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ASSEMBLEIA

Falta de Médicos
A Assembleia Municipal aprovou uma 
Moção onde reivindica a colocação de 
médicos de família no concelho. Uma 
situação que urge resolver, tendo em 
conta os investimentos efectuados 
pelas autarquias locais ao nível das 
instalações de saúde, com vista ao 
aumento da qualidade dos serviços 
prestados nesta área. 
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XX Quinzena Cultural  Primavera no Campo Branco
16 Abril a 2  Maio 2010      

BoletiM inForMAtivo dA CâMArA MuniCiPAl de CAstro verde
     Distribuição gratuita 

EducAção

Construir uma 
escola de sucesso
Criar uma escola de sucesso onde pre-
dominem alunos bem formados, tanto 
cientificamente, como enquanto cidadãos, 
é o grande desafio do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde. Em entrevista, 
José Correia, Director do Agrupamento, 
fala da importância de um ensino que 
“prepare para a vida”.   
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AMBIEntE

Castro mais amigo 
do ambiente
Os índices de reciclagem não param de 
crescer. Novos projectos, como o “Or-
gânicaVerde” e o “Tratamento de Óleos 
Alimentares Usados” começam a afir-
mar-se no seio da comunidade. Acções 
importantes no Ano Internacional da 
Biodiversidade.

p 16 e 17 

protEcção cIvIL

Plano Municipal de
emergência testado
Em ano de Inverno rigoroso, o Serviço 
Municipal de Protecção Civil pôs em 
prática o “ESISCASTRO/2010”, um 
exercício/simulacro que testou o Plano 
de Emergência Municipal e envolveu os 
diferentes agentes de Protecção Civil. 
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Castro Verde 2010 - Evocar a Memória
os programas comemorativos do centenário da república e dos 500 anos da doação dos Forais por d. Manuel I a 
castro verde e casével foram apresentados publicamente. um ano que se adivinha de intensa actividade. o professor 
Alves da costa fala da importância dos forais e de como era castro verde no período quinhentista.             p 9, 10 e 11                   
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RodRigo Leão    oRquestRa siNfóNica juveNiL    compaNhia chapitô    cRiNabeL teatRo   josé cid   cRistiNa bRaNco   
caNte aLeNtejaNo    daNça coNtempoRâNea    staNd up comedy    feiRas&LivRos    coNveRsas    caRRiNhos de RoLameNtos  

programa em www.cm-castroverde.pt
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o ano de 2010 é marcado, de uma forma 
singular, pelos números redondos de duas im-
portantes efemérides na vida do nosso conce-
lho: os 500 anos da doação das cartas de foral 
de Castro Verde e Casével, pelo rei d. Manuel 
i, e o primeiro Centenário da instauração da 
república.

uma data e outra têm, para nós, uma parti-
cular importância, acima de tudo, pelo simbo-
lismo que carregam. se a doação das cartas 
de foral às vilas de Castro Verde e Casével 
reconhecem a identidade territorial, social e 
económica do nosso concelho, o processo de 
implantação da república abre a porta a um 
novo país e, nomeadamente, ao nosso conce-
lho, democratizando as relações institucionais 
com o poder central e alargando o âmbito de 
intervenção dos municípios, dando mais voz às 
terras de interior e aos seus cidadãos, abrindo 
as portas à universalidade do direito de cidada-
nia e à criação de um regime democrático.

neste contexto histórico, o ano será mar-
cado por um vasto leque de iniciativas que 
procurará promover a participação de todos os 
munícipes e, em particular, dos mais jovens. 
a criação de uma Comissão organizadora 
para “Castro Verde 2010”, que definiu as mais 
importantes iniciativas destas duas efemérides 
e a apresentação pública do programa, foram 
o pontapé de saída destas comemorações que 
terão no dia 5 de Junho o seu ponto alto. a rea-
lização de um cortejo de evocação histórica que 
trará para a rua mais de meio milhar de jovens 
dos vários estabelecimentos de ensino do nos-
so concelho, e no qual contamos, igualmente, 
com a participação de toda a população, será 
seguramente um momento único de alegria e 
vivacidade que, queremos, contagie todas as 
iniciativas que se realizarão no nosso concelho 
ao longo do ano. gostaríamos de ver toda a 
população a participar e colaborar, única forma 
de dar mais sentido ao trabalho cultural, social 
e desportivo que aqui se realiza e que faz do 
concelho de Castro Verde uma referência.

Mas neste tempo de festa, e a par de um 
contexto social, económico e político que 
continua difícil e com perspectivas de piorar 
ainda mais, não queremos deixar de lançar um 
apelo ao diálogo, à verdade e ao bom senso nas 
relações entre os mineiros de neves-Corvo e 
a administração da empresa somincor. o con-
celho de Castro Verde precisa que as relações 
entre os diversos protagonistas no conflito que 
ali se mantém, sejam as mais claras possíveis, 
para que o nosso futuro e o dos nossos filhos 
seja mais seguro e melhor. da mesma forma 
que as riquezas do nosso subsolo não podem 
ser desbaratadas apenas em favor de cotações 
de mercado, olvidando os direitos e a seguran-
ça de todos aqueles que trazem essa riqueza 
para a superfície, terá de haver mais sentido de 
responsabilidade na atitude como nos coloca-
mos à mesa das negociações.

e é essa atitude que esperamos de todos 
aqueles que intervêm de forma mais directa no 
encontrar de uma solução “para a crise”.

Às portas do mês de abril, quando o perfume 
da liberdade e da democracia mais se sente, 
não podemos deixar de apelar ao sentido de 
cidadania de todos os nossos munícipes e à 
sua participação na vida pública. Para que abril 
seja o mês da Primavera e a porta de todos os 
sonhos da revolução dos Cravos que ainda 
faltam cumprir.    
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Autarquia e PieC reforçam cooperação
A apresentação de soluções educativas, a par da prevenção da exploração do 
trabalho infantil e da redução da delinquência e criminalidade juvenis são alguns dos 
objectivos inscritos no reforço desta parceria. 

A Câmara Municipal de Castro Verde 
deliberou celebrar um protocolo de coope-
ração institucional com o PIEC - Programa 
para a Inclusão e Cidadania que tem por 
objecto a instituição de uma parceria mul-
tidisciplinar, operacionalizada por técnicos 
do PIEC e da autarquia, junto de crianças 
e jovens em perigo, particularmente dos 
mais carenciados. 

Este protocolo vem dar continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
nas escolas do concelho com as turmas 
PIEF (Programa Integrado de Educação e 
Formação), e que tem assentado na identi-
ficação de crianças e jovens, entre os 6 e os 
18 anos, em situação de abandono escolar 
ou absentismo prolongado, integrando-os 
socialmente. 

A construção de soluções educativas, 
formativas, culturais e de lazer ajustadas 
a cada caso em concreto, contribuindo 
para uma auto-regulação dos respectivos 

comportamentos e a criação de referên-
cias positivas, quer no âmbito familiar e 
escolar, quer ainda no âmbito da socie-
dade em geral, susceptíveis de potenciar 
a respectiva integração social, são outras 
das medidas a implementar no âmbito do 
protocolo. 

A prevenção da exploração do trabalho 
infantil e da delinquência e criminalidade 
juvenis, o ajustamento e melhoramento do 
conjunto de iniciativas, intervenções e re-
cursos já existentes no concelho e a criação 
de serviços especializados de monitorização 
das actividades pedagógicas, educativas, 
desportivas e de ocupação de tempos livres, 
nomeadamente no âmbito do PIEF, são 
também objecto desta parceria. w

Adriana Jorge, Cátia Neves, Cláudia Coe-
lho, Sara Torres e Sofia Cruz são um grupo 
de alunas a frequentar o 12º ano da Escola 
Secundária de Castro Verde que, no âmbito 
da disciplina de Área de Projecto, decidi-
ram abraçar uma temática algo recente, 
mas que afecta já uma parte da sociedade 
portuguesa – as Doenças Degenerativas 
- mais concretamente, o Alzheimer, a Es-
clerose Múltipla, a Doença de Huntington 
e a Doença de Parkinson.  

Estudar, Sensibilizar e Melhorar são termos 
que reflectem a essência deste projecto, 
assente numa vertente teórico-prática em 
que, para além, do estudo das patologias 
em análise, tem envolvido a realização de 
diversos contactos junto de autarquias e 
Lares de 3ª idade do distrito de Beja com 
o intuito de determinar, estatisticamente, 
a sua incidência na região. 

Outro dos passos a ser dado por este 
grupo passa por levar a cabo uma acti-
vidade intergeracional, em parceria com 
a turma de 12º ano de Animação Socio-
cultural da Escola Secundária de Castro 
Verde, actuando junto dos idosos do Lar 
Jacinto Faleiro e das crianças do jardim-
de-infância da mesma instituição. Uma 
iniciativa que visa a consciencialização de 
públicos jovens, e se reveste de extrema 
importância para quem padece deste tipo 
de doenças. 

Através de acções de voluntariado, as 
alunas têm também desenvolvido um con-
tacto mais próximo com alguns pacientes, 
nomeadamente utentes do Lar Jacinto 
Faleiro, o que lhes tem proporcionado 
uma maior compreensão das patologias em 
causa, mas também um maior conhecimento 
acerca de um possível tratamento. 

No âmbito do projecto, as alunas pro-
põem-se, ainda, a desenvolver diversas 
actividades relacionadas com a informação 
e sensibilização da população acerca desta 
temática. Assim, decorrerá a 20 de Abril, no 
âmbito da XX Quinzena Cultural Primavera 
no Campo Branco, uma conferência para 
a qual se encontram convidados alguns 
profissionais de saúde, investigadores, 
figuras e associações do distrito, fami-
liares e alunos que se interessem pelo 
tema e queiram integrar uma troca de 
experiências e conhecimento. 

O projecto deverá ser apresentado às 
autarquias do distrito de Beja para que 
as mesmas cooperem com este grupo de 
alunas, ajudando a colmatar as falhas que 
ocorrem ao nível da saúde e das respostas 
sociais face a este problema. w

Projecto-escola estuda doenças 
degenerativas

A Câmara Municipal de Castro Verde, 
consciente de que a dificuldade económica 
de alguns agregados familiares no concelho, 
se constitui como um entrave à prossecução 
dos estudos dos seus descendentes vai atri-
buir, a exemplo de anos lectivos anteriores, 
Bolsas de Estudo aos alunos que frequentam 
o Ensino Superior.

Ao todo serão atribuídas 16 bolsas de 
estudo, num encargo mensal de 6.120,00€ (X 

10 prestações mensais) para a autarquia. 
Colaborar na formação de quadros técnicos 

superiores residentes na área geográfica 
do concelho de Castro Verde, contribuir 
para um maior e mais equilibrado desen-
volvimento social, económico e cultural, e 
apoiar a continuação dos estudos a alunos 
economicamente carenciados são objecto 
desta comparticipação. 

O número de bolsas a atribuir em cada 

ano bem como o seu valor serão fixados 
pela Câmara Municipal de Castro Verde 
em função da apreciação das candidaturas 
apresentadas e da disponibilidade financeira 
da autarquia.

O Regulamento Municipal de Concessão 
de Bolsas de Estudo para cursos do Ensino 
Superior pode ser consultado no site da 
autarquia em www.cm-castroverde.pt, no 
menú Educação » Apoios Educativos. w

EnSIno SupErIor 

Autarquia atribui Bolsas de estudo

actividade Pief
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Foram ao todo sete peças de teatro 
que nos dias 8, 9, 10 e 11 de Março 
puderam ser vistas no Cineteatro 
Municipal de Castro Verde, no âm-
bito do Festival de Teatro Escolar, 
organizado pela Junta de Freguesia 
de Castro Verde. Diferentes peças, 
diferentes abordagens artísticas em 
palco com a finalidade de promover 
a reflexão junto do público escolar, 

informando-o e consciencializando-o 
para as temáticas apresentadas. 

Na manhã de 8 de Março, a peça 
“Super-heróis do Ambiente”, da com-
panhia Casa dos Afectos, marcou 
o arranque deste festival, seguida 
de “Auto da Barca do Inferno”, da 
mesma companhia, direccionada aos 
alunos do 3º Ciclo. 

A peça “Felizmente há Luar”, 

baseada na obra de Luís de Sttau 
Monteiro, encerrou o primeiro dia 
do festival. “Sherlock Holmes and 
the case of the disappearing Doctor”, 
da Avalon Theatre Company, teve 
como público-alvo os alunos do 2º 
e 3º ciclo e assinalou o segundo dia 
da iniciativa.  

No dia 10 de Março, o Grupo de 
Teatro Jodicus apresentou, para o 

público em geral, “Mulher Ideal”, 
uma história passada nos idos anos 
80/90, que relatou as experiências 
amorosas de dois homens, que, ao 
logo da vida têm buscado a “sua” 
mulher ideal. 

