localizados 
na parte sul do Baixo Alentejo. Com 
uma população de 38.287 residentes 
e uma área geográfica de 3.762Km2, 
este território tem enfrentado ao longo 
dos tempos constrangimentos estrutu-
rais relacionados com uma tendência 
económica desfavorável, resultante da 
elevada dependência de actividades 
com baixos níveis de produtividade e, 
simultaneamente, de uma acentuada 
debilidade demográfica.

Este conjunto de factores levou à re-
alização deste estudo, que pretende dar 
contributos no sentido da definição e 
planeamento de estratégias e modelos 
potenciadores do desenvolvimento 
regional e da melhoria da qualidade 

de vida nestes territórios.
O Estudo aponta um conjunto de 

principais desafios ao desenvolvimento 
regional, reportando às dimensões 
económica, social, ambiental e ins-
titucional do território.

• O carácter multifuncional da agri-
cultura e dos sistemas agro-florestais 
exige uma racionalidade económica 
dos territórios marcadamente rurais, 
como é o caso dos concelhos em estu-
do, de acordo com uma tripla dimen-
são: económica, enquanto produtora 
de bens para o mercado; ambiental, 

como gestora de recursos territoriais; 
e social, enquanto integradora de ac-
tividades e de rendimentos.

• Identificam-se como potenciais 
actividades económicas e sociais com 
maior capacidade de desenvolvimento 
nos concelhos em estudo as seguin-
tes: Indústria Extractiva, Agricultura, 
Pecuária, Floresta Autóctone e Agro-
Indústrias, Energias Renováveis e 
Turismo.

• No plano da distribuição de ren-
dimentos da actividade mineira e da 
responsabilidade social, as decisões 

respeitantes ao desenvolvimento 
devem ser tomadas e executadas o 
mais próximo possível das populações 
envolvidas, através da criação de ins-
tituições que reúnam os stakeholders 
e o seu envolvimento no trabalho em 
parceria.

• O quadro legal deverá equacionar 
a possibilidade de as contribuições 
fiscais da empresa virem a beneficiar 
os concelhos mais directamente en-
volvidos na sua actividade.

• No que respeita à necessidade 
de fomentar gradualmente a diver-

sificação de actividades, a indústria 
mineira pode participar neste pro-
cesso através de três modalidades: 
apoiando a formação básica em em-
preendedorismo dos trabalhadores 
da empresa; concedendo preferência 
aos fornecedores locais de bens e ser-
viços e estimulando o outsourcing de 
actividades indispensáveis ao seu fun-
cionamento corrente; patrocinando, 
na componente financeira, logística 
e outras, o aparecimento de novas 
empresas no território.

• Quanto à atempada definição de 
actividades alternativas, deve apostar-
se nos seguintes sectores estratégicos: 
Agricultura, floresta e agro-indústria 
– incluindo o segmento da agricultura 
biológica; a fileira da indústria extrac-
tiva – desde as tarefas de prospecção 
mineira e de investigação aplicada, 
a montante, até à fase de museali-
zação das áreas e dos equipamentos 
usados na actividade, a jusante; a 
actividade turística – dinamização de 
uma rede integrada e complementar 
de locais associados às actividades e 
ao património mineiro e agrícola; o 
sector das energias renováveis, po-
derá revestir-se de grande potencial 
económico; finalmente, o domínio da 
economia social, baseada na prestação 
de serviços de proximidade.

• No domínio da organização ins-
titucional para o desenvolvimento 
sustentável: criação de um conselho 
regional de desenvolvimento, envol-
vendo os stakeholders e a própria 
empresa; constituição de fundações 
em que a empresa pode ter uma pre-
sença mais difusa.

O documento em causa encontra-se 
disponível para consulta na Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca. l

Mina Neves-Corvo

A Câmara Municipal de Castro 
Verde está a construir e vai ceder, a 
título oneroso, à ESDIME um edifício 
situado em frente às Piscinas, junto 
ao Parque de Campismo, na Avenida 
Timor Lorosae, para a instalação de 
um Centro de Recursos de apoio às 
associações, instituições locais, par-
ticulares e empresas, numa lógica de 
suporte ao empreendedorismo, de 
implementação de acções de formação 
e de acompanhamento técnico dessas 
acções. “A aquisição e posterior uti-
lização deste edifício pela ESDIME, 

permitirá uma nova centralidade da 
sua intervenção e uma maior proxi-
midade territorial fomentadora de 
uma abordagem intermunicipal da 
qual o concelho de Castro Verde e a 
sua população poderão beneficiar de 
forma inquestionável”. Pode ler-se 
no Acordo de Colaboração assinado 
entre a Câmara Municipal e a ESDIME. 
O edifício agora construído é consti-
tuído por 5 fracções autónomas das 
quais apenas a fracção E é objecto 
de cedência à ESDIME. A referida 
fracção ocupa uma área no solo de 

275 m2, uma área de implantação 
de 150 m2 e de construção de 283, 
92 m2. Desenvolve-se em dois pisos 
(Rés - chão e 1.º Andar) e estima-se 
o seu custo total em 297 500, 00 €, 
que serão pagos pela ESDIME no 
acto da escritura. Paralelamente, a 
Câmara Municipal decidiu reforçar 
a sua quota na ESDIME (de que é 
sócia desde 1995), em mais 110 mil 
euros, dada a importância do trabalho 
desenvolvido por esta Associação de 
Desenvolvimento Local para o con-
celho . A ESDIME é uma cooperativa 

de solidariedade social, constituída 
em 1989, que desenvolve a sua acção 
no Alentejo Sudoeste, área geográfica 
onde o concelho de Castro Verde se 
enquadra, e cuja intervenção se con-
substancia na promoção do desen-
volvimento local, de qualificação das 
pessoas e do incremento da cidadania 
e do associativismo, possuindo um 
inegável percurso e experiência no 
apoio técnico às iniciativas empre-
sariais, associações de base local e 
outras instituições, sendo por essa 
razão detentora de uma considerá-

vel experiência, tendo sido gestora 
do LEADER 2 entre 1995 e 2001 e 
do LEADER + entre 2002 e 2007. 
A ESDIME é entidade formadora 
creditada pelo DGERT (Direcção 
Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho) tendo desenvolvido, 
nos últimos anos, uma oferta for-
mativa diversificada e consistente 
que possibilitou o desenvolvimen-
to de competências num número 
significativo de cidadãos, inclusive 
provenientes do concelho de Castro 
Verde. l

câMara constrói edifício

ESDIME vai ter Centro de Recursos

apresentação de estudo

Desenvolvimento regional apoiado
na Indústria Mineira 
O estudo para a implementação de um conceito de desenvolvimento regional apoiado na Indústria Mineira da região foi 
apresentado no auditório do Fórum Municipal, no dia 30 de Junho, e pretende ser um contributo na definição de estratégias. 
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Foi celebrado no dia 11 de Julho de 
2008, um protocolo de parceria entre 
a Câmara Municipal de Castro Verde, 
a ESDIME (Agência para o Desenvol-
vimento Local no Alentejo Sudoeste, 
Crl), a Voz International.inc, o CEBAL 
(Centro de Biotecnologia Agrícola e 
Agro-alimentar do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral) e a Cavandela - So-
ciedade Imobiliária Lda., com vista à 
apresentação de uma candidatura, no 
âmbito das acções preparatórias do 
Programa de Valorização Económica 
de Recursos Endógenos (PROVERE), 
que terá a designação de “BIOparque 
de Castro Verde”. 

Os objectivos da candidatura têm 
por base o desenvolvimento de uma 
cultura empresarial inovadora, asso-
ciado a áreas estratégicas do turismo 
sustentável, o aumento da atracção de 
novos investimentos empresariais de 
base tecnológica, bem como a criação 
de uma plataforma de cooperação 

público-privada de potenciação dos 
investimentos realizados e dos seus 
efeitos multiplicadores, à qual com-
petirá regular e gerar sinergias.

No sentido de consolidar a Estra-
tégia e o Plano de Acção do Projecto, 
este consistirá na elaboração de um 
Estudo de Mercado, um Estudo de 
Promoção e na realização de activi-
dades que envolvam a parceria no 
quadro do Comité Consultivo Inter-
institucional.

À ESDIME, entidade promotora 
da candidatura e representativa 
das outras entidades envolvidas, 
compete a gerência administrativa 
e financeira do projecto, a articulação 
institucional com organismo finan-
ciador e a concentração e difusão das 
informações.

Todas as entidades envolvidas 
no protocolo têm a obrigatorieda-
de de dar a sua contribuição para 
que os objectivos definidos possam 

ser concretizados, disponibilizando 
para isso, os meios humanos e téc-
nicos necessários para a realização 
das actividades previstas.

O “BIOparque de Castro Verde” 
é uma componente empresarial do 
Projecto Cavandela. Trata-se de um 
parque para a localização da indús-
tria com a laboração biotecnológica e 
indústria indiferenciada, com preo-
cupações de natureza ambiental, pre-
conizando indústrias que respondam 
às características legalmente exigidas 
para as tipologias 3 e 4 dos estabele-
cimentos industriais. O BIOparque 
prevê assim duas tipologias de lotes 
com dimensões com cerca de 1ha, e 
ainda entre os 1500m2 e os 8000 m2. 
O parque industrial recusa ainda a 
instalação de actividades poluentes, 
designadamente no que respeita ao 
ar, ruído e contaminação dos solos. 
Privilegia ainda a utilização susten-
tável da água e da energia.  l
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Um centro que contemple as va-
lências de lar de idosos e cuidados 
continuados é o objectivo do projecto 
elaborado pela Fundação Joaquim 
António Franco e seus Pais, em Ca-
sével, e que se encontra já em fase de 
elaboração. Os contactos efectuados 
com a Segurança Social e com a Ad-
ministração Regional de Saúde têm 
vindo a demonstrar a viabilidade 
do projecto num futuro próximo, 
tendo também em linha de conta 
a essência da sua concretização e o 
seu interesse a nível social. O edifí-
cio deverá estar concluído dentro de 
ano e meio e irá dividir-se em dois 
pisos onde se inclui uma unidade 
de cuidados continuados, que irá 
dispor ao todo de 21 camas, ginásio, 
salas de convívio, gabinete médico 
e de enfermagem, etc, e um lar de 
idosos. 

A rede de cuidados continuados é 
já uma realidade no país. O cenário 
de crescimento na prevalência de 
doenças de evolução prolongada, 
algumas delas acompanhadas de 

um elevado grau de incapacidade, 
combinado com os novos padrões 
familiares, tem vindo a aumentar 
o risco de situações de exclusão e 
desigualdade social. Um cenário que 
implica a tomada de medidas e res-
postas adequadas a esta realidade e 

ao qual a Fundação António Fran-
co pretende também dar resposta. 
Prestar apoio a pessoas em situação 
de dependência física, mental e/ ou 
social é o objectivo desta rede de cui-
dados que em breve estará também 
disponível no concelho. l

fundação JoaquiM antónio franco e seus pais

Unidade de Cuidados 
Continuados de Saúde 
e Apoio Social

Parceria vai preparar candidatura do “Bioparque de Castro Verde”ao 
Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos

Bioparque de 
Castro Verde

Campanha de Recolha de Óleos Usados
Município de Castro Verde “amigo” do ambiente

Está em vigor uma 
campanha lançada pela 
Câmara Municipal de 
Castro Verde para a re-
colha de óleos usados 
produzidos na confec-
ção de alimentos, de 
forma a encaminhá-
los para o processo de 
reciclagem, e a contri-
buir para um ambiente 
mais saudável.

A iniciativa surgiu 
com o objectivo de 
recolher os óleos usados por par-
ticulares, cantinas e restaurantes, 
que muitas vezes são erradamente 
colocados nos colectores municipais 
ou deitados nos esgotos.

O procedimento passa pelo 
acondicionamento dos óleos em 
recipientes, como garrafas ou 
garrafões de plástico (por exem-
plo garrafas e garrafões de água), 
que posteriormente podem ser 
entregues nas oficinas da Câmara 
Municipal, na Rua de Mértola, em 
Castro Verde. 

Embora os óleos alimentares e os 
óleos lubrificantes usados não sejam 
considerados resíduos perigosos, 
quando lançados indevidamente 
nas redes de esgotos, no solo ou no 
meio hídrico, provocam a obstrução 
das entradas das ETAR’s, pondo 
em causa o seu funcionamento 
correcto, bem como a poluição 
dos solos e das águas. 

Para além das 
vantagens que a re-
ciclagem destes óleos 
tem a nível ambiental, 
salienta-se também o 
facto de poderem ser-
vir para outros fins, 
como a sua utilização 
como combustível, em 
motores diesel, na pro-
dução de bio-diesel, 
utilizado em motores 
de combustão, ou até 
mesmo no fabrico de 

sabão.
O bio-diesel apresenta-se como 

uma alternativa bastante ecológica 
ao gasóleo dito comum. Este é uma 
fonte de energia renovável, visto 
que não depende de combustíveis 
fósseis e tem um nível emissão de 
partículas e de gases (como o dióxido 
de carbono e o dióxido de enxofre) 
muito inferior, e que são altamente 
prejudiciais à atmosfera.

À semelhança dos óleos de origem 
vegetal, existe também já a possi-
bilidade de reciclagem de gorduras 
de origem animal, como é o caso 
das banhas, que após o processo 
podem ser utilizadas de forma mais 
proveitosa, podendo assim poupar 
o meio ambiente.

Para mais informações contac-
te a Câmara Municipal de Castro 
Verde através do 286320700 ou 
962088275 ou para recolha de óleos 
usados contacte: 962045098.

AMBIENTE

Projecto de Unidade de Cuidados Continuados e Lar de Idosos, Centro 
de Dia e serviço de Apoio Domiciliário
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oBrAs

A Câmara Municipal de Castro 
Verde desenvolve actualmente um 
projecto para valorização cénica de 
diversos espaços públicos da vila de 
Castro Verde, de forma a valorizar 
alguns dos espaços de centralidade 
artística e/ou monumental do pe-
rímetro urbano. Pretende-se desta 
forma reforçar também a qualidade 
das condições de visibilidade de alguns 
lugares públicos, ao mesmo tempo que 
se faz um esforço para a valorização 
visual da vila, reforçando o carácter 
turístico que, em termos de desen-
volvimento sustentável se pretende 
promover neste concelho.

O projecto, deve ser entendido de 
forma integrada, procurando albergar 
não apenas os espaços de património 
municipal, mas também edifícios e 
espaços de natureza privada cuja 
intervenção valorize e dignifique 
o núcleo urbano, como são o caso 
da zona envolvente aos Paços do 
Município, a Praça da República e 
a Praça da Liberdade, onde se situam, 
respectivamente, a Basílica Real e 
a Igreja dos Remédios, que apesar 
de serem propriedade privada de 
interesse público, justificam a sua 
integração neste plano de valorização 
cénica, não apenas pela dimensão 
e valor patrimonial que carregam, 

mas por se tratarem de edifícios que 
representam um importante contri-
buto para a valorização da memória 
da comunidade castrense.

Com o objectivo de colocar em prá-
tica esta acção, a Câmara Municipal 

de Castro Verde e a Fábrica da Igre-
ja Paroquial da Freguesia de Castro 
Verde assinaram um protocolo de 
colaboração que define a parceria 
que viabiliza a realização do projecto. 
A autarquia assume a realização do 

projecto de iluminação cénica e co-
financia os encargos inerentes à sua 
execução. A paróquia, por sua vez, é 
responsável por obter os pareceres das 
entidades que legalmente se devam 
pronunciar, bem como licenciar, a 

instalação, lançar a empreitada de 
execução do projecto de iluminação 
cénica das zonas envolventes à Ba-
sílica Real e à Igreja dos Remédios, 
imediatamente após a entrega dos 
projectos decorrentes e assegurar 
todos os encargos decorrentes da ad-
judicação da empreitada, facultando 
a Câmara todo o acompanhamento 
técnico necessário no decorrer do 
processo. No futuro, a autarquia 
subsidiará anualmente a Fábrica 
da Igreja no valor decorrente das 
despesas de iluminação cénica. 

Esta parceria vem na sequência do 
trabalho de colaboração desenvol-
vido entre a Câmara Municipal de 
Castro Verde, a Paróquia de Castro 
Verde e o Departamento Histórico 
e Artístico da Diocese de Beja, que 
se repercute de uma forma muito 
positiva em alguns projectos, dos 
quais se salienta a abertura do Te-
souro da Basílica Real, reflectindo o 
empenho na salvaguarda, protecção 
e valorização do património cultural 
do concelho de Castro Verde, no-
meadamente no que diz respeito à 
reabilitação dos monumentos reli-
giosos e à sua abertura e integração 
em percursos de carácter cultural, 
ambiental e religioso. l

Projecto de iluminação cénica vai valorizar património
Projecto de iluminação cénica vai realçar a importância do património no núcleo urbano de Castro Verde. As primeiras luzes 
a acenderem-se vão iluminar as igrejas e resultam de parceria assinada recentemente.

PELA LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO
MOÇÃO DE PROTESTO

Alguns proprietários de propriedades agrícolas têm vindo a fechar os 
caminhos rurais que sempre serviram como caminhos públicos, bem como 
caminhos de passagem para as outras propriedade, impedindo o acesso de 
pessoas e bens.

É o caso, por exemplo, do caminho que liga a EN nº.2 ao Monte da 
Misericórdia Nova e Misericórdia Velha, vedado pelo novo proprietário da 
Herdade do Ferragudo, onde está situada a antiga Mina do Ferragudo, no 
concelho de Castro Verde e com ligação a outras propriedades, sendo este 
um caminho centenário que sempre serviu as populações da região.

Neste caminho rural foram colocadas cancelas com fortes correntes e 
cadeados e ainda uma placa ameaçadora de que na herdade existe um 
guarda armado, com intuito de amedrontar as pessoas que pretendam usar 
aquele caminho.

O Alentejo está a transformar-se numa imensa coutada, onde alguns se 
julgam donos e senhores, com direito a usurpar aquilo que não lhes pertence 
e que é de todos.

Assim, a Assembleia Municipal, reunida em 9 de Maio de 2008:

• Deliberou manifestar o seu veemente repúdio e protesto por este 
comportamento da parte dos proprietários que não respeitam o direito de 
passagem de pessoas e bens pelos caminhos rurais, inscritos nos mapas 
cadastrais e nas cartas militares.

• Mais deliberou a Assembleia Municipal dar conhecimento desta moção 
ao Sr. Procurador do Ministério Público junto da Comarca de Ourique, 
aos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República, ao 
Sr. Governador Civil do Distrito de Beja, ao Sr. Presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e às outras 
Assembleias Municipais do Distrito de Beja, bem como aos meios de 
comunicação social.