O Festival encerrou com as pe-
ças “16_dezasseis”, da Baal 17, e 
“O Macaco de Rabo Cortado”, da 
Companhia Lendias d’Encantar. A 

primeira, dirigida ao ensino secun-
dário, foi representada no palco do 
Polivalente da Escola Secundária de 
Castro Verde e debateu questões tão 
actuais como os consumos nocivos, a 
amizade, a família e a sexualidade na 
adolescência. A segunda, trouxe ao 
público infantil o popular conto ce-
lebrizado por António Torrado. w 

Após um período de experiências 
pontuais, com destaque para os pro-
gramas de ocupação de tempos li-
vres, o cante surge como componente 
das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC’s), trabalhando em 
prol de um objectivo comunitário 
importante: a afirmação do cante 
enquanto traço da cultura alentejana 
que, a ser transmitido e dinamizado 
nesta faixa etária e, em meio escolar, 
pode recuperar a sua força e identi-
dade, fortalecendo a sua presença na 
vivência colectiva da região. 

O projecto teve o seu arranque 
em Janeiro, numa pareceria entre 
a autarquia e o Agrupamento de 
Escolas. As aulas são dinamizadas 

pelo Sr. Álvaro Mira sob a orientação 
pedagógica dos professores das AEC’s 
e dos professores titulares, numa 
altura extremamente importante, 
uma vez que a existência do pro-
jecto “Conhecendo Terras de Castro” 
permite contextualizar o cante com 
a realidade local, constituindo assim 
uma lógica complementar entendida 
como uma mais-valia. 

Segundo a professora Bárbara 
Martins “os alunos estão a adorar 
as aulas de cante e dispõem já de um 
vasto repertório pronto a interpre-
tar.” Esta dinâmica pretende ainda 
estabelecer uma ligação com as As-
sociações que trabalham a tradição 
no concelho.

No âmbito do projecto “Conhecendo 
Terras de Castro”, os alunos estrearam 
em Fevereiro passado, um progra-
ma de rádio cuja primeira emissão 
abordou a vila de Casével. A poesia 
local, a gastronomia, os grupos corais 
e algumas figuras desta localidade 
foram alguns dos temas focados. Este 
foi apenas o primeiro de uma série 
de programas protagonizados pelos 
alunos do 1º Ciclo que, com a ajuda 
dos professores, pesquisaram factos 
importantes destas terras dando a 
conhecê-las através da rádio. Alu-
nos e professores estão, também, a 
preparar o livro alusivo ao projecto 
que será editado pela autarquia em 
data a anunciar brevemente. w 

Junta promoveu Festival de teatro escolar

No dia 24 de Fevereiro de 2010, 
o Conselho Municipal de Educação 
reuniu para efectuar o balanço do 
primeiro período do ano lectivo 2009 
/ 2010 nos diferentes níveis de ensi-
no. Nesta sessão, a primeira do novo 
mandato autárquico, que reuniu os 
conselheiros indicados pelas entidades 
representadas, foi ainda efectuada a 
avaliação do ano lectivo anterior, uma 
vez que, devido ao período eleitoral 
que se atravessou não se tinha proce-
dido a esta reflexão. Os respectivos 
balanços, que se pautam por notas 
positivas, fruto de um forte empenho 
dos diferentes agentes que compõem 
a comunidade educativa, podem ser 
consultados na página de internet da 
autarquia (menu educação – Conselho 
Municipal de Educação). Foi ainda 
constituído um grupo de trabalho 
para elaboração de parecer sobre a 
oferta educativa para o ano lectivo 
2010 / 2011.  

O grupo de trabalho, em parceria 
com os Órgãos de Gestão da Esco-
la Secundária e do Agrupamento 
de Escolas e, com o Gabinete de 
Educação da Câmara Municipal de 
Castro Verde apresentou um parecer 
de oferta formativa para o próximo 
ano, em reunião extraordinária do 
dia 18 de Março, tendo o mesmo 
sido aprovado por unanimidade e 
remetido para Direcção Regional de 

Educação do Alentejo.
O respectivo parecer informa da 

necessidade de manter algumas das 
ofertas formativas existentes na Es-
cola Secundária, no presente ano, 
nomeadamente o Curso Científico-Hu-
manístico de Ciências e Tecnologias, 
o Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Humanidades (que apesar 
de existir como oferta não reuniu o 
número suficiente de alunos para 
funcionar), o Curso Técnico Profis-
sional de Multimédia e os Cursos de 
Educação e Formação de Adultos, de 
nível Secundário. Foi ainda proposto 
implementar uma nova oferta for-
mativa: o Curso Técnico de Gestão 

do Ambiente.
 De referir ainda que, no âmbito do 

Programa de Orientação Vocacional, 
sobressaiu a importância da frequên-
cia de um curso profissional na área 
do desporto, pelo que, atendendo à 
dinâmica local e aos equipamentos 
desportivos existentes, e aos que se 
perspectivam a curto prazo, o Conselho 
Municipal de Educação considerou 
relevante que a Escola Secundária 
possa vir a acolher cursos na área 
da formação desportiva e actividade 
física logo que sejam criados cursos 
profissionais nesta área. Na base des-
tas propostas esteve um conjunto de 
respostas obtidas através de inquéri-

tos realizados aos alunos do 9º ano 
de escolaridade da Escola Secundá-
ria e do Agrupamento de Escolas, 
e a reunião geral que juntou pais e 
encarregados de educação e onde 
se informou acerca dos objectivos 
gerais do Programa de Orientação 
Escolar e Profissional, bem como 

das possíveis ofertas formativas da 
Escola Secundária. As propostas para 
o próximo ano lectivo tiveram ainda 
em consideração a oferta formativa 
das escolas dos concelhos limítrofes 
e as dinâmicas locais de desenvolvi-
mento e empregabilidade futura de 
jovens no concelho. w 

oFErtA ForMAtIvA 2010/2011

Conselho Municipal de educação emitiu parecer

Cante Alentejano no 1º Ciclo 
Uma aula diferente, onde a lição é aprender a cantar para dinamizar um dos traços culturais maiores desta terra: o cante. 
Contextualizadas pelo projecto “Conhecendo Terras de Castro”, as aulas são uma componente das AEC’s e uma mais-valia 
nas escolas do concelho.

Escola Secundária de Castro Verde

Oferta formativa para o ano lectivo 2010 / 2011
• Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologia
• Curso Científico-Humanístico de línguas e Humanidades
• Curso Profissional de Multimédia
• Curso Profissional de gestão do ambiente
• Curso de educação e Formação para adultos 

CURSOS EFA – NS (pós laboral)
Cursos destinados a adultos com mais de 18 anos, a decorrer na esco-
la secundária de Castro Verde, que procuram obter uma certificação 
escolar de 12º ano de escolaridade (Certificado e diploma). na escola 
secundária de Castro Verde são desenvolvidos cursos com duração 
variada de acordo com as habilitações académicas possuídas, tendo 
os formandos direito ao subsídio de alimentação. 
desde o início desta modalidade, já obtiveram a certificação de nível 
secundário 36 adultos: 24 no ano lectivo 2008/2009 e 12 desde setembro 
até Janeiro. 

após efectuar a inscrição no curso eFa – ns, o adulto é sujeito a um 
diagnóstico e traçado o seu Plano de Formação. não existem prazos e é 
possível inscrever-se em qualquer momento nos serviços administrativos 
da escola: 9h às 12h30 e das 14h às 17h. informações: 286 320070. 

escola secundária de Castro verde

aula de cante no 1º Ceb
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pIddAc 2010 

Castro verde sem verba inscrita
Os concelhos de Castro Verde, Al-

justrel e Moura não têm qualquer 
verba inscrita em PIDDAC (Progra-
ma de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração 

Central) para o ano de 2010. 
Uma situação que se vem repetin-

do de há alguns anos a esta parte e 
que revela um total alheamento do 
Governo Central em relação ao de-

senvolvimento do concelho de Castro 
Verde, que é, por si só, aquele que 
mais impostos gera ao Estado no 
distrito de Beja e aquele com maior 
cobrança per capita no país.

Na distribuição regional das ver-
bas do Programa de Investimentos 
e Despesas de Desenvolvimento da 
Administração Central (Piddac) de 
2010, o distrito de Beja perde 67,1 

milhões de euros, passando dos 71,5 
milhões de euros em 2009 para 4,4 
milhões de euros este ano. w

ASSEMBLEIA MunIcIpAL 

Moção reivindica colocação de médicos no concelho
A Assembleia Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordinária 
do dia 26 de Fevereiro, aprovou, por 
unanimidade, a Moção que reivindica 
a colocação de Médicos de Família 
nas localidades de Entradas e Sta. 
Bárbara de Padrões, assim como, 
que a periodicidade das consultas 
seja, no mínimo, de duas vezes por 
semana nas localidades de Casével, 
Entradas, Santa Bárbara de Padrões, 
São Marcos da Atabueira e Sete. 

A proposta, apresentada pela CDU, 

e subscrita pelo Partido Socialista, 
vem no seguimento da inexistência 
de médico de família nas localidades 
de Entradas e Sta. Bárbara de Padrões 
desde há algum tempo a esta parte. 
Uma situação que se vem repetin-
do cada vez com maior frequência, 
uma vez que os clínicos destacados 
para efectuar serviço nestas exten-
sões, não se encontram afectos ao 
Centro de Saúde de Castro Verde, 
apresentando-se sempre como uma 
situação provisória. 

A Moção aprovada salienta ainda 
o esforço financeiro levado a cabo 
pelas autarquias do concelho de Castro 
Verde no sentido de dotarem as suas 
freguesias de novos ou remodelados 
Postos Médicos com o claro objectivo 
de melhorar as condições de traba-
lho dos profissionais de saúde, bem 
como a melhoria da qualidade de 
atendimento a todos os utentes, pelo 
que se exige um esforço adequado 
por parte das entidades que tutelam 
as questões da saúde. w

Desde o passado dia 16 de Fevereiro 
que os trabalhadores do fundo da 
mina de Neves-Corvo iniciaram uma 
paralisação de duas horas no início de 
cada turno. O aumento de 100 euros 
no subsídio de fundo, o pagamento 
dos 50 por cento em falta da com-
pensação do dia de Santa Bárbara de 
2009 e a garantia do pagamento da 
compensação na totalidade no ano 
de 2010, e nos próximos anos, estão 
na base do protesto. 

No dia 3 de Março, os trabalha-
dores, ainda sem uma resposta da 
administração da empresa, desloca-
ram-se até Beja, tendo reunido em 
protesto junto à porta do Governador 

Civil que acabou por não receber os 
trabalhadores. 

Após 29 dias de greve o sindicato dos 
mineiros e representantes da adminis-

tração da Mina Neves-Corvo reuniram-
se a 17 de Março, no Ministério do Tra-
balho, em Lisboa, a fim de encontrar 
uma solução para o conflito latente 
entre a empresa e os trabalhadores. 
O encontro reuniu uma delegação de 
dirigentes do Sindicato dos Trabalhado-
res da Indústria Mineira (STIM) e dois 
representantes da administração da 
concessionária da Mina - a Somincor. 
O que deveria ter sido uma situação 
de resolução do conflito terminou 
numa troca de acusações. Durante 
a reunião e, segundo o dirigente do 
Sindicato da STIM, Jacinto Anacleto, 
a administração da Somincor “apenas 
se comprometeu a analisar as condi-

ções de vida, e de trabalho. 
No dia 18 de Março, o STIM rea-

lizou três sessões de plenário onde 
transmitiu aos trabalhadores a postu-
ra intransigente da Somincor, tendo 
por isso decidido dar continuidade 
à greve.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde manifestou o seu apoio aos 
mineiros e, reunida em sessão ordi-
nária do dia 17 de Fevereiro, apro-
vou, por unanimidade, uma Moção 
de Solidariedade com a luta dos 
trabalhadores da Mina Neves-Cor-
vo, onde apelou também ao diálogo 
entre as partes com vista à rápida 
resolução dos problemas em causa. w 

MInA nEvES-corvo 

trabalhadores em luta desde Fevereiro

O primeiro aniversário do Julgado 
de Paz de Castro Verde assinalou-se 
em Dezembro passado. A cerimónia 
comemorativa, aberta a toda a popu-
lação, decorreu no Fórum Municipal 
e contou com a presença de Fran-
cisco Duarte, Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, o qual 
teceu um breve discurso sobre a ne-
cessidade da implementação desta 
jurisdição na vila, da Dra. Sandra 
Marques, Juíza deste Julgado de Paz, 
e da Dra. Angelina Coelho, Presidente 
da Delegação de Ourique da Ordem 
dos Advogados. 

A intervenção da Juíza Sandra Mar-

ques centrou-se no funcionamento e 
no tipo de actividade desenvolvida 
por este Julgado de Paz, e incentivou 
a população a procurar este serviço 
sempre que haja uma “desavença” 
pendente. “Não é um substituto dos 
Tribunais, mas sim um tribunal com 
características específicas que pretende 
chegar mais perto da população, resol-
vendo os litígios por acordo, através 
da mediação e da conciliação”.

Este Julgado de Paz é o primeiro 
da região alentejana, no entanto, ou-
tros estão previsto para esta zona, 
começando por Aljustrel já no pró-
ximo ano. Na opinião da juíza, “esta 

é uma forma de chegar mais perto 
das populações. Mais rápida e com 
menos custos”. 

Após a pausa para café, a meio da 
tarde, seguiu-se o discurso do Director 
do Gabinete de Resolução Alternativa 
de Litígios, Dr. Domingos Soares Fa-
rinho. O encerramento das comemo-
rações ficou a cargo do Presidente do 
Conselho de Acompanhamento dos 
Julgados de Paz, Juiz Conselheiro, 
Cardona Ferreira.

Inaugurado a 11 de Dezembro de 
2008, o Julgado de Paz de Castro 
Verde, resolveu, até à data, cerca de 
39 casos. w 

Julgado de Paz comemorou 1º aniversário
Primeiro aniversário comemorativo do Julgado de Paz de Castro Verde aconteceu dia 11 de Dezembro nas instalações do 
Fórum Municipal. Em debate esteve a importância do trabalho desenvolvido ao longo deste ano por este órgão judicial.  
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instalações do julgado de Paz de Castro verde

Posto de médico de entradas 

mina de neves-Corvo



Na sequência da acção consagrada 
nas Opções do Plano e Orçamento 
2010, a Câmara Municipal de Castro 
Verde vai proceder à construção do 
Centro Escolar nº 2 de Castro Ver-
de, na Zona de Expansão Nascente 
da vila. 

Concluídos os procedimentos do 
concurso e, após aprovação do re-
latório final do júri, a obra foi adju-
dicada à empresa Ramos Catarino, 
S.A., pelo valor de 1.540.608,36€. 

O projecto vai ser financiado pelo 
INAlentejo em 917 518, 83€, após can-
didatura apresentada pela autarquia 
em 25 de Agosto de 2009 e aprovada 
a 7 de Dezembro do mesmo ano. 
O projecto contempla a criação de um 
total de 10 salas de aula – 4 afectas 
ao Pré-escolar e 6 destinadas ao 1º 
Ciclo do Ensino Básico - e respectivos 
espaços complementares, como bi-
blioteca, refeitório/sala polivalente, 
cozinha e espaços de apoio, e ainda 

um amplo pátio para actividades 
de recreio com um conjunto de es-
paços diferenciados (horta peda-
gógica, pomar e espaço aventura). 
A obra vem assim dar resposta às 
exigências do actual cenário escolar 
do concelho, dando cumprimento às 
linhas de orientação estabelecidas 
na Carta Educativa e tem um prazo 
de execução de um ano. w

cEntro EScoLAr n.º 2 dE cAStro vErdE 
Projecto contempla um total de 10 salas de aula

A Câmara Municipal de Castro 
Verde aprovou, em reunião or-
dinária do dia 20 de Janeiro de 
2010, o estudo de viabilidade de 
uma Passagem Superior Agrícola 
cerca do km 202+945 da Linha 
do Alentejo, elaborado pela REFER 
(Rede Ferroviária Nacional), que 
viabilizará a supressão da Passa-
gem de Nível (PN) existente ao 
km 202+927, situada a poente 
da Estação de Casével.

Há muito que a população local 

vinha exigindo uma solução que 
pusesse termo à insegurança sen-
tida nesta PN. Desde 2006 que a 
autarquia tem vindo a contactar a 
REFER no sentido de obter respostas 
capazes de reforçar a segurança 
nestas zonas de passagem.

A autarquia foi ainda informada 
que a REFER pretende também dar 
início aos trabalhos de supressão 
das passagens de nível na Estação 
de Ourique durante o primeiro se-
mestre de 2010. w

pASSAgEM SupErIor AgrícoLA 
nA LInhA do ALEntEjo 

autarquia aprovou 
estudo de viabilidade 

EStrAdA MunIcIpAL 394 (EntrAdAS - S. MArcoS)

obra foi adjudicada
As infra-estruturas rodoviárias cons-

tituem um recurso social e económico 
fundamental para qualquer economia. 
Organizam o espaço e promovem a 
mobilidade.

Com a construção do troço 394, 
adjudicado à empresa Tecnovia pelo 
valor de 769.798,87€, a Câmara Mu-

nicipal de Castro Verde pretende po-
tenciar a dinamização da actividade 
em meio rural. Candidatado aos fun-
dos comunitários QREN, esta ligação 
(Entradas - São Marcos da Atabueira) 
será construída, por imposição do 
Instituto de Conservação da Natureza 
e Biodiversidade, em macadame, uma 

vez que atravessa uma àrea conside-
rada sensível da Zona de Protecção 
Especial de Castro Verde.

 De referir ainda que a dimensão 
deste investimento, a sua natureza e 
abrangência é de inegável importância 
estrutural estratégica no horizonte 
local. w

O prazo de conclusão das obras de 
requalificação do Estádio Municipal 
25 de Abril foi prorrogado face às 
condições climatéricas adversas dos 
últimos tempos, e que provocaram 
um atraso no avanço dos trabalhos 
da empreitada. 

Adjudicada por 577 000 euros, a 
requalificação do Estádio Municipal 
25 de Abril contempla uma pista de 
atletismo simplificada que permitirá 
a realização de competições oficiais, 
bem como a prática do atletismo a 
nível regional, escolar e de treino 
desportivo, e ainda um campo relvado 

sintético sob o actual campo pelado, 
com a dimensão de 106x64m e mar-
cações segundo os requisitos para a 
prática do futebol estabelecidos pela 
Federação Portuguesa de Futebol.

A parte da obra referente  ao relvado 
sintético está na sua fase final e inclui 
ainda uma bancada com 300 lugares. A 
realização de um torneio no âmbito dos 
Jogos Concelhios 2010, envolvendo as 
camadas jovens da população, marcará 
a primeira utilização do relvado. 

Mais atrasada está a intervenção 
na área onde vai nascer a pista de 
atletismo. w

EStádIo MunIcIpAL 25 dE ABrIL

empreitada em curso
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As obras na ponte sobre a ribeira 
Maria Delgada, na Estrada Nacional 
(EN) 2, que serve os concelhos de 
Castro Verde e Almodôvar, deverão 
avançar em Abril. A decisão surge 
após a reunião, que teve lugar em 
Janeiro passado, onde estiveram pre-
sentes ambas as autarquias, a REFER 
e a Estradas de Portugal, depois do 
mau tempo de Dezembro passado ter 
provocado danos no ramal ferroviário, 
por onde é transportado o minério de 
Neves-Corvo. Nesse sentido, e para 
minimizar os impactos, foi decidida 
a colocação de uma nova sinalização, 
que permite a passagem alternativa 
numa só via de veículos até às 40 
toneladas.

De assinalar que, por esta ponte, 
uma infraestrutura com mais de um 
século, passam em média, 775 via-

turas por mês, afectas aos serviços 
do complexo mineiro, com pesos de 
38 a 42 toneladas. Desde 2006 que 
a estrutura tem vindo a apresentar 
estragos na protecção ao encontro 
direito e fissuras na abóbada da laje.  
Segundo Francisco Duarte, presiden-

te da Câmara Municipal de Castro 
Verde na reunião realizada foi-lhe 
garantido “que no mês de Abril tudo 
estaria pronto se iniciar os trabalhos”, 
tendo em conta o restabelecimento 
do ramal ferroviário de Neves-Corvo 
previsto para 15 de Abril. w

pontE dA MArIA dELgAdA 

obras previstas para abril

Depois de uma primeira fase de 
obras de reabilitação, o Jardim e 
Parque Infantil, situado na Rua da 
Seara Nova, em pleno centro de 
Castro Verde, volta a estar à dis-
posição dos munícipes, já a partir 
do dia 16 de Abril, no âmbito da 
XX Quinzena Cultural do Campo 
Branco.

Esta primeira intervenção, que 
teve início em Setembro passado, 
permitiu devolver uma área de 
jardim ao espaço público (junto à 
Rotunda das Ovelhas) e a colocação 
de um conjunto de equipamentos 
infantis na área que era ocupada 
pelo polidesportivo. 

As principais alterações passam 
pela recuperação e enriquecimento 

da estrutura arbórea e zonas ver-
des, pela demolição do muro que 
envolvia o equipamento, libertan-
do, desta forma, o espaço desta 
fronteira física, reforçando, por 
isso, a interligação efectiva entre 
o jardim e o espaço envolvente. 
Também os balneários se encontram 
agora remodelados, dotados com 
novas instalações sanitárias, espa-
ços diferenciados para senhoras, 
homens e pessoas portadoras de 
mobilidade condicionada, e um 
espaço para arrumos.  

adiversos equipamentos que 
possibilitam a sua utilização por 
crianças de várias idades. w

Jardim e Parque infantil 
“abre portas” em abril

imagem tridimensional do Centro escolar n.º 2 de Castro verde

Ponte maria Delgada - passagem condicionada

Parque infantil

relvado sintético 
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pârametros
Expressão dos 

resultados 

nº de análises Análises 
que cumprem 

o vp %

valor    
valor 

paramétrico
vMrprevistas 

no pcQA
realizadas 

% Mínimo Máximo

controlo de rotina 1

E. coli n/100 ml 29 100 100 0 0 0 -
Bactérias coliformes n/100 ml 29 100 100 0 0 0 -
desinfectante residual mg/l cl 29 100 - <0,10 2,9 - 0,2-0,6

controlo de rotina 2

Alumínio µg/l Al 14 100 100 18 51 200 -
Amónio mg/l nh4 14 100 100 <0,15 <3,0 0,5 -
cheiro, a 25ºc Factor de diluição 14 100 100 n.d 3 3 -
condutividade µS/cm a 20ºc 14 100 100 113 1300 2500 -
clostridium perfringens n/100 ml 14 100 100 0 0 0 -
cor mg/l ptco 14 100 100 <8 <8 20 -
Manganês µg/l Mn 14 100 93 <5,0 380 50 -
nitratos mg/l no3 14 100 100 <0,9 22 50 -
nº de colónias a 22ºc n/ml 14 100 100 0 >200 s/alt. Anormal 100
nº de colónias a 37ºc n/ml 14 100 100 0 >200 s/alt. Anormal 20
oxidabilidade mg/l o2 14 100 100 <1,5 2,9 5 -
ph unidades de ph 14 100 100 7,4 8,2 6,5 a 9,0 -
Sabor, a 25ºc Factor de diluição 14 100 100 n.d 3 3 -
turvação unt 14 100 100 <0,2 0,9 4 -

controlo de Inspecção

Antimónio µg/l Sb 2 100 100 <3,0 4,6 5 -
Arsénio µg/l As 2 100 100 <1,0 8,9 10 -
Benzeno µg/l 2 100 100 <0,50 <0,50 1 -
Benzeno(a)pireno µg/l 2 100 100 <0,006 <0,006 0,01 -
Boro mg/l B 2 100 100 <0,20 <0,20 1 -
Bromatos µg/l Bro3 2 100 100 <10 <10 10 -
cádmio µg/l cd 2 100 100 <0,50 <0,50 5 -
cálcio µg/l ca 2 100 100 28,1 94 - 100
chumbo µg/l pb 2 100 100 <2,0 <2,0 25 -
cianetos µg/l cn 2 100 100 <15 <15 50 -
cloretos µg/l cl 2 100 100 90 250 250 -
cobre µg/l cu 2 100 100 <0,10 <0,3 2 -
crómio µg/l cr 2 100 100 <1,0 <1,0 50 -
1,2-dicloroetano µg/l 2 100 100 <0,50 <0,50 3 -
dureza total mg/l caco3 2 100 100 120 408 - -
Enterococos n/100 ml 2 100 100 0 0 0 -
Ferro µg/l Fe 2 100 100 <60 61 200 -
Fluoretos µg/l F 2 100 100 0,2 0,2 1,5 -

hidrocarbonetos Aromáticos 
policíclicos1 

µg/l 2 100 100 <0,015 <0,015 0,1 -

   Benzeno(k)fluroanteno µg/l 2 100 100 <0,015 <0,015 - -
   Benzeno(ghi)perileno µg/l 2 100 100 <0,015 <0,015 - -
   Benzeno(b)fluoranteno µg/l 2 100 100 <0,015 <0,015 - -
   Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 2 100 100 <0,015 <0,015 - -
Mercúrio µg/l hg 2 100 100 <0,50 <0,50 1 -
Magnésio mg/l Mg 2 100 100 12,2 42,1 - 50
níquel µg/l ni 2 100 100 <2,0 <2,0 20 -
nitritos mg/l no3 2 100 100 <0,01 <0,01 0,5 -
Selénio µg/l Se 2 100 100 <1,0 <1,0 10 -
Sódio mg/l na 2 100 100 9,8 168 200 -
Sulfatos mg/l So4 2 100 100 <15 24 250 -
tetracloroeteno 2 µg/l 2 100 100 <1,0 <1,0 10 -
tricloroeteno 2 µg/l 2 100 100 <0,50 <0,50 10 -
triahalometanos 3 µg/l 2 100 100 8,2 90 150 -
   clorofórmio µg/l 2 100 100 <1 32 - -
   dibromoclorometano µg/l 2 100 100 2,5 22 - -
   Bromodiclorometano µg/l 2 100 100 0,89 29 - -
   Bromofórmio µg/l 2 100 100 4,8 6,6 - -
pesticidas totais µg/l 2 100 100 <0,05 <0,05 0,5 -
McpA µg/l 2 100 100 <0,05 <0,05 0,1