A presente moção, cuja proposta foi apresentada pelo Eleito Municipal do 
Bloco de Esquerda, foi aprovada por unanimidade, na sua sessão ordinária 
realizada no referido dia 9 de Maio.

Paços do Município de Castro Verde, 12 de Maio de 2008.

A Presidente da assembleia Municipal,
Dr.ª  Maria Fernanda Colho do Espírito Santo 

Semáforos

Atendendo ao elevado índice 
de sinistralidade no cruzamento 
da Rua de Casével com a Rua de 
Aljustrel e a Avenida General Hum-
berto Delgado, em Castro Verde, a 
Câmara procedeu à semaforização 
da intersecção, cujo custo final da 
obra foi de 14 822 €.

Reabilitação de
Pavimentos

Continuando a dar atenção à 
conservação de pavimentos nas 
diferentes localidades, procedeu-se 
à reabilitação integral do pavimento 
de todos os arruamentos públicos 
na localidade da Sete. Também no 
Monte de Montinhos se procedeu 
à pavimentação betuminos dos 
arruamentos. Em Castro Verde 

continuam as obras do projec-
to de ordenamento de tráfego e 
estacionamento, decorrendo ac-
tualmente a reabilitação da Rua 
Joaquim Romão Júlio.

Museu da Ruralidade

Em Entradas, na Casa da Leda, 
começaram as obras da emprei-
tada de construção do “Museu da 
Ruralidade”, tendo a obra sido ad-
judicada à empresa Construções 
Pastilha & Pastilha, pelo valor de 
272 866,5 € que apresentou um 
prazo de execução de 210 dias. 

Manutenção de Parques 
Infantis

Procedeu-se à revalorização 
dos Parques Infantis da Rua dos 
Ciprestes e da Rua da Seara Nova, 
nos quais foram colocados pisos 

sintéticos.

Extensão de Saúde

Responsabilidade da Junta de 
Freguesia de Entradas decorre, 
junto às instalações do Lar Frei 
Manoel das Entradas, a obra da em-
preitada de execução da Extensão 
Local de Saúde, que foi adjudicada 
à empresa Isolfrei, pelo valor de 
80 000 €, e que tem um prazo de 
execução de 180 dias.

Serviços Veterinários

Nas instalações dos Serviços 
Veterinários procedeu-se à adap-
tação das instalações para criação 
de condições para alojamento tem-
porário de cadáveres de animais que 
posteriormente serão incinerados 
conforme protocolo celebrado para 
o efeito com a AMBIMED.  

basílica real
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A Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca é um serviço cultural e 
educativo da Câmara Municipal de 
Castro Verde, tendo sido inaugurada 
em 22 de Abril de 1995. O tempo de 
existência deste equipamento en-
carregou-se de ser um período de 
aprendizagem, onde a experiência 
forneceu indicadores importantes de 
actuação, revelando desde a primeira 
hora a necessidade de descentralizar, 
de trabalhar os seus objectivos num 
cenário de democratização do acesso 
à cultura, onde o estar mais perto da 
população de todo o concelho se re-
velou algo de extrema importância. O 
nascimento da Biblioteca Itinerante, 
bem como a parceria estabelecida no 
surgimento da rede de Bibliotecas 
Escolares, possibilitou que a “Bi-
blioteca Mãe” estendesse parte da 
sua actividade a todas as localidades 
do concelho.

A abertura em Entradas de um pólo 
da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca, no dia 25 de Julho, é um 
projecto já com alguns anos que ago-
ra se torna realidade, dando assim, 

cumprimento ao inscrito nas Grandes 
Opções do Plano 2008 da autarquia. 
Um investimento na ordem dos 120 
000 e inteiramente suportado pelo 
orçamento municipal face à indis-
ponibilidade de verbas por parte do 
antigo IPLB (agora Direcção Geral do 
Livro e das Bibliotecas), e que nasce 
num imóvel propriedade da Santa 
Casa da Misericórdia de Entradas, 
mediante acordo celebrado entre as 
duas entidades, possibilitando assim a 
recuperação de um imóvel importante 
no núcleo urbano da vila.

Não estamos perante a abertura 
duma nova biblioteca, mas de um pólo, 
pelo que o mesmo é parte integrante 
da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca tendo, por isso, como orien-
tação os objectivos em vigor, e que 
integram o Manifesto da UNESCO 
sobre as Bibliotecas Públicas e nos 
relatórios sobre a Rede Nacional de 
Leitura Pública, publicados em Por-
tugal pelo Ministério da Cultura.

Assim, o Pólo de Entradas refor-
ça o serviço cultural e educativo da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 

que é a Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca, trabalhando na missão, 
enquanto biblioteca pública, de satis-
fazer as necessidades dos munícipes 
em informação, cultura, educação e 
lazer, dinamizando uma política de 
combate à info-exclusão numa óptica 
de desenvolvimento cultural e social 
do concelho.

Os utilizadores da biblioteca podem 
requisitar, ou entregar materiais em 
qualquer dos balcões de atendimento, 
tendo para o efeito sido realizado um 
investimento em hardware e software 
que permite o funcionamento em rede 
da “Biblioteca Mãe” com o Pólo de 
Entradas e a Biblioteca Itinerante, 
uma vez que o fundo documental é 
o mesmo, o que torna imperativo 
uma melhor operacionalização de 
toda a gestão. O funcionamento do 
Pólo terá ainda por base um acordo 
de cooperação a celebrar com a Junta 
de Freguesia de Entradas, parceira 
no desenrolar de todo este proces-
so que permite agora a abertura ao 
público de mais um equipamento 
cultural. l
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Novo pólo da biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Entradas

BiBlioteca Municipal Manuel da fonseca

Abertura do Pólo de Entradas
A edição 2008 das “Noites em Santiago” ficará marcada pela abertura do Pólo de Entradas da Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca, um reforço no combate à info-exclusão e ao desenvolvimento cultural do concelho.

Átrio  
Espaço de entrada na biblio-
teca, a partir do qual se faz 
a ligação ao espaço infantil, 
aos espaços de adultos, bem 
como ao pátio interior. É aqui 
que serão fixadas informações 
úteis e divulgados alguns 
destaques.

Pátio  
Espaço de esplanada, que tem 
a particularidade de se poder 
abrir para diferentes áreas, e 
que pode ser utilizado como 
área de lazer. É aqui que se 
situam os sanitários.

Periódicos /Atendimento 
Espaço de lazer onde os 
utilizadores têm acesso de 
modo informal a um conjun-
to diversificado de jornais e 
revistas. É também aqui que o 
técnico efectua o atendimento 
necessário.

Fundo Documental
Espaço que reúne o fundo 
bibliográfico destinado a em-
préstimo, bem como o fundo 
de consulta local. Dispõe de 
mesas de trabalho.

Multimédia 
Espaço de visionamento e 
escuta de audiovisuais. É aqui 
que se encontram os expo-
sitores de CDs e DVDs para 
empréstimo. 

Internet
 Espaço de acesso à Internet.

Espaço Infantil
Espaço onde se encontra todo 
o fundo documental infantil 
(livros, CDs, DVDs). Dispõe 
ainda de jogos e de acesso a 
um terminal informático.

Contacto
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca
Largo da Misericórdia - Entradas
Tel: 286915115
e-mail: biblioteca-entradas@cm-castroverde.pt
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira das 10h00 às 12h30/14h00 
às 18h30. Sábado: 14h00 às 19h00
Encerra ao Domingo e aos Feriados

 
Manuel da Fonseca 

A Biblioteca Municipal de Castro Verde tem como patrono Manuel da Fonseca, 
poeta, romancista e cronista, amigo de Castro Verde, e um dos principais 
autores do neo-realismo português. Nasceu em Santiago do Cacém, em 
1911, mas cedo veio para Lisboa, onde iniciaria a sua actividade literária. 
Autor de uma obra profundamente marcada pelo espaço físico e humano 
do Alentejo, Manuel da Fonseca desenvolveu uma intensa militância social, 
política e cultural, tendo chegado a ser preso em 1965, por ter integrado o 
júri que premiou “Luanda”, de José Luandino Vieira. 
A obra de Manuel da Fonseca “acaba por realizar (...) o destino interventivo 
que desejou” retratando o povo, a sua vida, as suas misérias, mas também 
as suas riquezas, exaltando-o, mitificando-o. Morreu em 1993.
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CICLO DE ENTREVISTAS

Muitos tratam-no simplesmente por 
“Dr. Juiz”. Francisco Colaço nasceu 
há 75 anos em Castro Verde. Aqui 
frequentou a Escola Primária. Fez o 
Liceu em Beja e o Curso de Direito em 
Lisboa, onde foi colega e companheiro 
de carteira de Francisco Sá Carneiro. 
“A razão é simples: a numeração era 
feita por ordem alfabética e eu era 
Francisco José e ele era Francisco 
Manuel.”  A explicação vem várias 
décadas depois numa longa conversa 
com “ O Campaniço”. Mas apesar de 
ter convivido lado a lado com o futuro 
fundador do PPD, Francisco Colaço 
afirma que nunca sentiu “o bichinho 
da política”. Apesar disso chegou a ser 
membro da Assembleia Municipal 
de Ourique, pelo PPD/PSD.

Formou-se em 1956 e a vida profis-
sional fê-la em diversas comarcas. O 
seu roteiro é um verdadeiro mapa do 
sul de Portugal e Ilhas. Lisboa, Cuba, 
Silves, Santarém, Açores, Redondo, 
Vila Real de Santo António, Mértola, 
Sintra, Beja, Ourique. Onde sentiu 
mais o isolamento foi na Ilha de São 
Jorge, nos Açores. “Foi um período 
difícil, o isolamento era muito grande, 
havia pouco que fazer. Eu ía à caça, 
mas de inverno era terrível”. No conti-
nente o “pior sítio” onde esteve foi em 
Sintra.  “De Mértola fui promovido a 
juiz de 2ª classe e fui para Sintra, que 
também foi muito difícil. Ali havia 
muito que fazer, a realidade era muito 
diferente desta da nossa região. Foi 
quase como um choque brutal. Em 
Mértola era quase como se estives-
se em casa. Só para ver, eu passava 
meses em Sintra sem conseguir ir a 
Lisboa, aquilo era trabalho de dia e 
de noite. Era esgotante”.

Depois de Sintra veio para Beja, 
após o que houve uma vaga no Registo 
Predial de Ourique e para onde pediu 
a transferência, mais perto de Castro e 
também porque sempre esteve ligado 
à agricultura.

“Julgar é complexo”

Sobre a função de juiz, Francisco 
Colaço, depois de uma vida a julgar, 
é peremptório: “é uma função algo 
complexa”. Agora quando alguém 
pretende que eu julgue a conduta 
desta ou daquela pessoa digo logo: 
mas quem me manda a mim, que tive 
forçosamente de julgar os outros, a 
sua conduta e atitudes, a julgar os 
outros? E às vezes digo a mim mesmo: 
já não julgo ninguém, quero lá saber 
da conduta dos outros…”

Uma vida repleta de histórias de 
vida, mas também de algumas situ-
ações engraçadas como aquela que 
lhe aconteceu em Cuba, contada na 
primeira pessoa. “Antigamente em 
todas as comarcas havia as chama-
das cadeias comarcãs e os delegados 
eram, por força da lei, os directores 
da cadeia. Uma vez em Cuba, no Ve-
rão, logo pela manhã o carcereiro 
– o Ti Firmino, que andava sempre 
embriagado - veio dizer-me que tinha 
fugido um dos presos, dos 6 ou 7 que 

ali estavam. Perguntei-lhe se já tinha 
avisado a Guarda, disse-me que sim, 
mas acrescentou que tinha soltado os 
restantes presos para irem à procura 
do que tinha fugido. Eu passei-me da 
cabeça e tentei fazê-lo ver o que tinha 
feito e a responsabilidade em que tinha 
incorrido, ao soltar os restantes presos. 
Passei o dia apavorado, já que era o 
principal responsável pela cadeia e 
não sabia o que podia acontecer. Mas a 
verdade é que à noite, depois de jantar, 
ele vem ter comigo e diz-me:  Sr. Dr. 
eles já cá estão todos. Então não é que 
os outros presos foram à procura do 
fugitivo, conseguiram convencê-lo 
e voltaram todos à cadeia? Eu nem 
queria acreditar. Depois o juiz queria 
instaurar um processo ao carcereiro 
e eu lá o consegui demover, porque, 
afinal, tudo tinha corrido da melhor 
maneira”.

Mas outras situações foram mais 
tensas, embora Francisco Colaço con-
sidere que tenha sido sempre “bran-
do” na sua actuação como juiz. “Era 
também ainda delegado e director 
de cadeia, em Santarém. Aparece-me 
uma noite o carcereiro a dizer que nin-
guém queria comer  porque estavam 
a fazer um levantamento de rancho. 
Lá fui à cadeia e os protestos tinham 
a ver com a qualidade da comida, 
que eles consideravam má. Provei o 
jantar, nunca mais me esqueci, era 
bacalhau guisado, um bocado sem 
sabor e mal temperado, mas lá os 
consegui serenar com a promessa de 
que ia tentar melhorar as refeições. 
Tudo acabou em bem”.

O bloqueio da justiça
é total

Sobre a justiça não tem dúvidas: 
os problemas são hoje completa-
mente diferentes. “O bloqueio da 
justiça hoje é muito complicado. Há 
comarcas que estão completamente 
bloqueadas. É uma vergonha, mas 
é assim. Há processos que estão 5, 
6, 8, 10 anos para serem julgados. É 
um estrangulamento total. A culpa é 
de vária ordem, mas creio que grande 
parte deste bloqueio deve-se à falta 
de funcionários. Há magistrados em 
quantidade, mas faltam funcionários. 
Eu vejo isso aqui por Ourique e por 
outras comarcas e não se justifica que 
estejam afogadas em processos. É  
um facto também que se litiga mais 
do que antigamente. Mas, por outro 
lado, este bloqueio leva a que muitos 
casos que deviam ir a tribunal já não 
vão. As pessoas acham que não vale 
a pena, não falando já no preço das 
custas judiciais, que são enormes. E, 
paralelamente, aquilo que se chamava 
antigamente a Assistência Judiciária 
e hoje é o Apoio Judiciário, também 
funciona mal. Outra das razões deste 
bloqueio é de origem processual. Penso 
que se podiam simplificar significa-
tivamente os processos, respeitan-
do sempre os direitos individuais”. 
Sobre o novo mapa judiciário que 
visa a criação de grandes tribunais, 
Francisco Colaço diz que não vai ser 
solução para nada. “Acredito que ha-
verá redução de pessoal, mas pouco 

mais. O Baixo Alentejo vai ficar com 
uma circunscrição em Beja e outra em 
Santiago do Cacém, mas dizem que 
os outros tribunais não vão fechar, 
mas não dizem o que vão fazer com 
eles. Será que em Ourique vai ficar 
apenas um funcionário com a porta 
aberta para receber qualquer papel e 
depois enviar para Beja? Não sei, mas 
acho que não vai resolver nada”.

Castro Verde 
ganhou uma posição 
estratégica

Natural de Castro Verde e desde 
sempre fortemente ligado à sua vila 
natal olha com agrado o caminho 
que o concelho tem vindo a trilhar 
nas últimas décadas. “Castro Verde 
nos últimos anos ganhou uma po-
sição estratégica como nunca teve 
e tornou-se, de facto, a sede desta 
região a que se chama Campo Branco 
e que para além de Castro integra as 
zonas do concelho de Ourique, de 
Aljustrel e  de Almodôvar, com ca-
racterísticas e usos que são comuns. 
Nas últimas dezenas de anos Castro 
Verde deu um “pulo” muito grande 
com a Somincor, “transtornou” os 
hábitos de vida para melhor. Mes-
mo urbanisticamente hoje a vila 
está muito diferente. A terra soube 
integrar muito bem as pessoas que 
vieram para cá viver, mas também a 
Somincor nunca quis aqui criar um 
“ghetto”, com bairros próprios, tipo 
Mina de São Domingos. Pelo contrá-
rio, pretenderam inserir-se na vila e, 
no princípio, até compraram muitas 
casas aqui existentes”.

Apesar de tudo, 
Castro Verde é 
agrícola

No entanto, assegura que as prin-
cipais características do concelho 
mantiveram-se. “Apesar da mina, 
Castro Verde nunca deixou de ser 
um meio profundamente agrícola, e 
por isso sofre as consequências que 
caracterizam a actividade. Eu não sou 
muito pessimista, mas acho que as 
coisas neste sector estão complicadas, 
principalmente com o aumento dos 
preços dos combustíveis. O aumento 
dos preços que houve dos cereais 
não compensa de maneira alguma 
estes aumentos no gasóleo, nos adu-
bos e nas rações. Há um ano o trigo 
chegou a estar a 26, 27  cêntimos, 
agora está à volta dos 20. A aveia 
chegou a transaccionar-se a 20, 21 
e 22 cêntimos, está agora a 12, 13 
cêntimos. Os adubos subiram para 
o dobro. Fazer cereais nestas terras 
marginais é, pelos preços actuais, 
absolutamente proibitivo. As medidas 
agro-ambientais já compensaram, 
mas hoje já não compensam. Acho que 
Portugal não tem tido uma Política 
Agrícola com objectivos definidos. 
Andamos um bocado a navegar no 

cume da onda sem sabermos para 
onde vamos. O actual Ministro che-
gou a dizer que os cereais estavam 
condenados, ainda um dia destes 
o ouvi dizer que o problema agrí-
cola português tinha a ver com o 
aumento da produtividade e que o 
que era preciso eram mais e melhores 
cereais. Seis meses antes tinha dito 
o contrário. É um bocado estranho 
chegarmos aos supermercados e ver 
tudo importado. A União Europeia 
trouxe-nos vantagens em muitas 
áreas, mas trouxe-nos problemas 
noutras”.

Cavandela?
Não sei…

Pergunto-lhe se acredita no projecto 
da Cavandela. A resposta é um “nim”. 
“Tenho já dito isto ao presidente da 
Câmara… Eu não acredito nada na 
grande dimensão deste projecto, ou 
seja, acredito que se faça qualquer 
coisa, mas não com aquela amplitude. 
Quando foi a apresentação pública 
do projecto eu estive lá e achei que 
estava tudo muito bem feito, mas 
implantar aquilo tudo no terreno vai 
ser mais complicado. Por outro lado, 
aqueles terrenos são muito secos, 
transformá-los numa zona permanen-
temente verde não vai ser fácil. Aquilo 
pode ser uma segunda edição de um 
empreendimento que foi anunciado 
aqui para a nossa zona há mais de 20 
anos que era o aproveitamento da 
Herdade da Arrábida, que fica junto 
da Barragem do Monte da Rocha; 
houve também o projecto do Parque 
Zoológico da Favela; houve um outro 
do Semblana Golf, em Almodôvar, 
e que nunca se fizeram. O Alentejo 
já está cheio destes mega-projectos. 
Projectos não têm faltado. Acredi-
to que aqui se vai construir alguma 
coisa, mas sem a dimensão de que 
se tem falado”.