Aviso
Relatório de Qualidade da Água - 4º Trimestre de 2009
Sistemas de Abastecimento do Concelho de Castro Verde 

António João Fernandes Colaço, Vereador da Câmara Municipal de Castro Verde, torna públicos os 
resultados das análises efectuadas à Água nos Sistemas de Abastecimento do Concelho de Castro Verde, 
referentes ao 4º Trimestre de 2009

N.D - Não Detectado
1 - Somas das concentrações dos 4 compostos
2 - Soma das concentrações dos 2 compostos
3 - Soma das concentrações dos 4 compostos
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto.
- As recolhas de amostras e análises foram efectuadas pelos técnicos do laboratório Quimiteste.
- De acordo com os resultados obtidos, os parâmetros obedecem às normas de qualidade, à excepção da seguinte 
amostragem: Salto - Fontanário junto Escola Primária (11/12/2009) - Manganês 380 μg/L 

Castro Verde, 23 de Fevereiro de 2010

O Vereador com competência delegada
- Despacho 02/11/2009 -

António João Fernandes Colaço

AssembleiA municipAl de cAstro Verde
moÇÃo

Considerando que:
• Todos os cidadãos, tal como está consagrado na Constituição 

da República Portuguesa, têm direito a cuidados de saúde 
de qualidade e gratuitos, independentemente de residirem no 
interior ou no litoral, no norte ou no sul do país, nos grandes 
aglomerados ou em zonas mais despovoadas;

• Que as autarquias do concelho de Castro Verde fizeram um 
esforço financeiro no sentido de dotarem as suas freguesias de 
novos ou remodelados Postos Médicos, de forma a melhorarem 
as condições de trabalho dos profissionais de saúde, que se 
deslocam às diferentes localidades e permitirem um aumento 
na qualidade de atendimento a todos os utentes;

• Que as localidades de Entradas e Santa Bárbara de Padrões se 
encontram sem médico de família, situação esta que se vem re-
petindo desde há algum tempo com maior frequência, uma vez 
que os clínicos destacados não se encontram afectos ao Centro 
de Saúde de Castro Verde, apresentando-se sempre como uma 
situação provisória.

Assim, a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida ordina-
riamente no dia 26 de Fevereiro de 2010, vem desta forma:

• Reivindicar a colocação de Médicos de Família nas localidades 
de Entradas e Santa Bárbara de Padrões.

• Reivindicar que a periodicidade das consultas seja no mínimo 
de duas vezes por semana nas localidades de Casével, Entra-
das, Santa Bárbara de Padrões, São Marcos da Atabueira e 
Sete.

A presente moção foi aprovada por unanimidade dos Vogais 
desta Assembleia e da mesma foi dado conhecimento ao Minis-
tério da Saúde, à Administração Regional de Saúde do Alentejo 
- Évora, à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo - EPE 
- Beja, e à Autoridade de Saúde Concelhia - Centro Saúde de 
Castro Verde.

Paços do Município de Castro Verde, 26 de Fevereiro de 2010.

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

A educação sanitária é fundamental e implica a 
cooperação dos cidadãos. 

Não faça da rua a casa do seu cão, nem da via pú-
blica o depósito dos seus dejectos.

Consulte o Regulamento sobre a Detenção e a Cir-
culação de Cães na Via Pública no Concelho de 
Castro Verde, em www.cm-castroverde.pt, no menu 
Apoio ao Munícipe – Regulamentos e Posturas. 

Nós e o seu Cão, contamos consigo!

O seu cão 
merece um dono 
responsável!

Câmara Municipal de Castro Verde

moÇÃo de solidAriedAde com 
A lutA dos mineiros

A Câmara Municipal de Castro Verde, reunida a 17 de Fevereiro 
de 2010, tomando conhecimento da greve e da luta dos trabalha-
dores mineiros, promovida pelo seu sindicato, exigindo o aumen-
to do subsídio de fundo e o pagamento em falta da compensação 
do dia de Santa Bárbara, decide manifestar a sua solidariedade e 
apoio aos trabalhadores em luta.”

Por outro lado, apela ao diálogo entre as partes, Trabalhadores 
e Administração, com vista à resolução rápida dos problemas em 
apreço.

A presente moção foi aprovada por unanimidade do executivo 
municipal.

Castro Verde, 17 de Fevereiro de 2010
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José Correia, 49 anos, professor de 

Educação Visual e Tecnológica, é o 
director do Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde, que engloba os 
Jardins de Infância e as Escolas do 
1º Ciclo do concelho, bem como a 
EB 2,3 Dr. António Francisco Colaço, 
de Castro Verde. No total, o Agru-
pamento “mexe” com cerca de 900 
pessoas, entre alunos, professores e 
auxiliares. Quando chegar ao final 
do mandato de 4 anos, José Correia 
salienta que pretende ter contribuído 
para a construção de uma escola de 
“sucesso consubstanciado” e um ensino 
que “prepare para a vida”.

“É já um barco muito grande”, subli-
nha o professor José Correia. “Aqui na 
EB 2,3 Dr. António Francisco Colaço 
temos 300 alunos e 45 professores. 
No seu conjunto, o Agrupamento 
tem 700 alunos e 87 professores e 
engloba, para além desta escola, as 
escolas do 1º ciclo e os jardins-de-
infância de todo o concelho. Com a 
direcção a que presido, com a Maria 
João Martins e o Filipe Brito, propu-
semo-nos criar uma escola de sucesso 
que é, acima de tudo, uma escola 
de exigência, para que possamos ter 
alunos bem formados, tanto cientifi-
camente como enquanto cidadãos. 
Propusemo-nos a isso e penso que 
estamos no bom caminho, embora 
leve algum tempo”.

Sobre a EB 2,3 de Castro Verde, 
o director considera que, apesar de 
haver problemas em relação ao in-
glês, o insucesso está dentro do que 
é aceitável. “Ao nível dos 2º e 3ºs 
ciclos, os problemas relacionados com 
o insucesso não são relevantes. Claro 
que qualquer tipo de insucesso nos 
preocupa, mas o que existe aqui, e 
que varia de disciplina para discipli-

na, ronda os seis ou sete por cento, 
o que, comparando com as médias 
nacionais, não é muito elevado. No 
no passado tivemos algumas discipli-
nas, como foi o caso do inglês, onde 
a situação já era mais preocupante, 
com os casos de insucesso a rondarem 
os trinta ou mesmo os trinta e cinco 
por cento. Este ano decidimos parti-
cipar no projecto “Mais Sucesso” e já 
estamos a ter resultados animadores, 
que indicam que a situação pode es-
tar a ser resolvida. O projecto “Mais 
Sucesso” tem a ver, sobretudo, com o 
reforço de horas, o que nos obrigou 
a ter mais um professor desta área. 
Este projecto permite fazer a gestão 
de uma forma diferente, ou seja, cada 
professor trabalha com menos alunos 
e as turmas são, se assim se pode 
dizer, desdobradas, o que permite 
um melhor acompanhamento desses 
alunos. E está a correr bem”.

há crianças que
passam muito tempo 
fora de casa

“Outro dos problemas que temos 
prende-se com os miúdos das fregue-
sias que todos os dias vêm para Castro 
Verde. Há algumas situações que nos 
preocupam, sobretudo com os alunos 
que vêm de Casével e que chegam aqui 
às 7h45, quando as aulas só começam 
às 8h30. Não temos conseguido fa-
zer com que a transportadora altere 

os horários, mas é um caso que nos 
preocupa. À tarde muitos deles são 
também os últimos a ter transporte, 
sobretudo os da Sete, que são os que 
moram mais longe”, diz José Correia, 
para quem tudo isto se reflecte no 
aproveitamento dos alunos. 

É fundamental que as crianças não 
passem muito tempo longe do seu 
meio familiar, da sua casa. A escola 
a tempo inteiro é importante, mas 
até um determinado limite.Por ve-
zes, as crianças ficam saturadas da 
escola, o que lhe causa uma quebra 
no rendimento escolar. Há crianças 
mais novas, sobretudo do 1º ciclo e 
do jardim-de-infância, que chegam a 
estar 11 horas na escola, entre activi-
dades curriculares, extra-curriculares 
e de Apoio à Família”.

Relativamente às actividades extra-
curriculares, José Correia considera 
que tudo corre normalmente. “Não 
temos tido problemas a esse nível. A 
autarquia é quem faz a contratação 
dos docentes para esse tipo de activi-
dades e os professores que temos tido, 
regra geral, são muito empenhados 
nas suas actividades. Temos música, 
expressão dramática, educação física 
e o inglês.

Muitas das crianças têm inglês des-
de o 1º ano. No entanto, isso não 
se reflecte no aproveitamento da 
língua quando eles chegam ao 5º e 
6º anos. Trazem algumas bases mas 
depois há qualquer coisa que parece 
falhar e cria-se um hiato, sobretudo 
ao nível do 7º ano. Não conseguimos 

perceber as razões porque é que isto 
acontece”.

Quanto às instalações, o director 
do Agrupamento reconhece a falta 
de salas, sobretudo, na EB 2,3 Dr. 
António Francisco Colaço. “Esta es-
cola é constituída por dois espaços: 
o edifício velho, que foi construído 
na década de 60 e que não sofreu 
remodelações, e um outro que foi 
remodelado em finais dos anos 90. 
Temos falta de salas. O número de 
alunos tem-se mantido, apesar de uma 
ligeira baixa (prevê-se outra quebra de 
alunos para o próximo ano). Já houve 
alturas em que estivemos completa-
mente lotados. Para além disso, não 
temos salas específicas para algumas 
actividades. Temos duas turmas do 
quarto ano a funcionar aqui, já que 
as salas do 1º Ciclo e dos jardins-de-
infância também não são suficientes. 
A maior carência tem a ver com as 
salas específicas para tratar as expres-
sões visuais e tecnológicas, que aqui 
são trabalhadas em salas normais, 
o que dificulta muito o seu ensino e 
aprendizagem”.

casos de indisciplina,
mas não de violência

Estando a violência nas escolas 
na ordem do dia, José Correia é ta-
xativo - “não há casos de violência 
e os de indisciplina grave não são 
frequentes, embora note que os casos 
problemáticos estão a aparecer cada 
vez mais cedo. 

Em Castro Verde não temos mui-
tos problemas desses, mas é como 
a questão do insucesso: se houver 
um caso já é muito. Aqui na escola-
sede temos 5 ou 6 miúdos que são 
um pouco mais problemáticos, ou 
seja, com alguma irreverência, com 
alguma hiperactividade e que são 
um pouco traquinas. Mas isso não 
tem nada a ver com a indisciplina 
pura e dura. Quando há indisciplina 
nós tentamos dar logo uma solução 
ao caso o mais rápido possível. As 
condições socio-económicas, os pro-
blemas familiares, tudo isso pesa no 
comportamento dos miúdos. Este 
ano tivemos, no entanto, ao nível do 
5º ano alguns casos de indisciplina, 
o que não era hábito. Não sei se 
são sinais dos tempos, mas estamos 
a ver que no 1º ciclo há tipos de 
indisciplina que estão a aparecer 
mais cedo. Mas não são casos muito 
complicados”.

O director defende que as escolas 
“devem ter equipas integradas com 
um psicólogo clínico e um psicólogo 
ocupacional. Isso seria fundamental 
não só para as crianças, mas para 
os próprio profissionais de ensino. 
As escolas já comportam muita gente. 
Somos cerca de 900 pessoas neste 

espaço, entre alunos, professores e 
funcionários.”