Apesar de tudo Castro Verde vive 
algum cosmopolitismo que lhe foi 
trazido pelas pessoas que vieram para 
aqui com a Mina, mas também, no 
entender de Francisco Colaço, da 
abertura de novas estradas. “Castro 
Verde era um meio muito isolado. 
Até aos anos 50 a única estrada que 
tínhamos aqui era para o Algarve. 
Até aos anos 70 para irmos a Beja 
tínhamos que ir por Aljustrel, era um 
isolamento muito grande. As estra-
das abriram novos caminhos. Quem 
estudava em Beja vinha a casa nas 
férias. Agora há pessoas que vivem 
aqui e que estudam em Beja. Des-
locam-se todos os dias. Estamos a 
apenas meia hora de distância.

Em jeito de despedida deixo a 
pergunta, meio a brincar, meio à 
séria: Sr. Dr. o que é que está pior 
– a agricultura ou a justiça? A res-
posta fica no meio. “A pergunta é 
curiosa, mas eu também não lhe 
sei dizer para que lado se desloca 
o fiel da balança. Talvez fique no 
meio porque quer uma quer outra 
estão tão mal…” l

dr. francisco colaço

“Julgar é sempre difícil”

Dr. Francisco Colaço
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Festa de Encerramento
dos Jogos Concelhios

As comemorações do Feriado 
Municipal (29 de Junho) começa-
ram no fim-de-semana anterior às 
Festas da Vila, na sexta-feira, com 
a festa de encerramento dos Jogos 
Concelhios. A Praça da República 
foi o local escolhido para o novo fi-
gurino desta festa e revelou-se um 
momento de muita animação, onde 
a par da actividade física e do baile, 
se entregaram as Abertardas Otis 
(troféus) aos vencedores da edição 
2008. 

Recorrendo à projecção de ima-
gens na fachada de algumas casas 
da praça, foi possível transmitir uma 
ideia da realidade que a iniciativa 
cria durante os meses em que de-
corre, reforçando a sua importância 
na comunidade local. No final ficou 
um balanço muito positivo, onde 
as participações voltaram a ultra-
passar a barreira das duas mil e se 
continuou a trabalhar em prol de 
uma vida activa, onde o desporto e 
a actividade física são ferramentas 
fundamentais. Por isso, no início 
das comemorações do feriado, os 
Jogos tiveram a festa que mereciam, 
com uma praça repleta de gente de 
todas as idades!

 Arraial nos Geraldos

No sábado, 28 de Junho, a festa 
transferiu-se para o Centro de Con-
vívio dos Geraldos, onde a Sociedade 
Recreativa local, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Castro Verde, orga-
nizou um arraial popular animado 
pela Banda Vibrações. De salientar 
que este arraial é uma tradição de S. 
Pedro que há muito acontece nesta 
povoação e com o qual foi necessá-
rio articular as outras actividades do 
Feriado Municipal. No dia seguinte, 
o convívio mudou-se para o local his-
tórico de S. Pedro das Cabeças, onde 
se celebrou também uma missa em 
honra do Santo Padroeiro. 

Arraial no Parque da
Liberdade

Na tarde do Feriado iniciou-se um 
arraial popular no Parque da Liber-
dade, que entrou pela noite dentro, 
originando uma grande animação, 
para a qual muito contribuiu o acor-
deonista Emanuel Martins e o grupo 
de música popular “Outra Margem”. 
A Câmara Municipal ofereceu ainda 
uma sardinhada a todos os que se 
deslocaram a este parque de Castro 
Verde. Com o S. Pedro a ajudar, o 
momento foi propício ao convívio, 
à conversa, aos comes e bebes e a 

um pezinho de dança. No final ficou 
também a valorização do espaço onde 
a iniciativa aconteceu, na medida em 
que a sua envolvente permitiu um 
ambiente muito agradável.

 Festas da Vila 2008
 
As Festas da Vila decorreram nos 

dias 4, 5 e 6 de Julho e encerraram 
o ciclo de iniciativas inseridas nas 
comemorações do Feriado Municipal. 
Milhares de pessoas rumaram ao Largo 
da Feira, apesar das noites não terem 
sido quentes, e celebraram Castro 
Verde com muita música e animação. 
Respeitando o ordenamento das úl-
timas edições, foram criados espaços 
que permitiram o funcionamento de 
diferentes ambientes. Um palco arraial, 
onde aconteceram os bailes e a música 
popular, e um palco concertos, onde 
decorreram os concertos dos artistas, 
ambos servidos por um conjunto de 
bares e esplanadas, privilegiando a 
envolvente do “palco concertos”, um 
ambiente mais jovem. Foi ainda criado 
no Pavilhão de Mostras um espaço 
dedicado aos mais novos, com insu-
fláveis, ateliers de expressão plástica, 
palhaços e espectáculos de magia, 
e que fez a delícia da criançada. O 
largo disponibilizou ainda uma área 
dedicada aos desportos radicais, no-
meadamente escalada, slide, rapel e 

elásticos. No chão ficou o balão de 
ar quente, que devido ao vento não 
mostrou uma vista diferente sobre 
as festas.

Gente não faltou ao palco arraial que, 
sob os braços do mastro, dançaram 
a folia que não foi verdadeiramente 
de Verão, porque as noites estiveram 
“fresquinhas”. Mas a “bailação” aquece 
e,  portanto, orquestra, acordeonista 
ou agrupamento de música popular, 
todos serviram para pôr em marcha 
o bailarico. Por sua vez, os cabeças de 
cartaz esforçaram-se e permitiram 
bons momentos a quem foi às Festas 
da Vila, com a primeira noite a re-
velar uns Expensive Soul (concerto 
promovido pela Junta de Freguesia 
da Castro Verde) cheios de energia, 
a puxar pelo público, praticando um 
estilo muito próprio de diferentes gé-
neros musicais (hip hop, soul, reggae, 
etc). Depois, perto da 1 da manhã, 
subiram ao palco Pedro Abrunhosa 
& os Bandemónio, revelando-se em 
grande forma, onde a par dos temas 
do seu novo disco “Luz”, tocaram al-
guns êxitos que colocaram o público 
a cantar. Houve ainda tempo para 
cantar temas de outros compositores 
como Leonard Cohen ou James Brown. 
Um grande concerto! No sábado foi 
a vez de Paulo Gonzo trazer muita 
gente ao Largo da Feira. Interpretou 
temas transversais ao seu percurso 

artístico, alguns que o público sabe 
decor, mas também as suas raízes que 
mergulham nos blues. No domingo 
e a encerrar as festas, os Némanus 
realizaram um concerto de kizomba, 
a dança da moda deste Verão.

Do programa fez ainda parte no 
domingo de manhã o “Encontro de 
Ciclomotores Antigos”, que viveu a 
sua sétima edição, e juntou mais de 
uma centena de participantes. Hou-
ve máquinas de todos os géneros, do 
verdadeiro ciclomotor à Zundap, mas 
todas devidamente preparadas para 
o encontro, que englobou um passeio 
nas freguesias de Castro Verde e ter-
minou com um almoço convívio no 
espaço das festas.

A actividade das festas teve por base 
um trabalho de parceria, previamente 
estabelecida, entre a Câmara Munici-
pal, as associações locais e juntas de 
freguesia do concelho, a que se junta-
ram alguns privados, possibilitando a 
existência de um conjunto de serviços 
necessários ao bom funcionamento da 
iniciativa, como é o caso da restaura-
ção, onde o Futebol Clube Castrense 
e a Sociedade Recreativa e Desportiva 
Entradense voltaram a dinamizar dois 
restaurantes. Dentro deste formato 
que se tem vindo a desenvolver, o 
contributo de todos foi indispensável 
para que as festas tivessem decorrido 
da melhor forma. l

coMeMorações do feriado Municipal

Animação celebrou Castro Verde

Durante dois fins-de-semana a festa proporcionou o convívio. O momento grande encheu o 
Largo da Feira de gente e música. Para o ano há mais!

869º aniversário da 
Batalha de  ourique reportagem no 

próximo nº do Campaniço

24 e 25 de Julho

Organização:  Câmara Municipal de Castro Verde, Câmara Municipal de Ourique e Exército Português
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Qual tem sido o percurso destes 20 
anos?

A instituição antigamente chamava-
se Hospital e Misericórdia de Castro 
Verde, Instituto de Beneficiência Mo-
rais Sarmento ou algo parecido. Em 
1988 os sócios decidiram alterar a 
denominação para adaptá-lo a uma 
instituição particular de solidariedade 
social. Foi fácil, já que a Misericórdia 
nunca teve uma ligação canónica, como 
outras tiveram, e a própria diocese de 
Beja, na altura, se mostrou favorável 
à mudança de designação. A partir 
daí foram dados os passos no sentido 
daquilo que o Lar é hoje. Na altura a 
Misericórdia já tinha o internamento 
em Lar, mas o verdadeiro “boom” da 
instituição andou por volta dos anos 
1999/2000, quando as mentalidades 
começaram a despertar mais para 
esta nova mentalidade social. Foi 
então criado o Apoio Domiciliário, 
foram feitas obras que nos permi-
tiram abranger mais localidades e 
mais utentes, o que faz com que hoje 
estejamos com cerca de 350 utentes 
nas diversas valências. Mas não es-
tamos contentes: estamos na fase de 
adjudicação de uma nova empreitada 
que vai permitir o alargamento do 
Pólo 2 (onde era o antigo Centro de 
Saúde) e que irá permitir mais 14 
camas de internamento e que nos vai 
permitir também um melhor apro-
veitamento dos espaços, sobretudo 
dos espaços de lazer e convívio, com a 
criação de uma área polivalente para 
educação física ou para outro tipo de 
actividades.
E quais são hoje as principais 
valências do Lar Jacinto Faleiro?

Relativamente à terceira idade 
temos dois pólos. O pólo 1 em que 
estavam situadas as instalações 
antigas, nomeadamente o antigo 
Hospital da Misericórdia, cujas ins-
talações foram adaptadas nos anos 
80, permitindo o internamento de 
60 utentes em lar; o pólo 2 que é 
a infraestrutura que foi adaptada, 
depois da saída do Centro de Saúde, 
e que nos permite o internamento 
de mais 33 utentes. Apesar destes 
93 internamentos continuamos a ter 
muita procura e temos muita falta de 
camas. A população está muito enve-
lhecida e se mais lugares houvesse, 
mais estavam preenchidos. Noventa 
por cento dos internados em Lar são 
do concelho e cerca de 10 por cento 

originários de fora do concelho de 
Castro Verde. Nestes dois pólos te-
mos também a funcionar Centros de 
Dia, muito procurados pelos utentes. 
Temos também, ao nível da terceira 
idade, o Apoio Domiciliário a qua-
se toda a freguesia de Castro Verde 
(exceptuam-se as Piçarras onde, por 
falta de apoio, ainda não conseguimos 
chegar) e através do qual prestamos 
diversos serviços aos mais idosos. 
São cerca de 80 utentes e os serviços 
vão da higiene habitacional, à higiene 
física, à lavandaria, transporte ou à 
alimentação. Para isto temos todos 
os dias na rua uma equipa de quatro 
pessoas com os meios necessários 
para cumprirem estas tarefas. Temos 
também uma outra valência, o ADI 
– o Apoio Domiciliário Integrado 
– dirigido a pessoas que estão em 
fase terminal em casa e que carecem 

de cuidados médicos e de enfermagem 
e que também ajudamos.

Procura da 
creche tem 
aumentado
E quanto à creche e ao Jardim de In-
fância? Sofrem também problemas 
de sobrelotação?

Sim, embora tenha mudado o pa-
radigma da procura. Como se sabe, 
tem havido a criação de novos espaços 
no público, a partir dos três anos, o 
que faz com que tenhamos menos 
procura no pré-escolar. A procura 
tem aumentado, no entanto, ao nível 
da creche, o que é também um sinal 
de vitalidade de Castro Verde, onde 

está a aparecer muita gente nova. O 
edifício tem limitações, foi projectado 
já há muitos anos. As exigências hoje 
são outras, vamos ver o que é que o 
futuro nos traz. Até pode ser que haja 
a possibilidade de avançarmos com a 
remodelação das instalações, crian-
do maior número de vagas e dando 
resposta a muitos pais que querem ir 
trabalhar e não sabendo com quem 
deixar os filhos. No total, a Creche e 
o Jardim de Infância são utilizados 
por cerca de 130 miúdos.

O Lar mexe já 
com grande 
parte do 
Concelho…

O Lar Jacinto Faleiro é, hoje, a 
terceira entidade empregadora do 
concelho, depois da Somincor e da 
Câmara Municipal. Não deve haver 
família que não seja “tocada” por nós, 
seja por que algum dos seus membros 
aqui trabalhe, seja enquanto utente. 
Temos 130 funcionários e um orça-
mento que anda na casa do milhão 
e 400 mil euros, o que faz com que 
os salários mensais rondem os 100 
mil euros. Já é uma dimensão muito 
grande.
Têm tido facilidade em encontrar, lo-
calmente, funcionários especializa-
dos neste tipo de trabalho?

Não temos tido problemas. Temos 
um corpo técnico que muito nos honra. 
Temos quatro assistentes sociais, das 
quais uma é a directora técnica, temos 
também uma animadora cultural, que 
está num estágio profissional ,e temos 
sempre privilegiado a formação profis-
sional de todo o pessoal, o que é uma 
condição obrigatória dos tempos que 
aí estão. Brevemente iremos passar 
pela certificação e quem perder este 
comboio irá perder, por certo, alguns 
dos apoios que tem. Na creche também 
temos as educadoras e as auxiliares 
de acção educativa necessárias e em 
número suficiente.

Vários 
projectos em 
carteira
Em termos de projectos, o que é 
que têm em carteira?

Temos vários projectos. Este ano 
como se comemoram os 20 anos do 
Lar temos várias iniciativas, dentro das 
quais teve lugar a exposição alusiva ao 
nosso Patrono Jacinto Manuel Faleiro. 
Temos mais uma série de iniciativas, 
entre as quais algumas alterações aos 
estatutos porque estão um bocado 
desactualizados. Estamos também a 
pensar fazer um fórum ou um colóquio 
sobre a problemática da terceira idade.  
A exposição mexeu um bocadinho 
com a população e a Casa Faleiro po-
derá ter novas utilizações., Fizemos 
uma pequena exposição fotográfica 
e tivemos ali 600 pessoas e vamos 
a ver o que é que podemos fazer no 
futuro. Até podia ser que tivéssemos 
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António José Paulino. Presidente da direcção do lar Jacinto Faleiro.

António José Paulino é o presidente da direcção do Lar Jacinto Faleiro, que este ano comemora duas 
décadas e que para assinalar a efeméride promoveu uma exposição comemorativa que esteve patente 
ao público  até 13 de Junho, na Casa Faleiro. Herdeiro directo da antiga Misericórdia de Castro Verde, 
o Lar é hoje a mais importante instituição de solidariedade social do concelho, apoiando, nas mais 
variadas valências, 350 utentes. no futuro, os projectos passam pela melhoria dos serviços e das 
condições em que estes são prestados. A dificultar as coisas estão o aumentos em flecha  dos preços e 
a estagnação dos ordenados e das reformas. Mas o espírito de boa vontade e de entreajuda continua a 
ser a trave mestra de quem, contra ventos e marés, não desiste de lutar para que o apoio social deixe 
de ser apenas uma palavra e tenha, de facto, aplicação prática.

CARLOS JúLIO

lar Jacinto faleiro fez 20 anos

“Uma instituição fundamental”
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ali uma exposição permanente que 
integrasse o percurso museológico 
de Castro Verde. Também a Igreja da 
Misericórdia, que pertence ao Lar, 
poderia ter outra utilização. Vamos 
a ver! Por exemplo, para um peque-
no museu de arte sacra que já está a 
andar com a colaboração da Câmara. 
Em termos de obras, para além das 
obras de ampliação do Pólo 2 do Lar 
vamos também fazer melhorias na 
creche, sobretudo ao nível da cober-
tura, que vai ter que ser substituída 
e procuramos sempre uma melhoria 
dos serviços que é uma constante da 
nossa actuação.
E qual é a vossa principal preocu-
pação, agora já à margem das ins-
talações?

Preocupam-nos os baixos ren-
dimentos das pessoas. Agora já vai 
aparecendo um utente ou outro com 
uma reforma um bocadinho melhor, 
mas regra geral as reformas são 
muito baixas e os rendimentos dos 
nossos utentes cifram-se à roda dos 
300 euros. Se não houver acordos de 
cooperação por parte do Estado, se 
não houver uma ajuda da tutela, é 
impossível estas instituições, só por 
si, resolverem este problema, que é 
um problema também do Estado. 
Os utentes que estão em protocolo 
têm uma comparticipação do Estado, 
mas há utentes que não estão nessa 
situação. No Pólo 1,  temos um acordo 
de cooperação relativo a 50 utentes, 
mas no total temos 60, ou seja, temos 
10 extra acordo e que estão em regime 
particular. Do Estado, relativamente 
a estes, não recebemos nada – nas 
minhas contas uma cama deve andar 
à volta dos 650/700 euros, nas suas 
várias componentes e por utente – e 
tentamos que o custo, por isso, se 
aproxime da realidade, o que, por 
vezes, é difícil, já que as reformas 
são muito pequenas.

Aumento dos preços trazem mais 
dificuldades. 
E o aumento dos preços tem-se reflectido 
muito na vossa actividade?

Os custos de exploração e as exi-
gências que nos são colocadas, cada 
vez mais – e ainda bem – tornam a 
nossa situação muito difícil. A subida 
dos preços dos combustíveis e dos 
géneros alimentícios, da electricidade 
e do gás, têm-nos afectado muito. 
Isto, aliado ao fraco aumento das 
reformas, faz com que seja quase im-
possível sobrevivermos sem a ajuda 
do governo. Por exemplo, no Apoio 
Domiciliário prestamos serviço a 80 
utentes e temos protocolado com o 
Estado apenas 45. Todos os outros 35 
lugares são suportados por nós e são 
quase todos de fora de Castro Verde, 
o que torna as coisas muito difíceis. 
Se não tivéssemos uma “almofada” 
financeira já teríamos que ter limitado 
em muito os nossos serviços.
Essa “almofada” vem-lhe de bens 
próprios?

Vem, essencialmente, do Legado 
do sr. Jacinto Manuel Faleiro que é 
constituído sobretudo por bens patri-
moniais. A instituição tem à volta de 
3 mil hectares de terrenos agrícolas. 
Temos duas propriedades que explo-
ramos directamente, aproveitando 
todos os fundos inerentes a qualquer 
exploração agrícola, fazendo com que 
sejamos auto-suficientes em termos 
de carne e que nos garante também, 
em parte, o abastecimento em pro-

dutos hortícolas para as cerca de 300 
refeições diárias que servimos.
Têm algum tipo de protocolo com a 
Câmara?

Temos tido conversas, mas não 
existe nada protocolizado. A Câma-
ra, tal como a Junta de Freguesia, 
tem-nos apoiado quando necessi-
tamos de fazer investimentos, seja 
na remodelação de edifícios, seja na 
compra de uma viatura, seja noutras 
situações, mas sem que nada esteja 

acordado. Estamos também na ex-
pectativa dos apoios que a Câmara 
já anunciou que vai ter para a área 
social, sobretudo depois de se saber 
que o programa estatal PARES não 
nos abrange por se considerar que o 
distrito de Beja já está bem servido 
de equipamentos deste tipo. Mas a 
verdade é que não se leva em linha 
de conta o grau de envelhecimento 
da população do distrito.

Às vezes 
sentimos 
alguma 
incompreensão
Quais são, no fundo, os grandes 
problemas de quem gere uma ins-
tituição desta dimensão?

Esta instituição já dá boas dores 
de cabeça. Todos na direcção so-
mos voluntários e temos os nossos 
empregos, mas está aqui criado um 
bom ambiente e um bom espírito de 
entreajuda, com todos a compreen-
derem a missão da instituição. Por 
vezes, sentimos alguma incompreen-
são por parte da tutela ou de outras 
entidade relativamente ao esforço 
que fazemos. Ao nível da direcção 
não é o dinheiro que paga o que se 
faz e, às vezes, bastava algum re-
conhecimento ou algum estímulo 
para que as pessoas se sentissem 
recompensadas, sobretudo porque, 
dada a dificuldade em arranjar no-
vos directores, quem aqui entra fica 
sempre vários anos. Eu entrei por 
um mandato e já cá estou há quase 
10 anos. Apesar de termos à volta de 
300 associados, há pouca renovação e 
essa renovação devia ser estimulada. 
Até o próprio voluntariado deve ser 
mais estimulado. Nós víamos com 
bons olhos que pessoas aposentadas 
que andam aí pelas esquinas dessem 
o seu contributo, seja no transporte 
de utentes, seja na animação, desde 
um jogo de cartas até uma conversa 
com quem aqui está. Mas é difícil apa-
recerem. Actualmente temos apenas 
dois ou três casos de voluntariado. 
Mas precisávamos de mais.
Dada a falta de lares, por vezes, 
é referido que, nalgumas institui-
ções deste género e devido às lis-
tas de espera, muitas entradas fa-
zem-se com recurso ao pagamento 
duma jóia avultada. Tipo: en-
tra quem dá mais. Julgo que isso 
não se passa no Lar Jacinto Falei-
ro, mas é uma prática tão comum, 
como, por vezes, se diz?

Aqui nunca foi exigido a ninguém 
que fizesse um pagamento adianta-
do, mas temos conhecimento que 
isso acontece noutros lares, mas 
também não enjeitamos a dávida 
de um donativo por parte do utente 
ou de um familiar, o que também tem 
acontecido. Mas isso não é condição 
obrigatória para uma entrada mais 
fácil. Muitas vezes não cumprimos 
a ordem da lista de espera (que já 
tem tido 100 pessoas) , mas é por 
nos aparecerem casos de natureza 
social, indicados pela Segurança 
Social, pela Câmara ou por outros 
parceiros, que têm prioridade. l

lar Jacinto faleiro fez 20 anos

“Uma instituição fundamental”

Jacinto Manuel Faleiro, filho de 
Manuel Jorge Faleiro e de Maria da 
Conceição Moreira Bragança, terá 
nascido por volta de 1885. Foi ainda 
baptizado na capela de Santo António, 
que veio a ser demolida já em plena 
República, onde posteriormente se 
construiu o actual edifício da Câma-
ra Municipal de Castro Verde. Tinha 
apenas uma irmã, Palmira da Con-
ceição Faleiro, mais velha, nascida 
em 1879.

Nenhum deles veio a casar, nem 
deixou descendências. Ainda jovens 
ficaram órfãos de mãe, tendo o pai 
casado em segundas núpcias, com 
Ana Emília de Brito, do monte da 
“Do Neves”, concelho de Almodôvar. 
Nestas circunstâncias, e porque do 
segundo casamento do pai não nas-
ceu qualquer irmão, Jacinto Manuel 
Faleiro e irmã concentraram em sua 
posse um vasto espólio, sobretudo 
em prédios rústicos, tanto pela parte 
dos pais, ambos já de si abastados, 
como por herança da madrasta.

Como ele próprio por vezes re-
feria, sendo um jovem privilegiado 
no que respeita à fortuna pessoal 
de que era detentor, foi criado num 
tempo em que estava por inventar 
a “sociedade de consumo” de que 
hoje tanto se fala. Tendo crescido 
na rotina diária do triângulo, Castro 
– monte dos Pereiros – Dos Bispos, 
enquadrado familiarmente por gente 
mais velha, tinha por entretenimento 
possível à época, apenas a caça e a 
pesca, com o pai e respectivos tios. 
Este enquadramento familiar deve 
ter tido influência na sua maneira 
de estar no mundo.

Não esqueçamos que ao tempo 
a que nos referimos, neste meios 
rurais, o peixe que se consumia era 
salgado, transportado em barricas 
a dorso de muar pelos almocreves 
vindos do Algarve, que a troco da sua 
mercadoria levavam trigo ou aveia no 
regresso. Estávamos portanto perante 
uma economia natural… A iluminação 
doméstica, ou mesmo a pública era a 
azeite ou a petróleo. Outros produtos 
que hoje até se incluirão como de 
primeira necessidade, não existiam 
ou, eram de difícil acesso por via da 

dificuldade de transportes. Jacinto 
Faleiro, quando em conversa com 
gerações mais novas, gostava de 
recordar esta situação paradoxal, 
em que apesar das disponibilida-
des monetárias, o conforto de vida, 
mesmo de um jovem bastante rico, 
pouco tinha a ver com a situação 
económica, excepto evidentemente 
no essencial.

Criado, neste contexto, Jacinto M. 
Faleiro era um homem reservado, 
pouco expansivo, arguto, e intuitivo. 
Fisionomicamente muito parecido 
com Salazar. De tal modo que um 
dia, estando em Lisboa, foi assistir 
a uma revista ao Parque Mayer. No 
intervalo do espectáculo, ao acender 
das luzes, a assistência ficou perple-
xa por ver, com grande surpresa, o 
“político” no camarote sem qualquer 
segurança…

Era caçador, à maneira antiga, e 
já no Outono da vida, quando tinha 
mais dificuldade em andar, caçava 
sobretudo aos coelhos nos juncos e 
silvados dos barrancos, acompanhado 
da sua matilha de cães “coelheiros”, 
de pequeno porte.

Como nestas circunstâncias este 
tipo de caça saía de perto, ele próprio 
carregava os seus cartuxos com car-
gas fracas, de modo a não dilacerar 

muito as peças abatidas.
Um outro passatempo de que muito 

gostava era o tratar das suas videiras 
e árvores de fruto da horta do monte 
dos Pereiros, podando-as, fazendo 
enxertos, sulfatando-as contra fun-
gos e pragas. Como que encontrava 
nessa tarefa o objecto de aplicação 
de uma afectividade transferida dos 
filhos que não teve, ou de paixões 
não realizadas.

Sendo um homem com uma in-
fância e adolescência no contexto 
que já referimos, foi todavia logo que 
assumiu pessoalmente o controlo 
dos seus bens, um pioneiro na aqui-
sição de bens de luxo, para a época. 
Comprou um automóvel em 1907, 
um UNIC., que hoje se encontra no 
museu do Caramulo, cujo preço e 
categoria, em termos relativos ul-
trapassaria certos “topos de gama” 
actuais. Mandou construir em Castro 
o prédio, (Arte Nova), onde habitava, 
que ainda hoje se sobrepõe ao casa-
rio da vila. Possui um dos primeiros 
aparelhos t.s.f. que houve em Castro 
Verde, etc.

Aumentou a sua casa agrícola, 
tendo comprado as propriedades 
do Pardieiro e da Gatôa.

Assinava as revistas e periódicos 
de temática essencialmente agrícola 
e cinegética, de que era atento leitor, 
complementando desta forma o seu 
saber de experiência feito. Nas últimas 
décadas da sua vida passava-as entre 
as visitas de rotina às propriedades 
que explorava, uma ou outra caçada 
na época cinegética, e na conversa em 
tertúlia com os amigos. Raramente 
saía de Castro Verde, a não ser por 
motivos inadiáveis.

Em 6 de Maio de 1964, lavrou pelo 
seu próprio punho as suas disposi-
ções testamentárias, contemplando 
familiares e os que lhe eram mais 
próximos, reservando “o remanes-
cente de todos os seus bens à Santa 
Casa da Misericórdia e Hospital Morais 
Sarmento de Castro Verde”.

Veio a falecer em 22 de Maio de 
1975.

Dr. João José Fernandes Alves 
da Costa

JACINTO MANUEL FALEIRO

Instalações lar Jacinto Faleiro



O Campaniço 
MAIO/JUNHO/JULHO 2008  história  12  

Através da Doutora Maria João 
Ramos, docente da Estig, em 
Beja, recebemos uma carta 

depositada na Torre do Tombo, e 
originária dos arquivos da Polícia de 
Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), 
a polícia política criada pelo Estado 
Novo e que foi a génese da famosa 
PIDE. Por duas razões trazemos esta 
carta aqui. Por um lado, pelo extraor-
dinário retrato político e social que ela 
nos oferece da região de Castro Verde, 
no Outono de 1940. Por outro lado, 
por se tratar de um documento de 
Jacinto António Costa Chaves, natural 
de Entradas, e conhecido opositor ao 
regime salazarista. 

A versão dactilografada que chegou 
até nós [ver caixa], e efectuada pelos 
serviços da PVDE, é seguramente uma 
cópia da original, muito provavel-
mente manuscrita, datada de 23 de 
Outubro de 1940 e interceptada a 
26 de Outubro do mesmo ano. Tem 
a data de 30 desse mês o ofício do 
Chefe de Gabinete do Ministro do 
Interior, dirigido ao Director da po-

lícia política de Salazar, que junta o 
original, “para esclarecer o caso desta 
carta que parece oferecer elementos 
de identificação para isso”.

E esses elementos são perfeitamente 
visíveis. Não apenas pelo retrato que 
nos oferece de alguns acontecimentos 
de carácter social e político que têm 
lugar em Castro Verde e na região (um 
grupo de mineiros de Aljustrel pedem 
esmola na estação dos Caminhos de 
Ferro de Castro Verde), como são o 
desinteresse do “governo” pelo mal 
do povo perante uma grave crise 
de emprego e alimentos que gras-
sa pelo Alentejo no início dos anos 
quarenta, aparentemente obrigando 
muitas mulheres a prostituírem-se; 
ou o facto das “camaras” municipais 
nada fazerem para minimizar o so-
frimento do “martirisado povo”; ou 
ainda o facto de se registarem alguns 
episódios de revolta e indignação dos 
esfomeados camponeses e mineiros, 
combatidos violentamente pela re-
pressão fascista. 

É um documento interessantíssimo, 
que não pretendemos escalpelizar. 
Muito porque o espaço não o permite, 
mas também porque a sua leitura 
permitirá ao leitor retirar as ilações 
que se lhe oferecerem. Importa ape-
nas referir e chamar a atenção para o 
facto da cópia se apresentar cheia de 
erros, que seguramente não estariam 
no original. Até porque alguns deles 
retiram sentido às frases. Decidimo-
nos transcrever, exactamente, o texto 
que o anónimo inspector da PVDE 
dactilografou. Perdemos na falta da 
nossa interpretação? Talvez sim. No 
entanto, ganhamos na riqueza meta-
fórica que o(s) texto(s) nos oferecem. 
Aquele que está perante nós e o que 
podemos subentender que seria o 
original. 

Resta agora procurarmos saber 
um pouco mais deste personagem 
entradense. Não assuntos do foro 
pessoal, mas da sua actividade po-
lítica. Pelo menos de tudo aquilo a que 
tivemos acesso, a partir do existente 
na Torre do Tombo. Os contactos es-
tabelecidos com alguns elementos da 
família poderiam ser um interessante 
complemento à informação “oficial”. 
Histórias de violência na prisão para 
arrancar declarações, a fuga à polícia, 
o engolir de jornais, são pequenos 
episódios de uma “estória” que poderá 
ser contada noutra altura.

 Filho de José António Chaves e 

Delfina Maria Costa, Jacinto Chaves 
nasce em Entradas a 27 de Agosto de 
1918. Quando a carta é interceptada, 
Jacinto Chaves estaria a cumprir o 
serviço militar e é já bem evidente 
que a sua ligação ao Partido Comu-
nista Português se faria então pelo 
seu camarada, e telegrafista no Regi-
mento de Cavalaria 3, em Estremoz, 
Domingos Nunes Paulino. Seria este, 
seguramente, quem procuraria fazer 
chegar a missiva aos responsáveis 
partidários. E os acontecimentos que 
têm esta Feira de Castro como pano 
de fundo, são extraordinariamente 
importantes e motivadores para a luta 
política do PCP e das organizações 
opositoras ao regime salazarista, no 
contexto em que se vivia. A Guerra 
Civil de Espanha tinha acabado há 
menos de um ano; as forças nazis 
conquistavam violentamente a Europa 
e, a situação de penúria em que vive 
o país, poderia ser suficientemente 
motivador para incentivar as massas 
populares à revolta.

Aparentemente, Jacinto Chaves, 
não terá sido preso. Nem acusado 
de coisa nenhuma. Provavelmente, 
só o será em 1951, tendo em conta a 
documentação que a partir da Torre 
do Tombo nos foi disponibilizada. E 
dizemos isto, porque no início do seu 
interrogatório, à pergunta “se além 
desta já esteve mais alguma vez pre-
so, se foi julgado e condenado e se 
cumpriu a respectiva pena”, Jacinto 
Chaves respondeu negativamente. 

No entanto, o homem de olhos 
azuis e 168cm de altura, não se via 
a braços com a polícia política pela 
primeira vez. Corria o dia 23 de Janeiro 
de 1937, quando ainda tinha pouco 
mais de 18 anos, quando é detido pela 
primeira vez, sendo libertado quatro 
dias depois sem qualquer acusação. 
Lisboa vive um período de grande 
agitação promovida, entre outras, 
pela Frente Popular Portuguesa, e 
que culminará com o rebentamento 
de várias bombas em Lisboa, no dia 
30 de Janeiro.

As informações sobre as activida-
des de Jacinto Chaves na oposição ao 
regime salazarista, são sobretudo do 
ano de 1951. A sua origem são alguns 
autos de perguntas, em interroga-
tórios efectuados tanto a si como a 
outros membros do PCP detidos entre 
Agosto e Outubro desse ano. E, como 
veremos já adiante, é longo o percurso 
político e partidário do entradense, 

Recordar um 
antifascista 
Jacinto António Costa 
Chaves, natural 
de Entradas

TERESA JORGE 
 MIGUEL REGO 

Entradas, 23 de Outubro de 1940

Meu caro amigo
Desejo bastante que ao receber desta se encontre de saúde, 

assim como todos os nossos amigos. Se só hoje responda á sua 
prezada carta datada de 10 do corrente mês; é porque queria con-
tar-lhe algumas palavras da célebre feira de C.V como deve saber 
teve lugar nos dias 19, 20 até 23. Pois eu abalei domingo e só hoje 
regressei já deve fazer uma idea quanto massado devo estar: mas 
não devo exitar em escrver-lhe não quero que o amigo suponha 
que esqueço os camaradas.

Não acha interessante a minha tão grande demora na feira 
sem ter negócios? Pois uma sopeira é que foi a causadora de tudo 
isto; chego até ter pena de gostar tanto do belo sexo, mas para a 
frente é que se caminha não acha? Sempre vos digo alguma coisa 
sobre a feira o que já deve fazer idea o que seja, pois prostitutas 
eram em grande numero, cada vez se vê mais miséria todos 
pensavam em vender visto a crise que o Alentejo atravessa deve 
ser das maior até hoje conhecidas centenas e centenas de desem-
pregados a braços bom a miséria sem terem que comer e nem 
dar aos filhos, e o governo não lhe interessa o mal do povo! As 
camaras nada fazem e continua-se sofrendo porque não valhem 
de nada as suplicas deste martirisado povo….! Queremos traba-
lhar” À dias um numero de 450 homens de C.V. foram á Camara 
pedir trabalho e disseram-lhe que fossem pedir; nada podiam 
fazer, e dividindo-se em grandes grupos foram pelas ruas batendo 
de porta em porta pedindo esmola: recordou-me a camarada “já 
leu?” e passados dois dias apareceu às portas dalguns ricaços 
um papel dizia: queremos trabalho… e seguia-se a lista do nomes 
e dizendo estes cortasse-lhe a cabeça: passadas algumas horas 
chega a C.V uma camioneta carregada de metralhadoras e uma 
força de Cavalaria, disiam que o povo estava revoltado, enquan-
to devia dar pão aqueles infelizes mostrão lhe metralha. já faz o 
amigo idea o que aquela gente será capaz de fazer amanhã e só 
arranjaram trabalho para 300 e os outros morrerão de fome pelo 
que vejo passei à Funcheira disseram-me que desenas de mineiros 
(Aljustrel) pediam esmola em C.V. gare era pena verem-se grupos 
de raparigas a pedir; bem vestidas pois eram em parte costurei-
ras filhas dos infelizes mineiros que viviam satisfeitos e felizes e 
hoje veem-se reduzidos á miseria. existe tanta sede de vingança 
que mais não pode ser, não é possível que dure por muito tempo 
esta situação a violência será inevitável e a sua aparição. Termino 
por falta de espaço diga ao xico que a familia espera carta dele 
recomende a todos e abraça-o seu amigo certo

(a) Jacinto Chaves

P.S. Caro Nunes
Peço-lhe que diga ao gato que logo que mandem a encomenda 

não esqueça os enanicolos e as alssas e o amigo logo que receba 
o dinheiro paga os livros a caneta e deve sobrar dinheiro que 
chegue para me tirar meia dúzia de fotografias á “paisana” por 
esse que ofereci ao gato se ele o não tiver vá à do Romão que lha 
emprestará.