Uma das questões que preocupa 
esta direcção do Agrupamento tem a 
ver, entre outras, com o número de 
equipamentos informáticos disponí-
veis. A escola já chegou a dispor de 
uma centena de computadores. Hoje 
esse número é muito menor. “Ao nível 
do Plano Tecnológico da Educação 
devíamos ter recebido setenta e cinco 
computadores, mas só recebemos 
cinco. Há um défice muito grande 
de computadores aqui na escola. De 
algum tempo a esta parte, as coisas 
nesse aspecto não têm corrido nada 
bem”, diz José Correia.

cursos de Educação e
Formação para Adultos

Em termos de futuro, a Escola 
Dr. António Francisco Colaço gos-
taria também de ter outras ofertas 
formativas dirigidas à população, 
sobretudo ao nível de Cursos de 
Educação e Formação. “Gostaría-
mos de ter essa opção, vocaciona-
da para aquelas crianças que têm 
uma maior dificuldade em seguir o 
percurso normal do currículo e que 
necessitam de um currículo alter-
nativo. Existem também Cursos de 
Educação e Formação para Adultos, 
em horário pós-laboral, e pensamos 
que podemos avançar para o ano já 
nesse sentido. O que nos tem limitado 
são as instalações. Esse tipo de cursos 
e de alunos são mais vocacionados 
para as práticas e nós não temos salas 
específicas para essas áreas, o que 
dificulta muito as coisas. Os cursos 
que temos em vista prendem-se com 
a hotelaria e a informática, embora 
tivessemos que reforçar o parque de 
computadores”.

Relativamente à colaboração da 
autarquia (que tem responsabilidades 
ao nível das instalações e equipa-
mentos nos jardins-de-infância e nas 
Escolas do 1º Ciclo), José Correia 
sublinha que tem sido “excelente”. 
“Tudo aquilo que lhes temos solicitado 
têm correspondido, sobretudo nas 
áreas que são da sua competência. Há 
uma coisa que gostaríamos que aqui 
fosse feita e para a qual precisamos 
da colaboração da autarquia e que 
passa pelo embelezamento exterior 
da EB 2,3 que, presentemente, tem 
um aspecto verdadeiramente desér-
tico.Já há vários anos que temos 
tentado fazer isso com o Ministério 
da Educação, mas não tem sido pos-
sível, porque as verbas que nos são 
enviados cobrem apenas os gastos 
correntes. Esperamos, agora que, 
com a ajuda da Câmara, a Escola 
fique com um aspecto exterior mais 
agradável”. w

“Propusemo-nos a ter alunos
   bem formados”

José Correia, 
director do 
agrupamento 
de escolas de 
Castro Verde

Carlos Júlio
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O Parque das 
nossas infâncias

FotoDEstaquE

Com o crescimento da acção do Poder Local 
Democrático surgiram, um pouco por todo o 
lado, os parques infantis. A Liberdade ganhava 
com o sorriso das crianças. Em Castro Verde, em 
plena vila, ao lado da casa Contente, nascia o 
espaço que marcaria a infância de várias gerações 
de castrenses que cresceram com Abril. 

Os tempos e os equipamentos eram outros. 
Mas o sorriso das crianças, esse, permanece o 
mesmo. A par do Parque Infantil, inaugurado 
em 1977, juntava-se, anos mais tarde, o 
ringue de patinagem que veio permitir 
o desenvolvimento da modalidade. 

Agora, o espaço foi alvo de uma 
intervenção. O muro caiu, mas a memória 
do seu gradeamento permanece.

A intervenção realizada vem permitir o usufruto 
de uma actividade de lazer mais livre. Surgiu 
um novo espaço verde e um parque infantil que 
respeita todas as regras de segurança que as 
famílias de hoje exigem. Desapareceu o ringue de 
patinagem. Estamos contentes com a mudança 
mas sabemos que muitos castrenses vão ter 
saudades do primeiro vôo vertiginoso no baloiço, 
das tardes enloquentes do Hóquei em Patins e 
das primeiras descobertas no túnel do Amor. 

Abril assinala vinte anos de “Pri-
mavera no Campo Branco”. Vinte 
anos de cultura. De formação e de 
partilha. De convívio e de liberdade. 
Há muito protagonizando um Abril 
em festa, a Quinzena assume-se hoje 
como uma iniciativa consolidada e 
enraizada na comunidade que encontra 
no diálogo com os diferentes agentes 
culturais desta terra, o fio condutor 
de uma programação participada que 
eleva a cultura como uma compo-
nente fundamental à Liberdade dos 
cidadãos. 

Com um programa diversificado 
e descentralizante, onde convergem 
diferentes áreas artísticas - música, 
teatro, dança, literatura e desporto 
- a Quinzena convida à animação e à 
vida numa paisagem cultural onde se 
evidenciam datas importantes como 
a Revolução de Abril - pilar histórico 
da democratização cultural que en-

carou como urgente o acesso à cul-
tura e à educação – e, o Aniversário 
da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca que, 15 anos depois, conti-
nua a desenvolver um importante 
trabalho em prol da promoção da 
leitura e do acesso à informação e 
ao lazer. Merece este ano destaque 
a abertura do Pólo de Casével que, à 
semelhança do Pólo de Entradas, virá 
complementar o trabalho desenvolvido 
pela “Biblioteca-mãe” promovendo 
a descentralização e a divulgação do 
livro pelo concelho. 

Nesta 20ª edição, a inauguração do 
Jardim e Parque Infantil de Castro 
Verde, a par da abertura da exposição 
“Abril”, de Elias Rodrigues e Miguel 
Rego, marcam a abertura de mais 
uma grande e entusiasta Quinzena 
Cultural, da qual também fazem 
parte grandes nomes do panorama 
musical português, como Rodrigo 

Leão, Cristina Branco e Orquestra 
Sinfónica Juvenil. 

A multiplicidade de propostas se-
gue até dia 2 de Maio, numa acção 
conjunta com o associativismo local, 
apresentando actividades pensadas 
para diferentes públicos. Iniciativas 
que se pautam pela diferença e que 
tanto navegam pela tradição como 
pela contemporaneidade de estilos. 
É disso exemplo a coreografia levada 
a cabo pela Companhia de Dança de 
Almada - “Olhares” – concebida a 
partir de uma moda alentejana, ou 
a possibilidade de jovens músicos de 
Castro Verde virem a partilhar o palco 
com a Orquestra Sinfónica Juvenil, 
num momento musical único.  

Mas mais do que preservar os valores 
da nossa memória e de expor novas 
ideias, esta é também uma Quinzena 
solidária, atenta às necessidades de 
todos. Neste âmbito e, numa parceria 

com a APADIJ, integram esta progra-
mação o Encontro de Pais e Crianças 
portadoras de Trissomia 21, a peça 
“Perguntas de um Mendigo que Lê”, 
da Crinabel Teatro, e a Conferência 
“Doenças Neurodegenerativas – Co-
nhecer para Conviver”, entre outras. 
Iniciativas que incitam a um olhar mais 
profundo e atento sobre as capacidades 
do ser humano e apelam à igualdade 
de oportunidades para todos. 

A Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca organiza mais uma Feira do 
Livro e um forte conjunto de iniciativas 
em torno da sua actividade, realçan-
do todo um trabalho desenvolvido 
em prol da promoção da leitura. O 
público infantil volta a ser alvo de 
uma atenção especial, beneficiando 
de um conjunto de actividades que 
apelam à criatividade, à brincadeira 
e à imaginação.

E porque Abril tem sido o pulsar 

de vinte anos de Quinzena Cultural 
voltam a evocar-se, nesta data, os ide-
ais subjacentes à Revolução. Na noite 
de 24 de Abril, a Praça da República 
recebe José Cid, num concerto evoca-
tivo, onde interpretará um conjunto 
de temas do cancioneiro de Abril.O 
dia 25 será marcado por um leque 
variado de iniciativas que percorrerá 
o concelho, espalhando o convívio e 
o conceito de liberdade. 

Uma variedade de propostas que 
pretende dar continuidade à plura-
lidade cultural que desde sempre 
caracteriza a Quinzena Cultural e 
cuja dinâmica se quer cada vez mais 
abrangente e observadora das dife-
rentes sensibilidades. w

vinte anos de Primavera no Campo Branco
De 16 de Abril a 2 de Maio, Castro Verde volta a protagonizar a cultura e a liberdade em mais uma Primavera no Campo 
Branco. Espectáculos. Desporto e tradição. Iniciativas pensadas para diferentes públicos, onde o diálogo e a pluralidade se 
assumem como elementos-chave de uma programação rica em contributos.

Programa disponível na agenda 
Cultural “especial Quinzena” e 
em www.cm-castroverde.pt. 

O Campaniço 

arQuiVo CMCV
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ABRIL
Lançamento de Concurso de Ideias para criação de Medalha 
Evocativa dos “100 anos da República” 

5 MAI . Escola EB 2/3 Dr. antónio F. colaço .15h
Inauguração da Exposição “Desenhos e Caricaturas sobre a 
República” dos alunos da EB 2/3 Dr. António F. Colaço
Apresentação do website “Castro Verde 2010”

21 MAI . Fórum municipal . 18h30
Palestra “República no Distrito de Beja”, com Constantino Piçarra 
e Rui Mateus 
Inauguração da exposição “Figuras da República no Distrito de 
Beja”

23 JuL . EntraDas .18h
Inauguração da Exposição “Figuras da República no Distrito de 
Beja”

31 JuL . pólo Da BiBliotEca DE casévEl . 18h
Inauguração da exposição “Figuras da República no Distrito de 
Beja”

27 Ago . Junta DE FrEguEsia DE sta. BárBara DE paDrõEs .18h30
Inauguração da exposição “Figuras da República no Distrito de 
Beja”

SET . JarDim Do paDrão (castro vErDE)

Exposição Itinerante “Viva a República”

1 ouT . cinEtEatro municipal . 21h30
Concerto de Música Clássica

2 ouT . Basílica rEal . 21h30
Concerto com Vox Angelis

4 ouT . Fórum municipal . 18h30
Lançamento do livro “A Câmara Municipal de Castro Verde 
durante a 1ª República (1910 – 1926)”, de Arnaldo da Silva Pata

5 ouT
Início do Descerramento de Placas Evocativas do Centenário da 
República 10h . sEDEs DE FrEguEsia Do concElho

Apresentação de Medalha Evocativa dos 100 anos da República  
17h . salão noBrE Da câmara municipal   

Concerto de Fim de Tarde com a Banda Filarmónica 18h . cinEtEatro 
municipal

7 ouT . Fórum municipal . 18h30 
Lançamento do livro “Apontamentos sobre a história eleitoral em 
Castro Verde (1908 – 1915), de Miguel Rego

8 ouT . cinEtEatro municipal . 21h30
“os Republicanos”, pelo Teatro ao Largo

9 ouT . ruas DE castro vErDE . 10h às 19h
Encontro de Bandas Filarmónicas “Música de republicanos em 
País Monárquico”

DATA A DEFInIR . Fórum municipal . 18h30
Exposição “A Primeira República no Baixo Alentejo”

DATA A DEFInIR 
Colóquio: “A Educação em Portugal entre a Monarquia e a 
República”

20 noV . consultar programa próprio

Seminário “A Questão Agrária e as Movimentações Sociais nos 
Campos durante a 1ª República” 
em colaboração com a cm de odemira e o instituto de história contemporânea

27 noV . cEntro DE convívio DE s. marcos Da ataBoEira . 18h30
Inauguração da exposição “Figuras da República no Distrito de 
Beja”

programa evocativo 

19 MAR . Fórum municipal . 18h
Apresentação do Programa Comemorativo 
Palestra “Castro Verde Quinhentista”, pelo 
Professor Alves da Costa

28 ABR a 2 MAI . oviBEJa

Pavilhão temático sobre o Centenário da 
República e as Comemorações dos 500 anos 
dos Forais de Castro Verde e Casével

5 MAI . Escola EB 2/3 Dr. antónio F. colaço .15h
Apresentação do website “Castro Verde 2010”

27 MAI . Fórum municipal .18h
Lançamento do selo evocativo dos 500 anos 
dos Forais de Castro Verde e Casével

31 MAI . complExo DEsportivo . 21h
Jogos sem Fronteiras (Temática: “500 anos dos 
Forais de Castro Verde e Casével)

2 Jun . cinEtEatro municipal . 21h30
Teatro Vicentino

3 Jun 
Mostra de gado Autóctone . 9h às 19h . pavilhão 
DE ExposiçõEs Da ass. DE agricultorEs Do campo 
Branco (castro vErDE)

Apontamentos Musicais em locais distintos da 
vila de Casével  11h às 12h30 . largo DE s. FaBião

Entrega simbólica do Foral de Casével ao 
Executivo da Junta de Freguesia pelas crianças 
da Escola de Casével  11h às 12h30 . largo DE s. 
FaBião