Essa rapaziada deve estar zangada comigo mas não é por 
mal que não escrevo em vendo o Romão dei-lhe recomendações 
Barra e aos sapateiros da oficina onde nós hia-mos ás vezes quero 
dizer o colega que foi apresentar despedidas á cama, p’ra frandi-
na não escrevi porque não sei a direcção e alem disso pouco deve 
interesar mas sempre que é cultivar terra para você semear diga 
ao Manuel que eu penso em ir para Lisboa e em tendo a certeza lhe 
escrevo para ver se calha uma ocasião de ele estar lá. Sobre Lis-
boa direi qualquer coisa logo que tenha esperança de me colocar, 
não será preciso o xico saber isto percebe? Não é por mal!...

Então o Vabouca como vai? com as suas “coijas” recebi hoje as 
Meninas de Pilar.

Não sei se conhece um livro que é: Os Sindicatos Operários e a 
Revolução Social coisa formidável. Tenho e não sabia.

Nota: transcrito conforme documento dactilografado pelo agente da PVDE

Cópia do envelope:

De: Jacinto Costa Chaves
Entradas
Baixo Alentejo

Para: Exmº Snr.
Domingos Nunes Paulino
Soldado telegrafista nº 153/39/S
Regimento de Cavalaria 3
Estremoz
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tendo desenvolvido uma intensa 
actividade na década de quarenta, 
na região do Campo Branco. 

Pelas 15 horas, do dia 7 de Setembro 
de 1951, Jacinto Chaves é preso na 
sua residência, na Funcheira, “por 
suspeita de pertencer à associação 
secreta e subversiva que denominam 
Partido Comunista Português”. As-
sinava a informação o inspector da 
PIDE José Maria Paes da Silva, que 
nos diz, através de outra informação, 
que Jacinto Chaves entrava no “de-
posito de presos de Caxias por ordem 
do Excelentissimo Senhor Inspector 
Porto Duarte”. Serão estes dois ins-
pectores da Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado (PIDE), para além 
de M. José da Cunha, que interrogam 
Jacinto Chaves. Tinha então 33 anos 
de idade e exercia a profissão de Fo-
gueiro de 2ª classe, na CP.

O relato do seu interrogatório é 
cheio de lacunas, mas, acima de tudo, 
revelador de um homem com uma 
forte personalidade e profundas con-

vicções. Dando poucas certezas nas 
respostas aos inspectores, Jacinto 
Chaves nunca deixou de assumir que 
tinha entrado no Partido Comunista 
Português à volta de 1944, a convite 
dum seu colega de trabalho, J.M., 
entretanto falecido, que lhe fornecia 
igualmente o jornal “Avante”. Mas, 
referia que depois de voltar de Sines 
deixou de pertencer ao PCP, procu-
rando dessa forma não ter que acusar 
ninguém que simpatizasse ou militasse 
no Partido Comunista. 

Jacinto Chaves, foi o fundador 
da célula do PCP da Funcheira, em 
torno da segunda metade dos anos 
quarenta, talvez 1944. Ali, cada mem-
bro pagava dois escudos por mês de 
cotização, adquirindo igualmente o 
jornal “Avante”, por 50 centavos. Na 
Funcheira, o “Chaves”, forma como o 
identificavam os inspectores da PIDE, 
vendia quatro jornais, o corresponden-
te ao número de membros da célula. 
Para além da venda dos jornais e da 
cotização, era costume realizarem-se 

algumas rifas, cujas receitas revertiam 
a favor do “PCP”. 

A utilização de pseudónimos sal-
vaguardou a identidade de alguns 
dos elementos daquele partido que o 
apelidavam de “Armando”, pseudó-
nimo de Jacinto Chaves. Responden-
do claramente as seus verdugos, vai 
dando conta de alguns pseudónimos 
dos membros da célula da Funcheira, 
mas afirmando que todos eles, por 
uma razão ou outra, se ausentaram, 
ou com quem deixara de se relacionar 
por questões pessoais… As reuniões, 
por norma, realizavam-se numa pe-
quena oficina de sapateiro que lhe 
pertencia, e a identificação de cada 
um dos membros, fazia-se, exclusi-
vamente, com os pseudónimos.

Para além da Funcheira, Jacinto 
Chaves foi também responsável pela 
distribuição da imprensa do PCP em 
Garvão, no início dos anos quarenta, 
deslocando-se, de vez em quando, a 
Vale de Santiago.

Em 1950, Jacinto Chaves assumiu a 

responsabilidade pela célula de Sines 
do PCP, mas, segundo ele, “nunca lhe 
tendo aparecido ninguém durante o 
tempo que [ali] permanecera”. Vol-
taria então para a Funcheira, em 
Março de 1951, encontrando então 
aquela célula já desorganizada e as-
sim se mantendo até à data da sua 
prisão para averiguações. Estáva-
mos a 7 de Setembro de 1951. Para 
além de atestarmos na sua ficha de 
Cadastro que sabia ler e escrever, 
Jacinto Chaves “tinha agora” 169cm, 
era calvo e tinha cabelos e barbas 
castanhas.

No âmbito deste processo, vários 
são os interrogatórios efectuados, 
tendo como baliza cronológica o dia 
11 de Agosto de 1951, com o interro-
gatório a A. A., e o dia 8 de Outubro 
de 1951, altura em que é interrogado 
M. L. P.. Parece tratar-se de uma 
denúncia que os inspectores da PIDE 
escalpelizam até onde os testemunhas 
resistem. Dada a especificidade dos 
relatos, preocupámo-nos apenas em 

dar corpo à reconstituição do per-
curso partidário de Jacinto Chaves, 
que aparentemente, foi intenso, mas 
difícil de reconstruir nesta fase, dada 
a ausência de mais documentação. 
O ferroviário de Entradas é solto 
a 5 de Dezembro de 1951, “ficando 
os autos a aguardar a produção de 
melhor prova”. 

Não voltaremos a ter novas infor-
mações a não ser no ano de 1963. 
A 16 de Outubro, Jacinto Chaves 
solicita no Arquivo de Identificação 
de Lisboa a renovação do seu Bilhete 
de Identidade. Era então maquinis-
ta da Companhia de Caminhos de 
Ferro Portugueses e morava em 
Setúbal. No entanto, continuava, 
seguramente, a ser acompanhado 
pelos inspectores da PIDE. A 2 de 
Junho de 1971, o inspector G.T. so-
licita ao Serviço de Ficheiros toda 
a informação do que contar acerca 
de Jacinto António Costa Chaves. 
Viria a falecer em Setúbal, a 3 de 
Outubro de 1989. l

O Rapaz e a Loja do Sr. Albano

Na montra, atrás do rapaz, é visível o anúncio 
dos produtos que faziam a fama da casa: 
“Fazendas, Sapataria, Chapelaria, Camisaria 
e Gravataria”. A fotografia foi tirada no dia 
3 de Maio de 1951. A loja era propriedade 
do Sr. Albano, nome pela qual foi conhecida 
durante muitos anos. Também tinha um pouco 
de mercearia. Vendia ainda rádios Schaub 
Lorenz e relógios Ómega e Tissot. E porque era 
o tempo em que os homens usavam chapéus, 
era aí que encontravam os da apreciada 
marca Palmares. A Loja do Sr. Albano, era uma 
referência que alimentava o bom gosto. O 
rapaz chama-se Francisco Afilhado Martins, e 
na altura em que pousou para o retrato tinha 
13 anos. Não foi brindado com o direito de 
continuar os seus estudos. Desde os 9 anos (2 
dias após a graduação da 4ª classe), que teve 
a “sorte” de ir aprender o ofício de caixeiro, 
respeitando o desejo do pai, que o queria livrar 
aos trabalhos do campo, e que eram perante o 
malogrado sistema social o destino da maioria 
da rapaziada. Veste um Guarda Pó, que o patrão 
queria que usasse para não se sujar, indumentária 
que nos primeiros tempos lhe causou algum 
mau estar, mas que um abrir de olhos do pai 
foi suficiente para que fosse ultrapassado. Na 
mão tem um gancho, servia para subir e descer 
as persianas de ferro que se deslocavam em 
calhas e que tinham que ser limpas e oleadas 

periodicamente, e cuja função era cobrir as 
portas e as duas montras, garantindo a segurança 
do estabelecimento. Tarefa que o rapaz repetiu 
durante os 6 anos em que aí trabalhou, até 1953. 
O edifício onde funcionou a loja ainda ali está, 
situado na esquina da rua Morais Sarmento 
com a rua da Batalha. A vida corria de maneira 
diferente. Ao rapaz, nem a quem lhe dizia: “não 
queiras jogar terra para cima dos pés, basta 

que to façam quando morreres!” lhes 
passava pela cabeça que viria a trabalhar 30 anos 
numa mina, nas entranhas de uma terra distante 
chamada Canadá. Mas ao homem de agora, 
passou-lhe pela cabeça a imagem de uma loja dos 
tempos em que era rapaz: a Loja do Sr. Albano.

Amigo Chico, obrigado pelo contributo para este fotodestaque.

fotodestaque

 No dia 28 de Junho, no Centro de 
Convívio de Casével, foi apresentado 
ao público a edição do foral daquela 
vila, concedido por D. Manuel II, 
em 1510.

Ao longo do tempo o poder ad-
ministrativo, em particular até ao 
Século XIX, adaptou aos seus inte-
resses a construção e desconstrução 

dos vários municípios que fazem a 
história do actual concelho de Castro 
Verde, uma acção testemunhada por 
esta linha editorial, que depois dos 
forais manuelinos de Castro Verde 
e Entradas, apresentou o documen-
to referente ao antigo concelho de 
Casével. Com esta iniciativa, in-
serida nas comemorações dos 30 

Anos de Poder Local Democrático, 
pretende-se dinamizar um carác-
ter pedagógico e informativo que 
desperte na comunidade o valor da 
sua consciência histórica. 

 A edição resultou de uma par-
ceria entre a Câmara Municipal de 
Castro Verde e a Junta de Freguesia 
de Casével. l

Foral de Casével

Apresentação do Foral de Casével



O Campaniço 

Foi uma subida difícil para a Terceira 
Divisão Nacional. Foi um ano 
complicado?

Não foi um ano muito complicado.  
Quando planeámos a época fizemo-lo 
a pensar que queríamos ter algum 
êxito. Na época anterior tínhamos 
feito todo o campeonato de uma for-
ma discreta. Andámos sempre nos 
primeiros lugares, mas esta época 
decidimos, com o mesmo trabalho, 
apostarmos em ser campeões.
Desde o início que era esse o 
objectivo?

Sim, desse o início era essa a aposta. 
Formou-se a equipa técnica e vieram 
posteriormente outros elementos e 
tudo se conjugou para que esse ob-
jectivo se concretizasse.
A subida deveu-se, sobretudo, ao 
facto do Castrense ser esta época 
particularmente forte ou das outras 
equipas terem estado um pouco 
mais fracas?

A subida teve a ver com o trabalho 
que foi feito e não pela fragilidade dos 
adversários. Soubemos recrutar os 
melhores atletas talvez do distrito, 
o que foi quase uma garantia para 
atingirmos os nossos objectivos.
Com a 3ª Divisão crescem os 
problemas. E para esta época na 
Terceira Divisão Nacional: o que se 
pode esperar do Castrense?

O nosso naipe de possibilidades é 
reduzido e os problemas acrescem. 
Tem sido sempre assim com as equipas 
que sobem do distrital ao nacional aqui 
na nossa zona, com excepção talvez 
do Mineiro que é uma equipa que 
tem outro estatuto já que vive numa 
onda de grande bairrismo. Nós somos 
como Serpa, somos como Moura, su-
bimos e temos grande dificuldade em 
nos mantermos na terceira Divisão.  
Foi assim há dois anos, em que tudo 
fizemos para nos mantermos e não 
conseguimos.

De cada vez que o Castrense tem 
subido à Terceira Divisão desce ao fim 
de pouco tempo e com uma pequena 
crise às costas…

Da última vez não chegou a haver 
crise. As coisas foram calculadas e o 
risco que corremos na Terceira Divi-
são não foi muito grande. Este ano 
estamos no nosso segundo mandato e 
é também a nossa segunda passagem 
pela Terceira Divisão. Já sabemos 
com o que podemos contar. Se na 
primeira vez cometemos alguns erros 
– que eu penso que não foram muitos 
porque depois estivemos no Distrital 
com discrição e com algum fôlego 
– agora já estamos mais experientes 
e sabemos as condições que temos. 
E as condições são, sobretudo, as 
fontes de receita.

Mas com a experiência que têm é 
possível dizer que podem assegurar 
a manutenção?

O nosso objectivo é a manutenção, 
mas sabemos que é difícil. Estamos 
a ponderar todas as hipóteses, não 
queremos entrar de rompante con-
tratando atletas por qualquer preço 
para o clube. Alguns pedem-nos muito 
dinheiro. Nós sabemos as contas e 
preferimos não os ter do que contrair 
responsabilidades que sabemos que o 
clube não pode cumprir. Mas o cam-
peonato é que vai dizer, sobretudo os 
adversários que vamos ter pela frente. 
No entanto, pelo que nos é dado a 
conhecer, pensamos que não vai ser 
um campeonato nada fácil. Vamos ter 
adversários como o Lusitano de Évora, 
como o Farense, como o Louletano, o 
Juventude, o Campinense, algumas 
equipas que desceram da segunda 
divisão e outras que querem fazer 
um bom campeonato.

Os custos vão 
crescer um 
pouco 
O principal problema tem a ver com 
o orçamento, com a disponibilidade 
de meios para contratar jogadores?

Absolutamente. Nós aqui na nos-
sa região não temos outro meio de 
recrutamento a não ser o dinheiro 
que pagamos. E posso afirmar com 
segurança que a equipa do Futebol 

Clube Castrense da época transacta 
era talvez a melhor em termos indivi-
duais do distrito, e embora tenhamos 
mantido a maioria dos jogadores, os 
custos vão crescer um pouco.
A equipa da época passada era já 
cara?

Já era cara e agora vai ficar mais 
cara ainda. Nós ficámos com a maior 
parte do plantel, gostávamos de ter 
100% do plantel aqui da região, mas 
somos confrontados com essa questão 
do recrutamento de atletas do dis-
trito. Era a nossa vontade, mas não 
foi possível, dadas as dificuldades de 
orçamento.
A equipa técnica mantém-se?

Sim. É essa a nossa vontade e é a 
vontade manifestada também por 
eles. Só se entretanto surgir alguma 
coisa em contrário é que não serão 
eles a dirigir a equipa.
Altera-se muito o vosso orçamento 
por estarem na Terceira Divisão 
Nacional?

O orçamento que nós prevemos, 
em termos globais, aumenta cerca 
de 50 mil euros entre o Distrital e a 
Terceira Divisão Nacional. Passamos 
de 200 mil euros para cerca de 250 
mil euros.
O Castrense subiu para a Terceira, o 
Mineiro para a Segunda. Quer isto 
dizer que o Futebol desta zona está 
a passar um bom período?

Não sei como é que hei-de analisar 
isto. Pode ser uma coisa episódica. 
Às vezes, penso que se o Castrense 
é campeão, se o Aljustrel sobe à se-
gunda, o que é que se passa com os 

outros clubes que andam por aí? Há 
alguma estranheza também nisto. 
Mas julgo que é uma questão me-
ramente pontual.

Cerca de 300 
atletas
O Castrense não se resume só ao 
futebol sénior. Quais são as outras 
actividades?

Temos o futebol em todos os esca-
lões, temos o hóquei em patins tam-
bém em vários escalões, a patinagem 
artística, aikido e ginástica. Estamos 
a pensar voltar também ao atletismo. 
Temos diversas actividades, movi-
mentando um total de 300 atletas. 
Mas o futebol sénior é o elemento 
mais mobilizador do Clube, quer 
queiramos quer não, quer ao nível 
da massa associativa, quer ao nível 
da captação de dirigentes para o Cas-
trense. E metade ou mais de metade 
do nosso orçamento vai, sem sombra 
de dúvidas, para o futebol sénior.
Qual é o maior problema para quem 
dirige um clube como este?

Mais do que dinheiro é a capaci-
dade de recrutarmos dirigentes em 
quantidade e em qualidade. Isto vai 
estando complicado. O espírito de 
missão das pessoas, o associativis-
mo, vai diminuindo e é difícil encon-
trar quem, sem ganhar nada, tenha 
dedicação a estas associações. Por 
exemplo, no futebol, em que temos 
todos os escalões, obriga a treinadores, 
a técnicos, a delegados aos jogos, a 
transporte, isto para não falarmos 
já dos treinos em que uma carrinha 
anda sempre de um lado para o outro, 
a buscar e levar jogadores aqui ou 
ali. Somos 22 dirigentes, mas a dar a 
cara ao trabalho, uns por uma razão 
outros por outra, não passamos de 
uma dezena. 
E em termos económicos, de que 
vive o Castrense?

Vive, sobretudo, do protocolo 
que tem com a Câmara Municipal e 
com a Junta de Freguesia de Castro 
Verde, que dão uma grande ajuda. 
É um protocolo que está muito bem 
feito e que tem a ver com diversas 
variáveis, desde o número de atletas, 
até ao nível de campeonato em que 
estamos inseridos. Ao nível das outras 
receitas, é pouco. Há jogos que até 
dão prejuízo e a quotização também 
não é muito grande.
E o estarem na Terceira Divisão não 
traz maiores receitas de bilheteira?

Não me parece. Temos aí um mapa 
financeiro em relação a isso, tendo 
como base o que foi feito quando es-

távamos na Terceira Divisão, e houve 
jogos em que tivemos prejuízo, não 
conseguimos arranjar receita para o 
policiamento, para a organização dos 
jogos, para isso tudo. Tivemos três 
ou quatro jogos assim. Pela nossa 
experiência, a receita não aumenta 
e parece até que no distrital há mais 
receita dada a rivalidade e a proximi-
dade entre esta e aquela localidade. 
Vem mais gente aqui de São Marcos 
quando o São Marcos cá vem jogar ou 
de Entradas do que vêm de Vendas 
Novas ou de Évora quando equipas 
de lá vêm aqui jogar. As receitas não 
aumentam, antes diminuem. l

O Futebol Clube Castrense venceu o Campeonato Distrital da I Divisão e a Taça Distrito de Beja 2007/2008 e subiu, mais 
uma vez, à Terceira Divisão Nacional. Manuel Tomé, presidente do FCCastrense, diz que o Clube vai lutar pela manutenção. 
O plantel já foi apresentado e as novas contratações são poucas. Embora o mote desta conversa seja o futebol sénior, não 
nos podemos esquecer que o Castrense é um dos clubes com mais modalidades do distrito, essencialmente vocacionado 
para as classes jovens, contando com cerca de 300 atletas. 

Manuel toMé, presidente do f.c. castrense

“Vamos lutar pela manutenção”
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Manuel tomé - presidente do FC Castrense O Plantel da Época
Passada

Quando saiu a última edição de 
“O Campaniço” estava a acabar o 
Campeonato Distrital da I Divisão 
da Associação de Futebol de Beja. 
O Castrense era quase campeão 
e ainda não tinha ganho a Taça 
Distrito de Beja, efectuando a tão 
desejada “Dobradinha”. Apesar do 
FC Castrense já ter apresentado o 
novo plantel, não podemos deixar 
de prestar nesta edição a justa ho-
menagem ao plantel campeão da 
época 2007 / 2008, pelo que aqui 
distribuímos um poster da equipa 
vencedora. Parabéns e que sirva 
de motivação para as aventuras 
na 3ª Divisão Nacional.

O Novo Plantel
O Futebol Clube Castrense apre-

sentou, no passado dia 19 de Julho, 
no Aparthotel do Castro, a sua nova 
equipa, que disputará a III Divisão 
Nacional, na época 2008/09.

Dos novos reforços fazem parte 
nomes como Nuno Martins (Desp. 
de Beja), Samuel (Barreirense), 
Pirika (Olhanense), Robson (Rio 
Maior) e Bailó (Desp. de Beja). 

Já as ausências mais notadas se-
rão as do guarda-redes Domingos, 
dos defesas Hugo Lucas, Nuno, 
Tói Campaniço, e Pedro Pacheco, 
dos médios Ângelo e Luís Aurélio 
e do avançado João Pacheco, que 
deixam, assim, a equipa de Castro 
Verde. A equipa técnica mantem-se, 
assumindo Carlos Simão o comando 
do grupo de trabalho.



O Campaniço

Durante as férias do Verão os recur-
sos afectos ao Actividade Com’Vida 
dinamizam um projecto de animação 
desportiva nas Piscinas Municipais, 
que promove no final de cada tarde 
actividades como o Voleibol ou o hidro-
fitness. Estendem ainda a actividade 
física aos Ateliers de Ocupação de 
Tempos Livres e ao Projecto Recrear, 
Inovar e Reabilitar.

E como vem sendo hábito no final 
de cada época, quase todos os pro-
jectos promoveram uma actividade 
de encerramento, aberta ao públi-
co, onde se demonstrou o trabalho 
desenvolvido e se procurou captar 
novos adeptos para uma vida activa. 
Por isso, iniciativas não faltaram a 
provar que o Programa está de boa 
saúde e se recomenda. Aqui fica o 
resumo de algumas.

II Olimpíadas 
Seniores 

As II Olimpíadas Seniores de Cas-
tro Verde, decorreram no dia 21 de 
Maio de 2008, no Estádio Municipal, 
durante o período da manhã. Este 
ano verificou-se um aumento no 
número de participantes, mais 50 
que o ano anterior, pelo que houve 
a necessidade de aumentar para 15 
as estações que realizavam provas de 
cultura geral, mímica, cooperação, 
entreajuda, perícia e manipulação, 
pontaria, destreza, velocidade de 
execução, entre outras capacidades. 
Todas as provas foram pontuadas. 
No final revelou-se o grupo vencedor 
das  II Olimpíadas, a que se seguiu 
um almoço-convívio no refeitório da 
escola EB2,3.

Esta actividade apesar de não ter 
ocorrido no final da época foi apro-
veitada para a Festa Final do Projecto 
de Desporto Sénior, na qual partici-
param os alunos de todos os grupos 
do concelho e os alunos Seniores de 
Grândola, que foram convidados para 
a festa, perfazendo assim, um total 
de 198 participantes.

No que se refere ao projecto de Des-
porto Sénior, na época 2007/2008, 
registaram-se 234 participantes, dis-
tribuídos por 12 grupos, abrangendo 

todas as freguesias que, ao longo do ano, 
beneficiaram de um planeamento de 
actividade diversificada e de intercâm-
bios com outros projectos similares.

I Encontro de 
Natação e Festival 
de Natação

O I Encontro de Natação aconte-
ceu no dia 17 de Maio e contou com 
a presença dos alunos das Escolas 
de Natação de Castro Verde (75), 
Aljustrel (35) e Almodôvar (35), 
num total de 145 participantes com 
idades compreendidas entre os 7 e os 
16 anos. A actividade decorreu muito 
bem, cumprindo o seu objectivo: o 
convívio harmonioso entre os alunos 
das várias escolas de natação.

No dia 5 de Junho, o Festival de 
Natação mostrou à comunidade as 
actividades desenvolvidas nas diferen-
tes classes: natação, hidroginástica, 
hidroginástica terapêutica, adapta-
ção ao meio aquático para bebés, etc. 
Ambas as iniciativas se integraram no 
final de época da Escola de Natação, 
que continua a “somar” novos adeptos, 
terminando esta temporada com 463 
pessoas inscritas, sendo 170 novas 
inscrições. O principal objectivo da 
escola continua a ser o fornecimento 
de um variado leque de actividades ao 
nível do ensino da natação, recreação 
e reabilitação aquática, para todos 
os níveis e faixas etárias.

Jogos Concelhios 
2008

 Na edição 2008 dos Jogos Con-
celhios, que decorreu durante 4 
meses, foram dinamizadas mais 
de 30 modalidades. O número de 
participações (2885) ultrapassou o 
das edições anteriores, para o qual 
contribuiu o aumento do número de 
caminhadas.

Os grandes objectivos da iniciativa 
continuam a ser a dinamização de um 
conjunto de modalidades com vista a 
promover o convívio entre participan-

tes de forma saudável e enriquecedo-
ra, pensando nos diferentes grupos 
e níveis etários, aproveitando para 
tal, as infra-estruturas desportivas 
existentes, mas também os espaços 
informais, que atendendo às nossas 
condições climatéricas, são recursos 
a ter em conta. Os jogos contaram 
com a participação do movimento 
associativo, parceiro privilegiado a 
par dos estabelecimentos de ensi-
no, procurando sensibilizar para a 
importância que os mesmo desem-
penham na actividade desportiva de 
todos os dias.

A edição deste ano terminou com 
uma agradável Festa de Encerramen-
to integrada nas comemorações do 
Feriado Municipal.

Escola de Ténis
A Escola de Ténis tem como prin-

cipal objectivo aumentar o número 
de praticantes de Ténis no concelho 
e promover a prática da modalidade 
de forma regular e organizada. 

Este ano a actividade decorreu 
entre os meses de Janeiro e Julho 
e teve um total de 26 praticantes 
inscritos, distribuídos por vários 
escalões, que vão desde a iniciação 
à competição.

Projectos Escolares
O Programa Actividade Com’Vida 

assegurou ainda, em articulação com 
o Agrupamento de Escolas, a dinami-
zação da educação física em espaço 
escolar, como é o caso da actividade 
junto de todas as escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do concelho, ou a 
Expressão Motora no Ensino Pré-es-
colar. Este último projecto funcionou 
apenas no final do ano lectivo a título 
experimental e confirmou a necessi-
dade de lhe dar continuidade. 

Ao longo do ano lectivo o Programa 
integrou a actividade física em diferen-
tes momentos festivos, colaborando 
em iniciativas como o Magusto na 
Sete, a Festa da Primavera em Santa 
Bárbara de Padrões, ou nas iniciativas 
associadas às comemorações do Dia 
Internacional da Criança.  l
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actividade coM’vida

Mais uma época plena de participações
Com a chegada do mês de Julho terminou mais uma época do Programa 
Actividade Com’Vida, que engloba os diferentes projectos de actividade 
física que acontecem no concelho, promovidos pela Câmara Municipal 
em parceria com as Juntas de Freguesia.

No âmbito do Programa Actividade Com’ 
Vida, a Câmara Municipal de Castro Verde 
e o Centro de Saúde de Castro Verde 
realizaram em todas as freguesias do 
concelho, sessões de esclarecimento 
sobre problemas inerentes ao proces-
so de envelhecimento. Neste segundo 
ciclo de sessões, o objectivo foi sensi-

bilizar a população idosa para a prática 
de exercícios físicos simples, possíveis 
de realizar em casa, e para o consumo 
de água (hidratação).

 O tema da hidratação revelou-se uma 
prioridade, na medida em que a população 
idosa no período do Verão não bebe a água 
necessária, levando em muitos casos à 

desidratação. Muitos problemas da saúde 
verificados nesta época são consequência 
do baixo consumo de água.

 Com a entrega e apresentação do guia, 
procurou-se fornecer algumas suges-
tões de exercícios que são importantes 
para aumentar ou manter a mobilidade, 
força, equilíbrio e resistência dos ido-

sos. O principal objectivo é desenvolver 
a autonomia funcional o mais tempo 
possível, permitindo o desempenho das 
suas tarefas no dia-a-dia. Este guia sur-
ge também porque há a necessidade de 
dar aos participantes do programa de 
Desporto Sénior, um plano de trabalho 
durante as férias do projecto.

Actividade Com’ Vida promoveu sessões de esclarecimento e distribuiu guia de exercício físico.

Iniciativas Actividade Com’Vida
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agricultura e JardinageM
SETEMBRO

 
Vindimar. Estercar as terras e semear no Minguante. Ceifar arroz. Colher amêndoa 
e azeitona. No Crescente continuar a semear (centeio e cevada, nas terras quentes) 
e a plantar, com as primeiras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Na 
Horta semear ao ar livre e local definitivo acelga, agrião, alfaces, alho-porro, ce-
bola, cenoura, chicória, fava, feijão, nabo, rabanete, repolho, salsa, tomate. Colher 
feijões e cebolas maiores para semente. No Jardim ir preparando o composto e 
semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gipsófilas, margaridas, e as de floresci-
mento primaveril. Plantar bolbos: jacintos, túlipas.

Fases da Lua

Lua Nova > 1 Agosto
Quarto Crescente > 8 Agosto
Lua Cheia > 16 Agosto
Quarto Minguante > 23 Agosto
Lua Nova > 30 Agosto
Quarto Crescente> 7 Setembro
Lua Cheia > 15 Setembro
Quarto Minguante > 22 Setembro
Lua Nova > 29 Setembro

Informações do Borda d’Água
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Calor: A saúde em perigo
Saiba como proteger-se

QUAIS OS RISCOS DO CALOR
l  A exposição a calor intenso é 
uma agressão para o organismo, 
podendo conduzir a desidrata-
ção, ou agravamento de doenças 
crónicas, a um esgotamento ou 
a um golpe de calor.     l  Deve 
ter em atenção certos sintomas 
associados a um esgotamento 
por calor tais como cãibras 
musculares, cansaço, fraqueza, 
desmaio, náuseas e vómitos, 
respiração rápida e superficial, 
grande transpiração, palidez, 
pele fria e húmida pulso fraco 
e rápido e dor de cabeça.    l  Se 
a vítima tiver problemas de co-
ração ou tensão arterial alta, ou 
se os sintomas persistirem por 
mais de 1 hora, deve procurar 
ajuda médica imediata.

O RISCO MAIS GRAVE

l  O golpe de calor é a situação 
mais grave e pode provocar 
danos irreversíveis à saúde e até 
levar à morte. 
Os principais sintomas são febre 
alta, dores de cabeça, tonturas, 
pulso rápido e forte, náuseas, 
confusão, perda de consciência, 
contracções musculares e pele 
vermelha, quente e seca, sem 
suor. 

PROCURE E DÊ AJUDA

l  Não hesite em pedir ajuda a 
um familiar ou vizinho no caso 
de se sentir mal com o calor. 
l  Informe-se periodicamente 
sobre o estado de saúde das 

pessoas isoladas, idosas ou com 
dependência que vivam perto 
de si e ajude-as a protegerem-se 
do calor.

SãO MAIS VULNERáVEIS AO 
CALOR
l  Crianças nos primeiros anos 
de vida.   l  Idosos.    l  Portadores 
de doenças crónicas (cardiovas-
culares, respiratórias, renais, 
diabetes e alcoolismo)   l  Obesos
l  Acamados.    l  Pessoas com 
problemas de saúde mental. 
l  Pessoas que tomam medi-
camentos, tais como, anti-hi-
pertensores, antiarrítmicos, 
diuréticos, antidepressivos, 
neurolépticos, entre outros.

NO CASO DE:

l  Sofrer doença crónica ou esti-
ver a fazer uma dieta com sal ou 
restrição de líquidos.    l  Estar 
a tomar medicamentos.    l  Ter 
sintomas pouco habituais. 
Consulte o seu médico ou 
Contacte a Linha Saúde Pública 

(808 211 311 ) 

PROTEJA – SE DO SOL E DO CALOR

l  Evite a exposição directa ao 
sol, em especial, entre as 11 e as 
16 horas.   l  Na praia, mesmo 
debaixo do chapéu-de-sol não 
está protegido. A Água do mar 
também reflecte os raios solares 
podendo provocar queimaduras 
solares.    l  Sempre que se expu-
ser ao Sol ou andar ao ar livre, 
use protector solar.        
l   Use chapéu e óculos escuros 
(especialmente para pessoas de 
pele clara ). Proteja a cabeça das 
crianças com chapéu de abas.
l  Use roupa solta, de preferência 
de algodão e de cores claras. 
l  Nos dias de grande calor, os 
bebés e os  idosos não deverão ir 
à praia.     l  Diminua os esforços 
físicos e repouse frequentemen-
te em locais à sombra, frescos e 
arejados.

BEBA E FAçA UMA ALIMENTAçãO 
EQUILIBRADA 

l  Aumente a ingestão de água ou 
de sumos de fruta natural, sem 
açúcar, mesmo sem ter sede. 
l  Evite bebidas alcoólicas, ga-
seificadas, com cafeína ou com 
açúcar, porque podem provocar 
desidratação.     l  Faça refeições 
leves, pouco condimentadas e 
mais frequentes.   l  Os recém 
nascidos, as crianças, as pessoas 
idosas e as pessoas doentes 
podem não sentir sede. Ofereça 
– lhes águas!

REFRESQUE – SE
l  Permaneça 2 a 3 horas por dia  
num ambiente fresco. Se isso 
não for possível em sua casa, vi-
site centros comercias, museus, 
cinemas ou outros locais com ar 
condicionado.    l  No período de 
maior calor refresque-se com 
um banho. Evite, no entanto, 
mudanças bruscas de tempera-
tura.

EM CASA 

l  Evite que o calor entre. Corra 
as persianas ou portadas mante-
nha o ar a circular.    
l   Abra as janelas durante a noite. 
l  Use menos roupa na cama, 
sobretudo, dos bebés e doentes 
acamados.

EM VIAGEM 

l  Se o carro não tiver ar condi-
cionado não feche completa-
mente as janelas.    l  Leve água 
ou sumos sem açúcar.     l  Sem-
pre que possível viaje de noite.
l  Evite a permanência em viatu-
ras expostas ao sol, em especial, 
de crianças, doentes ou idosos.

sAúdE Com esta edição do Campaniço a sair em pleno Verão, aqui divulgamos um conjunto de 
informação importante sobre o efeito do calor na nossa saúde. A informação foi-nos cedida pelo 
Centro de Saúde de Castro Verde, a partir de panfleto informativo da Direcção Geral de Saúde. 

ATENçãO
Uma vítima de um golpe de 
calor corre de risco de morte. 
São indispensáveis cuidados 
médicos de emergência.

LIGUE 112
Para mais informações 
contacte:
Linha Saúde Pública (808 
242 424) – Centro de Saúde 
Castro Verde (286 320 140)

Sitio da DGS: www.dgs.pt 

ovos de toMatada
Para 6 pessoas

12 ovos
3 tomates
1 cebola
1 dente de alho
1dl de azeite
sal e pimenta

Corta-se a cebola às rodelas 
fininhas e refoga-se no azeite.
Quando a cebola já estiver dou-
rada, juntam-se os tomates, sem 
pele e sem sementes e cortados 
aos cubinhos. Deixa-se apurar.
Tempera-sede sal e pimenta.
Batem-se os ovos ligeiramente e 
juntam-se à tomatada, mexendo 
sempre em lume brando

Serve-se com fatias de pão 
frito em azeite.

arroz de suBstância
Para 6 pessoas

0,5 kg de aparas de carne de 
borrego
1 cebola
1 dente de alho
1 folha de louro
1 cenoura
2 colheres de sopa de banha
1 colherde polme de tomate
2 copos de arroz
4 copos de àgua
sal

Faz-se um refogado com a ce-
bola e o alho picados, o louro, o 
tomate, a cenoura às rodelinhas, 
de maneira que fique bastante 
escuro.

Junta-se a carne e salteia-se.
Passa-se o molho pelo passa-

dor, junta-se a restante àgua e, 
quando esta ferver, o arroz e a 
carne.

Tapa-se o tacho e deixa-se em 
lume brando 15 minutos.

Serve-se imediatamente, não 
pode esperar.

Bacalhau coM poeJos
Para 6 pessoas

6 postas de bacalhau
6 batatas grandes
1dl de azeite
3 cebolas
3 dentes de alho
1 molho de poejos
2 colheres de àgua
Sal

Põe-se tudo em crú num 
tacho que possa ir à mesa 
– azeite, alho, rodelas de cebola, 
intercaladas com rodelas de 
batatas, as postas do bacalhau 
bem demolhado, e as folhas de 
poejo.

Volta-se a regar com azeite e 
um fiozinho de àgua.

Põe-se o tacho em lume 
brando, tapado, durante cerca 
de meia hora.

Serve-se imediatamente.

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

Receitas

© Lisa Berkshire
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A Planície Mediterrânica é uma 
das iniciativas que marca o 
calendário cultural de Castro 

Verde. Faz parte da rede do Festival 
Sete Sóis Sete Luas, que integra 30 
cidades de 9 países diferentes, e afir-
ma-se como um espaço de partilha da 
tradição mediterrânica, trabalhando 
a identidade como elemento funda-
mental da criação artística, onde a 
tolerância e a solidariedade permitem 
a existência de um espírito comum 
na área cultural, onde se valorizam 
as raízes que nos aproximam, mas 
também as diferenças que nos dis-
tinguem e que constituem a grande 
riqueza da cultura mediterrânica.