Apontamentos Musicais em locais distintos da 
vila de Castro Verde 15h às 19h

Concerto (Música de época) 21h30 . cinEtEatro 
municipal

4 Jun . praça Da rEpúBlica E ruas DE castro vErDE 
21h30 
“A Praça em 1500”. animação de rua 

5 Jun
Início da Feira da Terra. Actividades de 
animação  9h às 20h . largo Da FEira (castro vErDE)

Desfile Histórico 15h às 17h . parquE Da liBErDaDE 
- praça Da rEpúBlica - largo Da FEira (castro vErDE)

Encerramento da Mostra de gado Autóctone 
. 19h . pavilhão DE ExposiçõEs Da ass. DE 
agricultorEs Do campo Branco (castro vErDE)

17 SET . Fórum municipal . 18h
Lançamento do Livro de Banda Desenhada “A 
Visita de D. Manuel I a Castro Verde”
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

18 SET . casévEl . 15h  

Tarde de animação em Casével
Colocação de Placa Toponímica Evocativa dos 
500 anos do Foral de Casével  

19 SET 
Colocação de Carimbo do Dia para 
coleccionadores filatélicos 15h . Basílica rEal  

Colocação de placa toponímica evocativa dos 
500 anos do Foral de Castro Verde   local e hora 
a definir

20 SET
Assembleia de Freguesia Extraordinária de 
Casével evocativa dos 500 anos do Foral de 
Casével 18h . Junta DE FrEguEsia DE casévEl

Assembleia de Freguesia Extraordinária de 
Castro Verde evocativa dos 500 anos do Foral 
de Castro Verde 19h30 . Junta DE FrEguEsia DE 
castro vErDE

Assembleia Municipal Extraordinária de Castro 
Verde Evocativa dos 500 anos dos Forais de 
Castro Verde e Casével  21h30  salão noBrE Da 
câmara municipal DE castro vErDE

Apresentação de Medalha Evocativa dos 500 
anos do Foral de Castro Verde 21h30  salão 
noBrE Da câmara municipal DE castro vErDE

21 SET . Fórum municipal . 18h30
Lançamento do Livro “As Visitações do século 
XVI, em Castro Verde”, de João José Alves da 
Costa

23 SET . Basílica rEal . 18h30
Conferência “A ordem de Santiago” pela Drª 
Isabel Cristina Fernandes

25 SET . pólo Da BiBliotEca DE casévEl . 15h
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

23 ouT . EntraDas . 15h 
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

13 noV . cEntro DE convívio DE s. marcos Da 
ataBoEira . 15h
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

4 DEz . Junta DE FrEguEsia DE sta. BárBara DE 
paDrõEs  . 15h
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

11 DEz . cEntro DE convívio DE namoraDos . 15h
Exposição “A Visita de D. Manuel I a Castro 
Verde”

18 DEz . cinEtEatro municipal . 21h30
Encerramento das Comemorações “Castro 
Verde - 2010”
Espectáculo (Apresentação de um tema original 
criado pelo Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo)
Filme sobre as comemorações que aconteceram 
ao longo do ano

No dia 19 de Março, o Fórum 
Municipal recebeu uma boa assis-
tência para a apresentação pública 
do Programa Castro Verde 2010, o 
programa comemorativo do Centená-
rio da República e dos 500 Anos da 
Doação dos Forais a Castro Verde e 
Casével por D. Manuel I, resultado do 
trabalho desenvolvido pela comissão 
organizadora, criada por deliberação 
da Câmara Municipal e que reúne 
diversos agentes representantes da 
comunidade local.

Estas comemorações já tiveram a 
sua génese em iniciativas realizadas 
anteriormente, nomeadamente em 
2008: as do Centenário da Repúbli-
ca, através da dinamização de um 

conjunto de iniciativas em torno da 
temática do regícidio, de que resul-
tou, entre outras coisas, a edição 
do livro “Alfredo Costa: O Regicida 
Invisível”, trabalho de Paulo Barriga 
sobre este personagem, natural de 
Casével.

Por sua vez, as comemorações 
ligadas às doações dos forais ini-
ciaram-se em 2006, no âmbito do 
assinalar da efeméride dos 30 Anos 
de Poder Local Democrático, através 
da edição dos Forais de Castro Ver-
de, Casével e Entradas, com texto e 
transcrição do Professor João José 
Alves da Costa. Uma parceria com 
as Juntas de Freguesia de Castro 
Verde, Casével e Entradas. O Foral 

de Castro Verde foi transcrito pela 
primeira vez em 1978 pelo Professor 
Abílio Pereira de Carvalho. O Foral 
de Casével, por sua vez, foi transcri-
to pelo conhecido arqueólogo Abel 
Viana, em 1960.

A apresentação pública do progra-
ma contou ainda com uma palestra 
do Professor Alves da Costa sobre 
“Castro Verde Quinhentista”, o qual 
entrevistamos neste Campaniço para 
ficarmos melhor contextualizados 
com as comemorações da doação 
dos forais. O mesmo acontecerá em 
edição futura com a apresentação 
de trabalhos sobre o nascimento da 
República em Castro Verde.

programa evocativo 
500 AnoS DA DoAÇÃo DoS FoRAIS A CASTRo VERDE E CASÉVEL (1510–2010)

cAStro vErdE 2010 - EvocAr A MEMórIA

Programa foi apresentado

www.cm-castroverde.pt
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Comemoram-se agora 500 anos 
dos forais novos (ou de leitura 
nova) de Castro verde e de 
Casével. um foral é exactamente 
o quê?

O foral é a carta pela qual se con-
sagra a existência jurídico-adminis-
trativa de um concelho. É geralmente 
concedido pelo rei. Às vezes acontecia 
os forais medievais serem concedidos 
por um bispo ou, mais raramente, 
por um nobre. Estes forais de leitura 
nova, como o de Castro Verde, foram 
concedidos pela Coroa.

Qual é a importância destes 
forais?

Há muitos forais anteriores a es-
tes. Inclusivamente, Castro Verde, no 
tempo de D. Pedro, já tinha um tipo 
de documento os “Privilégios”, que 
foram confirmados em 1361, e que 
davam um certo tipo de autonomia 
administrativa a esses núcleos urba-
nos. Contudo, os forais manuelinos 
tiveram como objectivo sistematizar 
a governação local ao nível adminis-
trativo, já que os forais medievais 
apresentavam discrepâncias muito 
grandes. Por outro lado, os forais me-
dievais estavam escritos num latim 
bárbaro que os oficiais da Câmara 
já não conseguiam interpretar, além 
de muitos estarem em mau estado 
de conservação. D. Manuel nomeia, 
por isso, uma comissão que durante 
20 anos manda recolher toda a do-
cumentação existente – Privilégios e 
antigos forais – e reformula-a segundo 
uma certa sistematização, o que faz 
com que todos os forais novos sejam 
quase idênticos. As terras perdem um 
bocado a sua originalidade em ter-
mos de administração interna, mas há 
uma certa unificação administrativa. 
Chamam-se de leitura nova porque 
o D. Manuel I instituiu um tipo de 
letra, o gótico librário, que consiste 
numa grafia muito mais inteligível. 
Na altura foram reformados 596 fo-
rais novos.

o paradoxo
e a sua função é apenas 
consolidar o poder do rei ou 
conceder alguma autonomia aos 
concelhos?

Quanto à sua importância, há aqui, 
quer na formação dos concelhos e 
na concessão dos forais, sobretudo 
dos concedidos por D. Manuel, um 
paradoxo: estamos num momento de 
centralização do poder, que vinha, 
sobretudo, do tempo de D. João II, mas 
ao mesmo tempo está-se a conceder 
foral, inclusivamente a terras que não 
dispunham até então de direitos, de 
uma certa autonomia administrativa. 
Se formos ao contexto da época, as 
comunicações eram o que eram e, 
através dos forais, o rei podia, de 
uma forma mais precisa, controlar 
o que se passava ou não passava 
sempre que reunia Cortes, porque 
havia disposições parecidas ou gerais 
para todos. Numa certa perspectiva, 
os forais limitavam a liberdade e os 
direitos dos concelhos, mas por outro 
lado limitavam também os direitos dos 
nobres ou do rei. Por vezes, os nobres 
chegavam com as suas comitivas a 
esta ou àquela localidade e, em nome 
do direito de aposentadoria, assenta-
vam arraiais e instalavam-se exigindo 
alimentação e outras comodidades. 
Não havia qualquer regulamento para 
evitar essas arbitrariedades. Os fo-
rais, nesse aspecto, respondem a um 
objectivo que as populações locais 
têm e que é a sua defesa contra os 
poderosos. A partir daí começa-se a 
invocar o que consta no foral.

e Castro verde e Casével não 
poderiam ter forais anteriores? 
Há algumas particularidades 
nestes dois forais que os possam 
distinguir de outros?

Na zona, Almodôvar e Ourique têm 
forais anteriores, mas Castro Verde e 
Casével não. Ou pelo menos eles não 
aparecem em nenhum lado, nem há  
nenhuma referência ou rasto de que 
possam ter existido.

Quanto a particularidades, não têm 
nenhuma, seguem apenas a norma. 
Na altura em que eles são redigidos,  
nenhuma destas localidades denota 
qualquer tipo de importância. Não 
havia aqui nenhum senhor que se 
destacasse da influência que a Ordem 
Militar de Santiago continuava a ter 
no concelho, não há absolutamente 
nada que pudesse individualizar estas 
localidades, que eram muito pobres, 
no limiar da subsistência.

Castro Verde há 
500 anos 
Como é que era há 500 anos a 

vila de Castro verde?

Há documentos precisamente 
de há 500 anos, as visitações feitas 
pela Ordem de Santiago, que dizem 
que “à entrada da Vila”, estavam os 
antigos Celeiros da Comenda, junto 
à Câmara, onde hoje funcionam o 
Notariado e as Finanças. Quer dizer 
que a Vila de Castro começava aí e 
tinha como núcleos fundamentais no 
casco urbano a Igreja de Santa Maria, 
que era uma igreja de três naves, e 
que se situava mais ou menos onde 
está a Basílica nos dias de hoje. A 
estrada para Mértola não existia, é já 
do século XX e toda aquela zona era 
uma eminência rochosa que ia até à 

cerca que está por detrás da Igreja. 
Aí, no sentido do Poço da Rua havia 
a Praça Velha, que ficava mais ou 
menos nas traseiras da Casa da Torre; 
havia a Rua do Poço; todo o casario ia 
da Igreja para sul até à Misericórdia, 
que não existia naquela altura, onde 
era a antiga Cadeia e praticamente 
terminava aí; havia depois, em frente 
da actual basílica, todas aquelas ruas 
que vão para baixo, a Travessa do 
Volta Atrás, a Travessa da Zunida, 
etc., que constituía, se assim se pode 
dizer, o miolo do casco urbano. E 
depois havia o Rossio – se reparar na 
posição do Castelo de São Jorge em 
relação ao actual Rossio de Lisboa, 
vê que a posição do casco urbano 

Professor alves da Costa

“Há nomes na toponímia de 
Castro verde que são os mesmos 
há 500 anos”
Segundo os dados existentes, quando os forais de Castro Verde e Casével foram concedidos pelo rei D. Manuel I, as duas 
localidades eram “pequenas vilas, com uma agricultura de subsistência, rodeadas de montado e de terras de pastagem, sem 
qualquer pormenor que as distinguisse das muitas outras que receberam foral nessa altura”, considera o professor Alves da 
Costa, estudioso da História Local. Em entrevista ao “Campaniço” este antigo professor de Filosofia, mas apaixonado pela 
história da sua terra, considera que os forais de Castro Verde e de Casével foram importantes para as populações porque lhes 
foram atribuídos direitos e concessões que não tinham até aí.

Um professor
de filosofia nas 
“andanças” da 
História Local

o professor João José alves 
da Costa está reformado, depois 
de ter dados aulas de Filosofia 
em diversos liceus, de lisboa, 
desde o gil Vicente até ao Ca-
mões onde leccionou mais de 
20 anos. diz que a sua ligação 
à História tem apenas a ver 
com Castro Verde, sua terra 
natal. aqui nasceu e estudou 
até ir para o liceu de Beja, onde 
completou o Curso dos liceus. 
Foi depois para a Faculdade de 
letras de lisboa, onde tirou o 
Curso de Filosofia. desde muito 
cedo teve apetência para a in-
vestigação da história de Castro, 
considerando que tem havido 
muito pouca gente a debruçar-
se sobre a realidade local. daí o 
seu empenho. Tem publicados, 
em edição da Câmara Municipal 
de Castro, dois volumes sobre 
“o Termo de Castro Verde – um 
Contributo para a sua História” 
e os Forais de Castro Verde, 
Casével e entradas.

Professor joão josé alves da Costa
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de Castro é semelhante – e temos 
o Rossio da Vila ou do Santo (São 
Sebastião).

e tinha quantos habitantes?