O intercâmbio é uma das acções que 
faz mexer a rede cultural, permitindo 
que este ano se voltem a apresentar 
propostas que são produções origi-
nais do Festival, e que resultam de 
contributos dos diferentes países. 
É o caso dos espectáculos musicais, 
onde poderemos ficar a conhecer a 
Orquestra Sete Sóis Sete Luas ou o 
Projecto Med Set, que reúnem em 
palco uma pluralidade de sonoridades 
que resultam de vivências geradas 
em residência artísticas.

A rua volta a ser um espaço privi-
legiado da Planície Mediterrânica, 
onde a música, o teatro e as expo-
sições vão surpreender o público. 
Também a gastronomia será mote 
para o encontro, tal como as diferentes 
oficinas que procurarão trabalhar 
o conceito de público participante. 
As nossas sonoridades, o cante e a 
viola campaniça, convidarão a que 
se prove a tradição deste sul.

O programa será divulgado bre-
vemente (fique atento à informa-
ção em www.cm-castroverde.pt), 
no entanto aqui deixamos alguns 
destaques para que agende desde já 
a disponibilidade para traçar rotas 
na Planície Mediterrânica. 

med’set  Mediterrâneo
Akim el Sikameya, violino (Argélia), 

Custódio Castelo, guitarra portugue-
sa (Portugal), Vasilis Papageorgiou, 
clarinete (Grécia) Mara Aranda, voz 
(Espanha), Rita Botto (Itália – Si-
cília), Ricardo Tesi, acordeão (Itá-
lia) e Javier Ruibal, percussionista 
(Espanha).

Esta é uma produção original do 
Festival, com direcção do músico 
argelino, Akim el Sikameya, que conta 
com a participação de 6 músicos em 
representação de diferentes países 
que integram a rede cultural. O es-
pectáculo resultou de uma residência 
artística em Cartaya.

sete sóis orquesta 
Mediterrâneo

Stefano Saletti, alaúde, direcção 
musical (Itália), Margarida Guerreiro, 
voz (Portugal), Eyal Sela, flautas, 
clarinete (Israel), Massimo Cusati, 
percussões (Itália–Calabria), Miguel 
Angel Ramos, guitarra flamenca (Es-
panha), Mário Rivera, baixo, (Itá-
lia-Sicília), Jamal Ouassini, violino 
(Marrocos).

 Uma produção original do Fes-
tival que apresenta um encontro 
de culturas musicais enraizadas 
no mediterrâneo, onde o director 
musical do projecto propõe aos outros 
músicos que se utilize em determina-
do momento do concerto o “Sabir”, 
antiga língua que os marinheiros, 
os piratas e os pescadores falavam 
nos portos do mediterrâneo. Um 
verdadeiro momento de partilha e 
criação artística.

samira Kadiri & 
araBesque  Marrocos 

Samira Kadiri é uma das cantoras 
mais interessantes da nova geração 
do norte de Marrocos. Reside em 
Tetouan e apresentará “Perfume 
dos Jardins Andaluzes”, um espec-
táculo cujo repertório se inscreve 
na tradição da música andaluza - 
magrebina: ala, gharnatie, malouf 
e mouwachahat.

assurd  Itália
As Assurd são quatro cantoras em 

palco que têm um objectivo simples e 
preciso: reavivar as tradições do canto, 
da música e da dança do Sul de Itália, 
que se estende de Nápoles a Lecce. 
O seu espectáculo não é apenas um 
concerto. Toda a atmosfera conduz 
o público a uma festa de emoções e 
de vida. Serenatas, tarantelas, tam-
murriate….

xeremiers de son roCa  
llhas Baleares 

Grupo histórico das Ilhas Baleares 
que se tem apresentado com êxito 
em diferentes países, com destaque 
para o Central Park, em Nova Iorque. 
Efectuará um desfile de rua utilizan-
do flautas tradicionais, tambores e 
outras percussões.

farra fanfarra  Portugal 
A Farra Fanfarra abana o globo 

terrestre até as fronteiras se transfor-
marem numa confusão de ritmos e 
cores enebriantes. Sopros, percussão, 
acordeão e um Mestre-de-cerimónias 
numa loucura sem fronteiras. Humor 
e música, que pode ser cigana, ska ou 
jazz, numa mistura explosiva de anima-
ção e energia altamente recomendada. 

triatriBa  Sicília - Itália
Três músicos sicilianos, oriundos 

de experiências diversas, que con-
seguem conciliar através da música 
elementos aparentemente opostos, 
de derivação ocidental e oriental. A 
tentativa de unir em notas aquilo que 
por vezes a arrogância humana não 
consegue concretizar. Com esta união 
desenvolve-se uma composição árabe 
que recorre à tecnologia ocidental, 
como o sintetizador ou a guitarra. A 
dança é uma forma de expressão que 
não falta a este momento.

danCing strings  Portugal
Os Dancing Strings embalam ao 

som vibrante e dinâmico dos instru-
mentos acústicos e envolvem -nos na 
dança de timbres e ritmos através das 
suas melodias originais de mazurkas 
intimistas, valsas assimétricas, bour-
rées estonteantes, círculos swingados, 
polskas poderosas e muitas outras 
danças de origem europeia. 

Os Dancing Strings são compostos 
por Denys Stetsenko (Monte Lunai, 
Quarteto Arabesco), Luis Peixoto (Da-
zkarieh, Stockholm Lisboa Project, 
All Wind And Piss, Sebastião Antunes 
Trio, Zigaia), Baltazar Molina (Da-
zkarieh, Orquestrinha do Terror, 
Zigaia) e Hugo Fernandes. 

maraCaiBo teatro  
Alicante - Espanha 

Companhia de teatro de rua de 

Alicante que apresentará um es-
pectáculo de animação de estética 
medieval de fantasia, com a presença 
de alegres personagens, que realizam 
diferentes coreografias recorrendo a 
técnicas cénicas, como “gigantones”, 
bandeiras, fogo e efeitos visuais de 
pirotécnia. Tudo isto combinado com 
jogos colectivos e divertidas histórias 
inspiradas na literatura e na tradição 
oral medieval, com adaptação para 
um público familiar.

Cante alenteJano & 
viola Campaniça  
Alentejo - Portugal

O cante alentejano vai ouvir-se 
de diferentes formas. No palco dos 
concertos, nas oficinas de cante, nos 
desfiles e nas actuações de rua, inter-
pretado pelos corais do concelho e 
por todos os que aceitarem o desafio 
de dar voz ao convívio e à tradição. 
Também a viola campaniça é sonori-
dade residente deste festival. Vamos 
poder ouvi-la em concerto, a embalar 
modas campaniças, mas também a 
dar o mote para o baile.

no maZurKa Band  
Portugal
Baile com modas alentejanas

Os No Mazurka Band têm como 
aposta dar força ao baile (português) e 
à flauta de tamborileiro, não necessa-
riamente por esta ordem. Começando 
nos Viras (Minho) e Corridinhos (Al-
garve), passando pelas valsas (do Oeste 
a Trás-os-Montes), Jotas, Repassea-
dos, passo dobles ou Rumbas, e termi-
nando nas composições fresquinhas, 
os NMB “arranjam” as músicas com 
instrumentos melódicos, originando 
surpreendentes harmonias de cada 
vez que o passo de dança recomeça. 
Campaniça, Gaitas (Galega e de Trás-
os-Montes), Rauchpfeifen, vozes e 
Flautas de três buracos alternam com 
tamboril, pandeiro e caixa para dar 
dinâmica ao baile, fazendo do acústico 
o material de construção e reivenção 
dos temas Portugueses. 

Para a Planície Mediterrânica, o 
grupo desenvolverá um trabalho de 
pesquisa no âmbito das danças da 
região alentejana. Músico convidado: 
Paulo Colaço (a confirmar). l

Outras actividades
Exposições: “O Exército de Terra-
cota” de Giuliano Ghelli, “Escul-
tura” do Centro Internacional de 
Escultura. 
Oficinas: Danças Europeias, 
Dança do Ventre, Cante, etc.
Gastronomia, Artesanato, Teatro 
Infantil, Passeios.

festival sete sóis sete luas

Vem aí a Planície 
Mediterrânica
Um mar de cultura mediterrânica vai animar Castro Verde. A Planície 
Mediterrânica vai decorrer de 12 a 14 de Setembro e promete partilha e muita 
criatividade.

Maracaibo teatro (Alicante - Espanha)



Nota da Redacção

Estas páginas são dedicadas a 
todos os leitores do boletim “O 
Campaniço”. Dê o seu contributo 
e ajude-nos a enriquecer ainda 
mais estas páginas. Envie-
nos as suas poesias, crónicas 
e outros textos fruto da sua 
criatividade. Por vezes, o número 
de correspondência recebida por 
parte dos nossos leitores não nos 
permite publicar todos os textos, 
pelo que é feita uma selecção do 
conjunto que nos chega às mãos. 
Na próxima edição continuaremos 
a sua publicação. Os trabalhos 
podem ser enviados por correio 
ou por email: Campaniço. Câmara 
Municipal de Castro Verde. Praça 
do Município, 7780-217 Castro 
Verde.  gab.comunicacao@cm-
castroverde.pt.

NECROLOGIA

AuguSTA MARiA 97 AnOS, EnTRAdAS | BáRBARA MARiA SAnTiAgO 95 AnOS, EnTRAdAS | CATARinA FERnAndES R. ináCiO 79 AnOS,  CASévEl | dEOlindA 
BATiSTA SilvESTRE 78 AnOS, CASTRO vERdE | EduARdA dA ASSunçãO 89 AnOS, CASTRO vERdE |EugéniO CuSTódiO PAlMA 74 AnOS,  S. MARCOS 
dA ATABOEiRA |guilhERME dA COnCEiçãO BATiSTA 81 AnOS, CASévEl |ildA COlAçO g. P. JAnEiRO 85 AnOS, AlMOdôvAR |JACinTO COlAçO MARuTA 
68 AnOS, MTE. BRAnCO |JOãO FRAnCiSCO FAuSTinO 78 AnOS, A-dO-CORvO |JOãO gOMES dA gRAçA lAnçA 76 AnOS, CASTRO vERdE |JOãO lOPES 
PATROCíniO 99 AnOS, CASCAiS |JOãO vAlEnTE MARTinS 86 AnOS, gERAldOS |JOAquiM AnTóniO gERóniMO 81 AnOS, CASTRO vERdE |MAnuEl JOãO 
AFOnSO 73 AnOS, CASTRO vERdE |MARiA AnTóniA nOBRE 87 AnOS, OuRiquE-gARE |MARiA EMíliA POnTES 89 AnOS, EnTRAdAS |MARiA vERóniCA 
AMARO 93 AnOS, EnTRAdAS |MATildE ASSunçãO S. gOdinhO 89 AnOS, EnTRAdAS |nOéMiA dO nASCiMEnTO CRiSTinA 70 AnOS, CASTRO vERdE |SilvinO 
MESTRE 69 AnOS, STª. BáRBARA dE PAdRõES 
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ABíLIO REVéS GuERREIRO
Faleceu a 30/04/2008  - Castro verde

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

Professora Matilde,
É sempre bom quando recebemos cartas suas. Numa altura em que muitas coisas não correm bem no 
panorama da educação em Portugal, aqui fica o seu olhar sobre a escola da sua aldeia, cuja motivação 
que transmite reforça a ideia de que  uma “boa escola” é fundamental na construção dos cidadãos.

MARIA DA CONCEIçãO S. A. A. VILhENA
 Faleceu a 11/06/2008  -  Castro verde 

A família participa o falecimento e agradecem a todos os que 
manifestaram o seu pesar.

Como eu vejo hoje a Escola da minha aldeia…
Fui professora 42 anos, correndo por montes, aldeias, cidades, andei por serras e planícies, limitan-

do-me aos transportes da época que era o burro, a carroça puxada a muares e ultimamente, claro, o 
automóvel.

Só via a família ao fim de semana; mas a cumprir uma profissão que adorei e que hoje me orgulho dos 
alunos que preparei.

Saudoso passado! Só lamento o sistema o que fui submetida que nunca me permitiu que pusesse em 
prática o que me foi transmitido pelo antigo Magistério Primário,

Na altura, contava somente o número de alunos que passavam de classe, e, se, não chegassem aos 
70% lá se ia o suficiente.

Actualmente, sinto orgulho com o trabalho que se realiza na escola da minha aldeia, aqui em S. Marcos 
da Atabueira, concelho de Castro Verde.

As professoras Bárbara Martins, Maria Luisa e a Andreia direccionam a sua vocação para a finalidade 
o que o seu curso as predestinou, o que não aconteceu a tantas colegas a quem o destino colocou no 
caminho errado.

A Bárbara e a Maria Luísa leccionam há 2 anos e, no exercício das suas funções, já provaram as suas 
capacidades. Estão conscientes de que as crianças não precisam somente de aprender a ler, escrever e 
contar, mas sim de brincar, pular e saltar, em plena liberdade, integradas em ambiente afectivo e saudável, 
que elas próprias vão adquirindo na convivência professoras, família e membros da comunidade local.

Vejo com agrado, que, na escola de S. Marcos se aprende a identificar elementos que influenciam a vida, 
pela observação directa; transmitem aos alunos a arte de usar a palavra pela declamação de canções, 
desenhos, sensibilizando-os para os valores morais e sociais, veiculando-os ao património cultural e a 
organizarem tarefas que as conduzem à oralidade e à escrita.

Há uma grande proximidade entre professores, alunos, família, comunidade, o que leva a criança a 
dominar novos vocábulos e a aprender a ouvir e comunicar. E de toda esta prática temos os resultados 
dos exames finais, onde a aluna Patrícia obteve dois Bons. Esta é a Escola que queremos.

Hoje, dia 18, assisti a uma festinha escolar. Adorei a dramatização, as canções em português e inglês, 
a leitura dialogada e passagem de filmes de festas já anteriormente realizadas.

Nesta escola não é esquecida a quadra do Natal, Carnaval, Páscoa e fim de ano lectivo, em colaboração 
com as famílias e a população.

Com estas não há más professoras; mas muito mais havia que dizer.
 Ficamos por um grande bem hajam, queridas colegas.

Matilde T. Lopes,  S. MarcoS da atabueira

DuLCE MARIA B. SALES MADEIRA
 Faleceu a 05/07/2008  -  Entradas - Setúbal

Seus filhos, nora, netas e restantes familiares, participam o 
falecimento da sua Ente querida.
Agradecem todas as manifestações de carinho, recebidas 
durante a sua doença e de pesar, pela sua partida.

Desejo a todos os que trabalham nesse nosso jornal, e igualmente na Câmara Municipal de Castro 
Verde, desde o Sr. Presidente, ao mais humilde serviçal, muita saúde física e moral para o melhor de-
sempenho possível.

Parabéns ao nosso Castrense honrosamente campeão, indo disputar o seu décimo campeonato na terceira 
divisão nacional. Que possa alcançar o Aljustrelense, e que depois juntos com o Moura ou o Desportivo 
de Beja, possam fazer bons campeonatos na 3ª ou até na 2ª Divisão. Sonhar é bom e fácil…Para bem do 
futebol Alentejano. Parabéns também ao Entradense e São Marcos pelo bom campeonato que fizeram. 
O clube de Entradas desde a época 96/97, tem continuado na Distrital (e continua). Bem merecia a taça 
“Persistência” ou “Continuidade”!

José André Ramos, Monte da caparica

Agradecimento
Escrevo para agradecer a todos os familiares, amigos e conhecidos que me apoiaram 

e ajudaram a ultrapassar esta fase difícil, após me ter sido diagnosticado um problema 
de saúde.

A todos devo uma palavra de amizade, pois foram de uma grande importância na 
minha recuperação.

Aos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, envio um muito especial obrigado, pois 
ao longo destas seis semanas, bem me demonstraram a vossa dedicação, solidariedade 
e profissionalismo, lutando sempre contra as contrariedades estabelecidas.

Agradeço também ao serviço de oncologia do Hospital de Évora, especialmente aos 
médicos, aos enfermeiros, e ao pessoal auxiliar que tão bem me trataram durante a 
minha estadia.

Uma palavra também para a Clínica Quadrantes de Carnaxide, onde efectuei tratamentos. 
Apreciei bastante a vossa amabilidade e grande simpatia com que sempre me trataram 
desde o primeiro dia. Uma palavra de conforto nestas situações é sempre bem vinda.

Não esqueço, também, o Centro de Saúde de Vendas Novas, onde primeiramente me 
dirigi.

Para terminar, um grande obrigada a todos, pois todos foram igualmente importantes 
e imprescindíveis, demonstrando a vossa amizade, solidariedade e dedicação.

Maria Inácia A. da Costa Vargas Revés 

JACINTO ANTóNIO GuERREIRO
Faleceu a 01/07/2008  -  Castro verde

A sua esposa e filhos agradecem a todos aqueles que estiveram 
presentes na sua dor e que a companharam o seu ente querido 
até à sua última morada.

Caro José,
Aqui publicamos uma parte da sua comunicação, na qual dá os parabéns aos  clubes do concelho. 
Infelizmente por falta de espaço não publicámos a tabela sobre os últimos campeonatos da 1ª Divisão 
Distrital. Parabéns pela análise estatística, a qual passará a ser para nós um documento de consulta 
sempre que necessário.

Cara Leitora, 
Felizmente que nas horas difíceis os amigos não faltaram, nem os bons desempenhos 
profissionais. Aqui fica o seu agradecimento. Muita saúde para si.

É difícil ser criança
É difícil ser criança! Depois de nove meses no ventre da mamã, eis que chega a hora 

de nascer. Ouve-se o primeiro choro: nasci. Lá está o papá a filmar, que alegria, que 
confusão que vai na minha cabecinha.

Ó, onde estou eu? Estou perdido no horizonte!
Abro os meus olhinhos e ainda não vejo ninguém. Só oiço conversar: mas que lindo, 

que gordinho que ele é.
Passam os primeiros meses e começam as febres, a dor de barriga, a dor de ouvidos. 

São os dentinhos que querem nascer. E a mamã que não sabe o que fazer.
Assim vão passando os meses e chega a hora dos primeiros passos. Que alegria, o menino 

já quer andar! E começa a ida para o infantário. Ando ao colo de todos. É só mimos.
Até que chegam as primeiras birras porque a Educadora dá mais atenção ao outro menino 

que a mim e começo a ficar triste, começo a fazer maldades para chamar a atenção.
Mas só me dizem: Não mexas aqui! Não mexas ali senão apanhas!
Então vem o dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança. Então deixam-nos pular, saltar, 

gritar à vontade, mas é só um dia.
Depois de estar o dia todo no infantário, chega a hora de ir para casa, e aí começa logo 

a mamã: Não vais para a rua que pode vir um carro! Não jogues à bola porque partes um 
vidro! Não pules em cima dos sofás!

É só o que ouço: Não faças, não faças!
Porque não nos compreendem e nos deixam ser felizes à nossa maneira?
Como é difícil ser criança!

Teresa Martins

Cara Teresa, 
Porque vivemos a Comemoração de mais um Dia Internacional da  Criança aqui 
publicamos o seu texto sobre a criança. Mande sempre!
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Tributo a Florbela
Caros Senhores,
Vivo em Castro Verde desde Março, e tenho acompanhado as edições do Campaniço.
Gostaria de contribuir com um texto de minha autoria, que segue em anexo.
Na esperança que gostem, agradeço a vossa atenção.

À margem de um soneto escrevo o que me vai na alma. Nesta alma de mulher corre 
o fogo de um amor de outrora; não a paixão de Manuel Garcia, porém uma paixão 
devastadora.

Mulher de perdição que fui, amor de sacrifício que vivo tristemente, sob o dominó 
preto que me sufoca.

As orações de Soror Maria da Pureza são a oferta do destino, um destino que não 
pedi, mas que me foge por entre os dedos das mãos...

As máscaras do destino... como ele é... incerto, como não o sabemos nunca... como 
não lhe conhecemos o sobrenatural que comporta...

Mamã, nesta carta da Herdade, que te escrevo como dedicatória, voam as palavras 
do meu amigo Aviador, ele que corta os céus com grandes asas, ele que tem como 
companheira vestida de negro, a morte...

O Inventor mergulhou também as suas palavras nesta carta e nela semeou desordem, 
como no crime do pinhal do cego. Pobre cego... esperou anos a fio o regresso do filho, 
porém os mortos não voltam, e sua mulher, a morta que mais lágrimas derramou em 
vida, descansa agora eternamente.

Tudo o resto, é perfume.
Carla Veríssimo

O Alentejo

O Alentejo estava a secar
Há tempo que não chovia
Mas agora já choveu
Já temos mais alegria.

Era desolador
Ver os campos sem verdura
Terra que agricultura
É o que lhe dá mais valor.
Ver triste o agricultor
E os campos a secar
 E o tempo não lhe dar
Aquilo que ele merece
Se a chuva não viesse
O Alentejo estava a secar.

Mas a chuva veio enfim
Para os campos, para os animais
Apesar de quando é demais
Nos causar algo ruim
Mas mesmo que seja assim
Sem ela nada havia
O campo não produzia
Levava tudo à pobreza
Isto era uma tristeza
Há tempo que não chovia.

Quando há água com fartura
A natureza é diferente.
Alegra toda a gente 
Que vive da agricultura
A vida do campo é dura
Mas a fé nunca morreu
A chuva rejuvenesceu
Onde antes havia mágoa
Os rios não tinham água
Mas agora já choveu.

Os campos e enseadas
Nos lugares mais agrestes
Estão cheios de flores silvestres
De cores mais variadas.
As ervas mais ignoradas
Despertam à luz do dia
Com uma tal fantasia
A mostrar os seus encantos
Ao ver tão lindos os campos
Já temos mais alegria!

Manuel Colaço Pedro 

Cara Carla,
Um Tributo a Florbela  cheio de palavras sentidas e  poesia. Disponha sempre e 
continue a acompanhar as edições do Campaniço.

Quem sou eu?

Quem sou eu?  
Já nem sei… 
O mundo gira tão veloz  
Um dia gritarei 
Com toda a minha voz!

A minha alma suspira 
De tantas incertezas, 
Tudo em mim já partira 
Porque não vejo clarezas.

O que eu era já não sou 
O que eu sou já quis ser, 
A vida é uma passagem 
Como um rio a correr.

Tudo o que sinto é angústia 
Deste mundo tão cruel 
Afinal quem sou eu? 
Já nem sei o meu papel! 
 

TIAGO ROSA HENRIQUES

Navego num mar de ansiedade 
passeio no vale da imaginação 
procuro me esconder da realidade 
que é algo que me traz à escuridão 
 
Que rica infância a minha 
que não temo em recordar 
pois pouca tristeza tinha 
não parava de cantarolar

VâNIA PALMA

Palavras Viajantes
- Acabou. Já não dá mais.
Após dois anos de paixão, loucuras, momentos únicos e muitas lágrimas que não se continham 

nas mais variadas discussões, ela pôs um fim à relação que tinha com ele.
Este apenas lhe pediu um último desejo. 
Meteram-se no carro e voaram até à barragem mais próxima. O sol movia-se para ocidente numa 

auto-estrada sem impedimentos como quem fenece depois de mais uma jornada. O carro rasgava as 
pequenas estradas da planície onde estevas, chaparros e o restolho de um verão distante transfor-
mavam aquele momento numa coisa natural. O tempo corria depressa, mas o silêncio misturava-se 
com a música que fluía do rádio e fazia com que divagassem no passado.  

Chegaram quando o céu se tinha tornado num azul profundo, a lua estava cheia e brilhante, 
ouviam-se as corujas e os pequenos pássaros ajeitavam-se no ninho. Abriram as portas do carro, a 
noite estava calma, mas uma brisa leve que vinha do norte fazia esvoaçar os longos e loiros cabelos 
da rapariga. 

No meio de cardos caminharam até à beira da água e sem dizerem uma única palavra, as mãos 
tocaram-se, os braços instintivamente cruzaram-se e num abraço apertado beijaram-se fraternal-
mente. Os cheiros daquele momento eram nostálgicos e, por isso, inesquecíveis. O perfume suave da 
rapariga pairava à sua volta, mas o que o prendia era o aroma do seu cabelo, que naquele instante 
cheirava ao rosmaninho que habitava aquelas margens.

O rapaz esboçou um sorriso e sentiu que aquele momento estava a ser gravado não só na sua 
memória mas também nos astros, pois olhou para os olhos da rapariga e estes cintilavam como 
as estrelas que planavam por cima deles. Decidiu, então, cortar o silêncio que se tinha instalado, 
e disse:
- Sobe para as minhas costas, quero levar-te até à lua, passando pelas estrelas e rasgando as nu-
vens.

Sem dizer nada, a rapariga, subiu para as costas do rapaz e saltando de estrela em estrela che-
garam... A boca dela já exalava o perfume discreto que pertencia ao pescoço do rapaz. Os lábios 
voltaram-se a tocar, mas a intensidade era agora calorosa, fazendo deslizar os dedos sedentos de 
toque até aos botões da roupa. Conheciam-se há tanto tempo e tão bem… que sabiam… o que iria 
acontecer. 

As portas fecharam-se. O rádio estava ligado, os corpos já estavam nus e as mentes despidas de 
qualquer vergonha. O suor escorria pelos seus corpos quentes e as respirações aceleradas tornavam 
os vidros embaciados. Nesse momento o rapaz levou a rapariga até à lua, que se encontrava tão 
amarela que o seu reflexo era perfeito nas águas paradas da barragem.

Quando regressaram a casa, o rapaz parou o carro e perguntou à rapariga:
- Ainda achas que não dá?
Com os mesmos olhos cintilantes a rapariga respondeu:
- Gostava que me tivesses dado valor quando ainda dava, e não agora que me perdeste. O que 
aconteceu hoje foi a prova de que precisava.

Uma pausa constrangedora congelou o momento e a rapariga continuou:
- Já não te amo, apenas te desejo.
Uma lágrima caiu-lhe no rosto:
 - Acabou. Já não dá mais.

RITA MESTRE

HETEronomiA
um Blog Ao sErViço dos Alunos 
Heteronomia é nome dado ao Blog criado pelo 12º A da Escola Secundária de 
Castro Verde. Foi lá que fomos buscar estas Palavras Viajantes, um projecto de 
escrita e leituras difundido na Rádio Castrense.

Caro Manuel,
Obrigado por  estas décimas sobre  a alegria da chuva no Alentejo. É verdade a água é 
sinónimo de vida, por isso, vale sempre a pena utilizá-la da melhor forma porque nem 
sempre chove quando nós precisamos. Mande sempre!

Ao Futebol Clube Castrense

O Hino do Castrense    

1. Todos os Domingos à tardinha 
entra em campo a nossa linha!
Castro Verde está a ganhar!
Grita a malta cá de fora!

2. Senhor Árbitro! Está na Hora!
O desafio tem que acabar!

3. Olha o Castrense!
Olha o Castrense
Olha o Castrense que és Campeão!

4. Olha o Castrense!
Olha o Castrense
Olha o Castrense, que já entrou na 3ª Divisão!

E. C.  Castro Verde

Cara Leitora, 
O Futebol Clube Castrense 
merece sempre um hino, 
ainda mais numa época em 
que fez a “dobradinha” e  
subiu à 3ª Divisão Nacional. 
Que estas palavras ajudem a 
valentia no novo campeonato. 
Mande Sempre!



Em Junho de 2007, a Câmara 
Municipal de Castro Verde, através 
de ofício dirigido ao Presidente das 
Estradas de Portugal, alertou para os 
estragos causados pelas intempéries 
de Novembro de 2006 na ponte sobre 
a ribeira Maria Delgada, nomeada-
mente no que se refere a estragos 
na protecção ao encontro direito e 
fissuras na abóbada da laje, pelo que 
solicitava uma vistoria urgente.

Nos últimos meses, no âmbito do seu 
Sistema de Gestão de Conservação de 
Obras de Arte e Estruturas Especiais, 
a Estradas de Portugal procedeu à 
inspecção da ponte e detectou algu-
mas anomalias de carácter estrutural, 
dando assim razão à preocupação 
levantada pela autarquia.

Na sequência do diagnóstico, a 
Estradas de Portugal prepara actu-
almente o procedimento de concurso 
público para contratação de projecto de 
reabilitação da ponte, a que se juntam 
mais três obras de arte do distrito de 
Beja. Até ao início da empreitada de 
reabilitação, será promovido o acom-
panhamento periódico da ponte, o 
que levou a que já fossem tomadas 
medidas de proibição de circulação 
de veículos com peso superior a 20 
toneladas e restrita a passagem de 
viaturas em apenas um sentido de 
cada vez.

Perante esta iniciativa, tomada 
sem conhecimento da autarquia e 
sem que tivessem sido estudadas 

as alternativas de circulaação que 
se impõem, a Câmara Municipal de 
Castro Verde encontra-se apreensiva 
tendo em conta o elevado volume de 
tráfego da EN2 (só para os serviços 
afectos à SOMINCOR passam pela 
ponte em causa, em média, por mês, 
cerca de 775 viaturas com peso entre 
38 e 42 toneladas). 

Neste contexto, a autarquia defende 
que a intervenção não se compadece 
com os procedimentios habituais da 
contratação pública para o projecto 
e empreitada, que implicam vários 
meses, senão anos, para o desenvol-
vimento do processo. Face à situação, 
a autarquia defende que a situação 

deveria ser imediata, preterindo as 
formalidades processuais.

Por outro lado, a CMCV manifestou, 
desde logo, a sua disponibilidade para 
acordar com as Estradas de Portugal a 
utilização das vias municipais que pos-
sam constituir percursos alternativos 
durante a execução das obras, desde 
que sejam verificadas as condições 
de segurança das respectivas “obras 
de arte” e garantida, por parte das 
EP, a reparação dos pavimentos que 
venham a degradar-se por sobrecarga 
de utilização, uma vez que as referi-
das vias não foram projectadas nem 
contruídas para um tráfego intenso 
de viaturas pesadas. l

alunos da 
secundária 
trabalham história 
local

Os alunos do 12º B, da Esco-
la Secundária de Castro Verde, 
realizaram no âmbito da disci-
plina Área Projecto, um estudo 
abrangendo duas temáticas da 
história local de Castro Verde: 

“A Educação Escolar em Castro 
Verde nas décadas de 40 e 50 do 
século XX” e “As Memórias de 
Guerra dos Soldados Castren-
ses nas décadas de 60 e 70 do 
século XX”.

O trabalho foi apresentado em 
sessão pública, no Fórum Muni-
cipal de Castro Verde, dia 2 de 
Junho e posteriormente no Cine-
Teatro Municipal conjuntamente 
com outro projecto dinamizado 
ao longo do ano lectivo.

semana 
gastronómica do 
gaspacho e da 
tomatada

Entre 21  e 27 de Julho, realizou-
se em Castro Verde a Semana 
Gastronómica do Gaspacho e 
da Tomatada, promovida pela 
Região de Turismo da Planície 
Dourada.

Durante estes dias o tomate 
foi  rei à mesa. Participaram oito 
restaurantes do concelho, que 
apresentaram uma variedade  de 
pratos confeccionados à base do 
tomate. O Gaspacho também não 
faltou. Esta Semana Gastronó-
mica fez a delícia e refrescou os 
seus participantes e ainda houve 
quem saísse brindado com um 
fim de semana numa unidade 
de turismo no espaço rural no 
concelho vizinho de Ourique.

ver passar 
portugal ii
foi um sucesso

No dia 20 de Junho, a EB1 de 
Castro Verde em conjunto com a 
Biblioteca Escolar, levou a palco 
o projecto “Vem Passar Portugal 
II”. O espectáculo, que reuniu 
cerca de 250 alunos do 1.º ciclo 
e ainda um grupo de alunos do 
Jardim-de-infância de Castro 
Verde encheu o Anfiteatro Muni-
cipal e revelou-se um sucesso ao 
interpretar músicas e danças de 
raiz tradicional. Vestidas a rigor, 
as crianças dramatizaram cenas 
do quotidiano de várias regiões 
do país e encantaram o público 
presente. A iniciativa vem no se-
guimento do projecto “Vem ver 
Passar Portugal I”, apresentado 
o ano passado, e cuja temática 
central incidiu sobre a História 
de Portugal.  

 

b r e v e s

Ponte sobre a ribeira Maria Delgada

“noites em 
santiago” 
decorrem em 
entradas

À hora do fecho desta edição 
do “Campaniço” encontram-se a 
decorrer, na vila de Entradas, as tra-
dicionais “Noites em Santiago”. 

Os festejos, dos quais fazem 
parte algumas actividades lúdi-
cas e iniciativas religiosas, serão 
marcados pela abertura do novo 
pólo de Entradas da Biblioteca 
Manuel da Fonseca, e contam 
ainda com a “IX Corrida de Tou-
ros da Rádio Castrense” e com 
o concerto da dupla romântica 

“Miguel e André”. 
Três dias de festa, com muita 

animação que contarão certa-
mente com a presença de muitos 
visitantes.

Na próxima edição do “Campa-
niço” daremos a conhecer mais 
pormenores acerca das “Noites 
em Santiago”.

escola secundária 
de castro verde 
novas ofertas 
formativas

Neste novo ano lectivo de 
2008/2009, a Escola Secundária 
de Castro Verde tem para oferecer 
aos alunos que pretendam ingres-
sar no Ensino Secundário, novas 
oportunidades formativas.

Ao terminar o 9º Ano de es-
colaridade, os alunos poderão 
optar pelos novos Cursos Pro-
fissionais: Técnicos de Turismo, 
de Multimédia ou de Instalações 
Eléctricas, que posteriormente 
lhes darão acesso ao mercado 
de trabalho, ou ainda pelos Cur-
sos Científico-Humanísticos de 
Ciências e Tecnologias ou de 
Línguas e Humanidades, mais 
direccionados para aqueles que 
pretendem enveredar pelo Ensino 
Superior. Para mais informações 
dirija-se à Escola Secundária de 
Castro Verde ou consulte o site 
http://escv.drealentejo.pt/ 

“astronomia no 
verão”

Nos passados dias 24, 25 e 26 
de Julho decorreu em Castro Ver-
de a iniciativa “Astronomia no 
Verão”, promovida pela Secção de 
Astronomia do Núcleo de Física 
do Instituto Superior Técnico, 
que teve por objectivo dar a 
conhecer melhor o universo e 
os astros, com o apoio de uma 
equipa de astrónomos.

Do programa de actividades 
fizeram parte observações sola-
res e  astronómicas, que tiveram 
lugar na Praça do Município e no 
Centro de Educação Ambiental 
do Vale Gonçalinho. 

ponte da riBeira Maria delgada 

Circulação condicionada

O Campaniço 
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escolas 1º ceB

Quadros Interactivos nas salas 

É já nos dias 29, 30 e 31 de Agosto de 
2008 que a freguesia de Santa Bárbara 
de Padrões irá acolher as Tradicionais 
Festas Populares de Verão.

Bailes, música popular, encontros 
de violas campaniças, comemorações 
religiosas, desfiles de cantares tradicio-
nais alentejanos e inúmeras actividades 
lúdicas são algumas das propostas que  
a Junta de Freguesia de Santa Bárbara, 
em conjunto, a Associação Seara de Abril, 
a Associação de Caçadores de Sta. Bár-
bara de Padrões, a Associação do Povo 
de Neves da Graça, com a colaboração 

da Câmara Municipal de Castro Verde, 
prepararam para este ano.

No rol de propostas destacam-se 
a actuação da banda “Fora de Bóia”, 
pelas 23 horas, no dia 29, o Passeio 
de Ciclomotores Antigos, no Sábado, 
pelas 9 horas, e ainda o espectáculo com 
o músico Paco Bandeira, juntamente 
com a sua banda, pelas 00 horas. Já 
no Domingo, dia 31, o encerramento 
da festa será marcado pelo Desfile de 
Grupos Corais e Ranchos Folclóricos, 
pelas 18 horas, e pela música de baile da 
Banda Carisma, pelas 21 horas. l

santa BárBara de padrões

Tradicionais Festas Populares

No início do próximo ano lectivo, 
as salas de aula do 1º Ciclo do En-
sino Básico do concelho vão estar 
equipadas com quadros interactivos, 
onde se inclui conjuntamente um 
computador e uma impressora. Um 
investimento da Câmara Municipal 
de Castro Verde, na ordem dos 40 

000 €, que constitui uma mais valia 
para o ensino face ao contexto da 
nova sociedade de informação.

Os quadros interactivos estão 
claramente a substituir os quadros 
negros e os quadros de tinta. Funcio-
nam como um ecrã de computador 
gigante, ao projectar-se a imagem 

do computador para o quadro por 
um projector externo. O computa-
dor pode inclusive ser controlado 
pelo quadro interactivo dado que 
existem sensores em diferentes 
locais do quadro que podem ser 
activados. l