Estamos a falar de 1510. Nessa al-
tura Castro Verde e o termo (a Vila 
e o concelho) tinha 310 vizinhos. Se  
multiplicarmos por 4 teremos 1.240 
pessoas. Nessa altura, o campo era 
muito pouco habitado. Numa das 
visitações realizadas pela Ordem 
de Santiago fizeram aquilo que se 
chamavam as Sesmarias (ainda hoje 
há uma propriedade que se chama 
Herdade das Sesmarias, onde era o 
antigo campo de futebol do Castren-
se), ou seja, davam áreas de terreno 
para começarem a ser cultivadas e 
povoadas e uma das coisas que certos 
habitantes dizem é que não querem 
coisas muito longe porque os javalis 
e os veados lhes comiam tudo.

agricultura só nas 
terras mais férteis
o que quer que dizer que, na 
altura, ainda era em grande 
quantidade a terra virgem e não 
cultivada.

Sim. Estamos em face de uma eco-
nomia de subsistência e, mesmo as 
propriedades no sentido que nós lhes 
damos hoje, eram agricultadas apenas 
nos melhores bocados de terras.

Mas a ideia que se tem é que já 
antes, no tempo dos romanos, a 
agricultura era uma actividade 
importante, com grandes 
propriedades no Alentejo. Como 
é que há 500 anos toda era zona 
aparece com uma agricultura de 
subsistência?

No tempo dos romanos havia essa 
actividade agrícola muito forte, mas 
era nas terras boas, as grandes villas 
e as grandes explorações agrícolas 
existiam aí. Em Castro Verde tam-
bém há vestígios de uma ou outra 
villa romana (por exemplo na A dos 
Mendes, a caminho de Casével, ain-
da há alguns anos havia vestígios 
de um balneário romano), mas são 
uma excepção. Em geral, eles só se 
instalavam nas melhores terras, nas 
terras de barro. O que não acontece 
aqui em Castro Verde. As terras do 
Campo Branco são delgadas e muito 
fracas em termos agrícolas.

Portanto, aqui há 500 anos 
em que consistia a actividade 
agrícola? 

Era muito pequena. Para a actividade 
cerealífera a adubação, por exemplo, 
das terras ia até onde ia o estrume 
do gado, as próprias alfaias também 
não permitiam grande extensão de 
cultivos; e, além disso, o número de 
habitantes era tão diminuto que não 
permitia uma grande ocupação de 
mão de obra na agricultura.

Mas em termos de coberto 
vegetal como era esta zona? 
tinha árvores? tinha um 
montado denso?ou era tão 
desarborizada como hoje?

Tinha um grande montado e muito 
mais árvores do que hoje. Nos tem-
pos recentes, a campanha do trigo 
contribuiu para alguma desarboriza-
ção, mas um dos factores que mais 
contribuiu para o estado actual da 
paisagem do Campo Branco, a meu 
ver, foram os grandes incêndios que 
aqui aconteceram ao longo dos tempos, 
muitos deles provocados pela própria 
agricultura. Havia a desmatação, após 
o que eram feitas medas de mato às 
quais se puxava fogo (as chamadas 
moreias) e das quais muitas vezes 
se perdia o controlo. Ainda hoje há 
sobreiros antigos onde se podem 
vêr no pé cortiça virgem que nunca 
pôde ser tirada por ter sido afogue-
ada. Eu próprio ouvi contar ao meu 
avô histórias acerca desses incêndios 
terríveis. Houve também um ciclone 
enorme no início dos anos 40 que 
devastou muito os montados que 
aqui existiam.

Terras de “pobreza
franciscana”

Há 500 anos, entre Castro verde, 
Casével e entradas (todos 
concelhos) havia já alguma terra 
que tivesse maior relevo do que 
as outras? ou a importância e 
dimensão eram similares?

Era uma pobreza franciscana ge-
neralizada. Eram os três centros ur-
banos muito diminutos, com muita 
pobreza. Castro, por exemplo, não 
tem uma cantaria, um brasão, uma 
casa senhorial. Aqui não existiam as 
chamadas fortunas, nem os grandes 
latifúndios. Isso só aparece num pas-
sado recente, já com o liberalismo e 
as reformas de Mouzinho da Silveira, 
em que vão à praça os chamados 
bens de mão morta das misericórdias 
e das confrarias. Por exemplo, aqui 
bem próximo, no Vale do Sado, no 
século XVIII, havia sítios que nun-
ca tinham visto a mão do homem, 
absolutamente virgens, como ainda 
nalguns pontos da Amazónia.  Esse 
povoamento acabou por ser feito por 
negros, que eram mais resistentes à 

malária, e que ali se fixaram e que 
deixaram ainda traços fortes em muitos 
dos naturais daquela zona.

Quando D. Sebastião visita o Alen-
tejo e o Algarve em 1573, em  Castro 
fica instalado nas chamadas Casas da 
Ordem (de Santiago), onde eram os 
antigos Celeiros da Comenda, mas o 
resto da comitiva fica noutras casas 
qualificadas como muito ruins e à 
chegada a Castro Verde foram ata-
cados por alcateias de lobos. Era este 
o ambiente à volta destes pequenos 
burgos. 

e era nessa altura que era muito 
importante a transumância dos 
rebanhos…

Claro, daí também os lobos que 
aqui havia. Nesta altura, os donos 
das terras não eram donos das pas-
tagens, quando vinha o período dos 
pastos comuns. Todo esse fenómeno 
transumante, que vinha da serra da 
Estrela, entrava ali por Entradas – e 
concerteza que o nome tem a ver 
com isso -, vinha à Herdade da Per-
digôa, onde ali hoje ainda estão as 
ruínas de um curral enorme, onde os 
funcionários régios faziam a conta-
gem dos gados entrados no Campo 
de Ourique. Há até um Regimento 
dos Verdes e Montados do Campo 
de Ourique, em que se fica a saber 
que os rebanhos por cada 50 cabeças 
pagavam uma à Coroa, que detinha 
os direitos de pastagem. Neste caso 
de que estamos a falar, no tempo de 
D. Manuel I, os direitos eram dele 
próprio e não da Coroa, por herança 
da mãe. Eram milhares de cabeças 
de gado que aqui chegavam todos os 
anos e há uma coisa que ainda deixa 
perplexos os investigadores: como é 
que havia pastagens nestas terras para 
tantas cabeças de gado se elas não 
eram agricultadas? É uma incógnita 
que existe, mas o que é certo é que 
não há ainda um trabalho de fundo 
sobre esta questão.

o que é que as populações 
ganhavam com esta 
transumância nas suas terras?

As populações não ganhavam nada. 
A Coroa ou o Rei eram senhores e 

donos das pastagens e todo o gado 
recolhido pelos funcionários régios 
revertiam a favor da Coroa. Dentro 
da população só ganhavam alguma 
coisa aqueles que tinham gado de 
trabalho, chamados bois de arado, e 
a quem eram reservadas certas zonas 
para os seus animais pastarem: as cou-
tadas. Todos os anos aos funcionários 
da Câmara competia marcarem as 
“canadas”, por entre as searas, para 
que os rebanhos passassem e causas-
sem os menores prejuízos possíveis, 
mas havia sempre problemas e ba-
rulhos, muitas vezes com os cajados 
e as tesouras de tosquia a terem que 
“trabalhar”.

Muitas viúvas
Há 500 anos estava Portugal no 
início da expansão marítima. 
Castro verde e Casével 
participaram neste movimento?

Acho que sim, embora não haja 
referências directas. Mas há alguns 
momentos, por exemplo, depois da 
batalha de Alcácer-Quibir em que 
encontramos um número de viúvas 
muito significativo. E há muitas possi-
bilidades: o Vasco da Gama fez muitas 
viagens à India, para além da viagem 
de descoberta do caminho marítimo, 
e pertenceu à Ordem de Santiago, 
sempre quis escolher as suas tripu-
lações, o que terá feito dentro dos 
territórios da própria Ordem. Mas 
ainda não encontrei nada escrito com 
referência ao local de onde eram estes 
homens.

Há nomes dessa altura que ainda 
estejam presentes em famílias 
ou na toponímia do concelho?

Há muitos. No caso do foral que é 
de 1510, mas que só é publicado em 
1515 ou 1516, encontram-se nomes 
como os Fragosos ou os Fernandes. 
Vamos encontrar na gerência da Mi-
sericórdia, anos mais tarde, os Faleiro, 
por exemplo. E vamos encontrar muitos 
nomes que estão na raíz da toponímia 
dos Montes: há uma propriedade que 
é o Rui Dias; os Burnachos; os Vizeus; 
os Tacanhos; os Barbas; os Calças; os 
Calcinotes; os Gregórios; A dos Men-
des; os Janeiros. Todos estes montes, 
a sua toponímia, está ligada a estes 
primeiros donos que fizeram as ro-
ças daqueles matos e começaram a 
exploração daquelas terras. w

Comissão organizadora
. Câmara Municipal de Castro Verde
. assembleia Municipal de Castro Verde
. Junta de Freguesia de Castro Verde
. Junta de Freguesia de Casével
. Junta de Freguesia de entradas
. Junta de Freguesia de s. Marcos da atabueira
. Junta de Freguesia de santa Bárbara de Padrões
. agrupamento de escolas dr. antónio Francisco Colaço
. escola secundária de Castro Verde
. Conservatório regional do Baixo alentejo
. Tesouro da Basílica real
. Cortiçol
. sociedade recreativa 1º de Janeiro

ColaBoraÇÕes

. associação de agricultores do Campo Branco

. associações Culturais e desportivas do Concelho

. Comércio e artesãos locais

. Comissão do Centenário da república

. Confraria dos Cavaleiros de s. Pedro

. guarda nacional republicana

foral de Castro verde



O “Entrudanças” chegou ao som 
da chuva, no fim-de-semana de 13, 
14 e 15 de Fevereiro, mas nem as 
adversas condições climatéricas 
afugentaram a diversão. A vila de 
Entradas fez uma pausa nos seus dias 
de serenidade e recebeu o Festival de 
Inverno que, todos os anos, anima 
a planície alentejana por altura do 
Entrudo, transformando-se num local 
privilegiado para o encontro. 

Três dias repletos de música, dança e 
troca de experiências, oficinas de dança, 
canto, gastronomia e trabalhos manuais, 
mas, acima de tudo, boa disposição 
e convívio entre gente de diferentes 
lugares do país e do mundo. 

Apesar de centrado nas danças de 
tradição como fio condutor de toda 
uma programação, o Entrudanças é 

também um espaço de criação onde 
se dá ênfase ao envolvimento da co-
munidade local e à cultura alentejana, 

como parte integrante da sua iden-
tidade. Prova disso são as diferentes 
iniciativas organizadas em torno da 

gastronomia local, do cante alentejano 
ou até das potencialidades ambientais 
da região. 

O festival abriu com a recriação 
“Os Entrouxos de Hoje” pelas Esco-
las EB1 de Entradas, Casével e São 
Marcos da Atabueira, no âmbito do 
projecto Pré-Entrudanças. Entre os 
momentos altos destacaram-se, este 
ano, o Encontro Mediterrânico, no 
âmbito do qual se promoveram diá-
logos entre artistas de países da bacia 
do Mediterrâneo em torno da música 
e dança tradicional; o lançamento do 
álbum do grupo “No Mazurka Band”, 
“No Rules – No Harmony”, um Folk 
contemporâneo, vibrante e actual 
que se reinventa constantemente e, 
ainda, a apresentação da edição para 
crianças “Cardápio de Danças – Danças 

do Mundo”, pela Pédexumbo. 
Destaque ainda para a performan-

ce de alguns grupos em cartaz nesta 
edição, como os “Pó”, “Mala Herva”, 
“EmBRUN”, “Karika”, “OMIRI” e “O 
CABAZ”. Estilos e sonoridades dife-
rentes, todos pela animação e pela 
festa. Os “bailadores”, esses, também 
não ficaram aquém das expectativas 
e dançaram noite fora ao ritmo dos 
sons do mundo. 

Organizado pela Associação Péde-
xumbo em parceria com a Câmara 
Municipal de Castro Verde e Junta de 
Freguesia de Entradas, o Entrudanças 
é uma aposta num Carnaval diferente, 
dinamizador da comunidade e das 
tradições locais, que oferece um pro-
grama alternativo tanto a visitantes 
como a residentes. w

tErrAS SEM SoMBrA 2010

Mário Franco ensemble na Basílica real 
O Festival Terras sem Sombra foi criado para valorizar o património edificado da Diocese de Beja, através da promoção da 
música sacra. A Basílica Real, enquanto parte deste património, recebeu o sexteto do conceituado contrabaixista Mário Franco 
Ensemble.

O contrabaixista Mário Franco foi 
o convidado de honra do segundo 
concerto da 6ª edição do Festival 
de Música Sacra do Baixo Alente-
jo – Terras sem Sombra 2010, que 
aconteceu em Castro Verde a 6 de 
Fevereiro, sob a temática “Limites 
Imensos – A Contemporaneidade na 
Música Antiga”. 

Um concerto original onde estiveram 
presentes cerca de 600 pessoas e onde 
se pôde ouvir todo um conjunto de 

temas do Cancioneiro Popular Por-
tuguês, com destaque para “Senhora 
Sant’Ana, “Oh Bento airoso” e “José 
embala o Menino”, entre outros. 

Melodias que encheram este gran-
dioso espaço e que fizeram soar junto 
do público, a cultura oral de diferen-
tes regiões do país, num cruzamento 
entre a música antiga e o jazz. Uma 
estreia absoluta do sexteto Mário 
Franco Ensemble em Castro Verde, 
intitulada “Lux Perpetua: Improvi-

sos sobre Música Sacra Medieval e 
Renascentista”. 

Um espectáculo distinto marcado 
pelo improviso e criatividade dos mú-
sicos que acompanharam Mário Franco 
e que transformou o concerto num 
momento inédito e inesperado. 

O concerto n.º 1 do festival aconte-
ceu este ano em Santiago do Cacém, 
na Igreja Matriz de Santiago Maior, 
com Jordi Savall e Pedro Estevan a 
fazer as honras de abertura. w

cInEtEAtro MunIcIpAL dE cAStro vErdE 
“de regresso às nossas vidas” assinalou reabertura
Algum tempo volvido desde que encerrara para obras merecidas, o espaço do Cineteatro reabriu ao público em Janeiro 
passado com o espectáculo “De regresso às nossas vidas”. Do programa fizeram também parte um “Dia Aberto à População” 
e o concerto com Sérgio Godinho.

Pouco passava das 21h30 quando 
a porta de acesso ao Cineteatro Mu-
nicipal se abriu para o espectáculo 
de reabertura “De Regresso às nossas 
Vidas”. Ao subir do pano, o cante 
alentejano fez soar neste espaço o 
pulsar da planície alentejana pela 
voz d’ Os Ganhões de Castro Verde 
e, num momento de beleza e equilí-
brio, fez-se acompanhar pela dança 
da bailarina suspensa no ar. 

A história deste espaço contou-se, 
de seguida, através de imagens de 
arquivo e dos testemunhos daqueles 
que há muito acompanham a vida 
desta “casa”. Do espaço outrora Praça 
de Touros, ao actual Cineteatro Mu-

nicipal, muitos foram os momentos 
que, ao longo de todo o espectáculo, 
deram entrada aos grupos convidados: 
Violas Campaniças, As Camponesas, 
Big Band da Banda Filarmónica 1º 
de Janeiro, projecto do Conserva-
tório Regional do Baixo Alentejo e 
Boni Mores. Todos eles, no seu es-
tilo, contribuíram para fazer desta 
noite uma ocasião especial. 

No dia anterior ao espectácu-
lo, a Câmara Municipal de Castro 
Verde tinha já proporcionado um 
“Dia Aberto à População”, onde os 
mais curiosos puderam contemplar 
o resultado final de 11 meses de 
obras de remodelação, com visitas 

guiadas pelas novas instalações deste 
equipamento. 

Do programa de reabertura constou 
ainda um grande nome do panorama 
musical português - Sérgio Godinho, 
ou o “Homem dos sete instrumen-
tos”. Um concerto em grande onde 
interpretou temas da sua vasta car-
reira, como “Com um brilhozinho 
nos olhos”, “É Terça-Feira” ou, “A 
Noite Passada”. 

Num misto de palavras e melodias, 
Sérgio Godinho iluminou o auditório 
do Cineteatro Municipal e encerrou 
três dias dedicados à reabertura deste 
espaço. w 

entrudanças animou vila de entradas 
De 13 a 15 de Fevereiro, Entradas celebrou o Carnaval ao ritmo das danças de tradição do mundo. Um espaço alternativo, que 
se assume também como um factor importante na dinamização da comunidade local, envolvendo-a numa programação rica e 
diversificada.  
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Performance fiar / ganhões de Castro verde

Concerto terras sem sombra 2010

PédexuMBo



Tendo presente a importância das 
instituições na dinâmica de Castro 
Verde, e o seu papel na construção 
da memória colectiva, a Câmara 
Municipal de Castro Verde vai im-
pulsionar, uma “viagem” pela história 
do Futebol Clube Castrense contada 
a partir de diferentes registos e da 
memória daqueles que, de alguma 
forma, participaram na construção e 
no desenvolvimento desta associação 
desportiva. 

A dignificação do património huma-
no e a construção da memória social 
do concelho, é uma das preocupações 
da autarquia para este mandato. “A 
Escola de Almeirim” ou o “Centro 
de Memória da Comunidade dos Ai-
vados” são, a par deste, exemplos 
de projectos em curso que visam 
objectivos semelhantes. 

“Castrense”, a apresentar durante 

as Comemorações do Feriado Mu-
nicipal, inclui a realização de um 
filme documental ao longo do qual 
os diferentes protagonistas (atletas, 
simpatizantes, sócios) se desdobrarão 
em histórias - a história do Clube, a 
sua história particular, mas também 
a história da vila e do concelho en-
quanto espaço físico e social onde 
ela se proporcionou. 

A par do documentário será ain-
da criado um libreto de apoio que 
conte de forma dinâmica e breve, a 
história do Futebol Clube Castren-
se. Uma síntese documental que, 
posteriormente, resultará numa 
exposição onde pode conhecer-se 
o percurso de uma das mais impor-
tantes instituições desportivas do 
concelho. Posteriormente, aquando 
do término da exposição no Fórum 
Municipal, está prevista a criação 

de um pequeno Núcleo Documental 
na sede do Clube e a salvaguarda da 
memória oral no núcleo da oralidade 
do Museu da Ruralidade e Arquivo 
Municipal.

Fruto de uma parceria entre a au-
tarquia e o Clube, o projecto constitui 
uma candidatura ao Programa Proder, 
e apresenta-se como um projecto ino-
vador, nas suas vertentes formativa 

e informativa, pelo importante papel 
desempenhado pela população na 
construção da história da comunidade 
através de uma colectividade. w 
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Os Municípios de Castro Verde, 
Beja, Cuba, Mértola, Moura, Santia-
go do Cacém e Serpa estabeleceram 
uma parceria concretizada na can-
didatura da Rede Intermunicipal, 
a co-financiamento do INAlentejo 
para os anos de 2010/2011, com 
vista à programação cultural em 
rede. A candidatura integra o Eixo 
3 – Conectividade e Articulação Ter-
ritorial, do Regulamento Especifico 
Equipamentos Culturais – Anexo D 
– Programação Cultural em Rede e 
abrange entidades proprietárias ou 

gestoras de espaços culturais como 
teatros e cineteatros, entre elas os 
municípios. 

Com as obras de requalificação 
do Cineteatro Municipal, a Câmara 
Municipal de Castro Verde alcançou 
as condições de candidatura exigi-
das no regulamento do Programa, 
sendo a sua pretensão aprovada. O 
domínio de intervenção desta “Rede 
Intermunicipal” assenta numa con-
tribuição para a melhoria do acesso 
público ao usufruto das actividades 
culturais e à participação das artes 

do espectáculo, das artes visuais e 
do património móvel no processo de 
construção e formação de públicos. O 
Programa Cultural em rede pretende 
ajudar a ordenar o território sob uma 
perspectiva cultural, reduzindo as 
diferenças regionais relativamente 
ao acesso às artes do palco.   

As actividades da rede vão decorrer 
entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 
2011 sendo que, no primeiro ano, os 
municípios aderentes irão realizar um 
conjunto de espectáculos de progra-
mação em rede, de natureza diversa, 

como música clássica, tradicional, 
popular, o teatro e a dança. O segun-
do ano, para além da programação 
em rede, promoverá ainda uma co-
produção em rede denominada “Do 
Guadiana ao Atlântico” que pretende 
combinar as diferentes manifestações 
musicais dos concelhos aderentes e 
valorizar os agrupamentos musicais e 
as tradições endógenas. Esse figurino 
materializar-se-á num espectáculo 
musical em cada um dos concelhos 
da rede, durante o ano de 2011. 

No presente ano, para além da 

dinamização de acções ao nível de 
serviços educativos, um conjunto de 
iniciativas que integrarão a progra-
mação habitual da autarquia, será 
co-financiado pelo INAlentejo, no-
meadamente o concerto “A Mãe” de 
Rodrigo Leão, a peça “A Tempestade” 
da Companhia Chapitô e “Retrato 
Inacabado” do Grupo de Teatro Gato 
SA, o concerto com Cristina Branco 
e Rita Red Shoes, a Gala de Ópera da 
Orquestra Sinfónica Juvenil, a dança 
“Olhares” da Companhia de Dança 
de Almada, entre muitos outros. w

Numa tentativa de preservar 
a história sob a qual se edifica o 
concelho de Castro Verde, a autar-
quia, em conjunto com diferentes 
parceiros, está a proceder à criação 
de uma rede museológica que terá a 
sua âncora no Museu da Ruralidade 
em Entradas, cujo objectivo é salva-
guardar a memória e a identidade 
e contribuir para a dinâmica das 
comunidades locais.

Em conjunto com a Junta de Fre-
guesia de Castro Verde iniciou-se um 
processo de discussão colectiva de 

dois núcleos museológicos, Almeirim 
e Aivados, tendo sido dinamizados 
encontros com as populações no 
sentido de as envolver neste pro-
cesso de construção desde o primeiro 
momento.

Um dos projectos é proceder à re-
abilitação da antiga Escola Primária 
de Almeirim, de modo a que, num 
futuro próximo esta possa albergar, 
no figurino de núcleo museológico, 
objectos que determinaram a vida 
das suas gentes (fotografias, livros, 
documentos) e que hoje transportam 

em si uma forte componente histórico-
social. Estes objectos, cuja recolha 
será efectuada junto da população da 
aldeia, procurará também resgatar 
lembranças, hábitos e espaços de 
um passado rico em factos e acon-
tecimentos que se contextualizam 
com o cenário de uma sala de aula 
que já faz parte do passado.

Nos Aivados, o projecto passa 
igualmente por não deixar esmo-
recer a tradição e a história desta 
aldeia comunitária, de característi-
cas únicas no país e que atravessou 

diversos períodos da nossa história. 
Assim, será criado no Largo principal 
o Centro Documental da Comunidade 
dos Aivados, um espaço que será 
cedido pela Associação de Morado-
res, parceira do projecto, e que se 
destina a acolher todos os registos 
capazes de transmitirem, por si só, o 
modo de vida desta povoação, onde 
a oralidade desempenha um papel 
importante. w

FutEBoL cLuBE cAStrEnSE

A história contada pelos seus protagonistas  
A apresentar durante as “Comemorações do Feriado Municipal”, o projecto centra-se na história do Clube contada pelos seus 
protagonistas e visa a salvaguarda da memória de uma das mais importantes instituições do concelho. 

núcLEoS MuSEoLógIcoS EM AIvAdoS E ALMEIrIM 

Construir e valorizar a memória colectiva

Entre 2010 e 2011, o Cineteatro Municipal de Castro Verde beneficiará de uma programação 
cultural em rede, fruto da candidatura ao INAlentejo denominada “CAL – Cultura Alentejo, Rede 
Intermunicipal” que visa a valorização deste espaço cultural e a formação de públicos. Desta fazem 
parte mais seis municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. 

cAL – cuLturA ALEntEjo

Cineteatro integra “rede intermunicipal”
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Este ano os Jogos Concelhios ini-
ciaram sem Festa de Abertura mas 
com o mesmo ritmo e entusiasmo de 
outras edições. O mau tempo ditou o 
cancelamento deste momento para o 
qual estava preparado um conjunto 
diverso de actividades, desde insu-
fláveis, demonstrações e uma cami-
nhada, impondo o seu início a 6 de 
Março com a realização do primeiro 
torneio em Casével. 

Desde então, o concelho tem sido 
palco do desenrolar de um diversifica-
do leque de modalidades – 40 ao todo 
– estabelecendo o convívio e o espírito 
de camaradagem entre os amantes 
da actividade física e lúdica. 

Em 2010, a Otis, mascote oficial dos 
Jogos Concelhios, sai à rua equipa-
da da mais antiga prática desportiva 
organizada – o Atletismo, apelando 
à prática regular de exercício físico 
e por conseguinte, a uma vida mais 
activa e saudável. 

Voleibol Duplas, Jogos sem Fron-
teiras, Futebol-Ténis e Boccia são 
algumas das novas modalidades in-
troduzidas nesta edição. Para quem 
estiver interessado em participar, o 
único requisito exigido é ser residen-
te no concelho, preencher a ficha 
de inscrição, ter espírito de equipa, 
fairplay e boa disposição. Os Jogos 
Concelhios 2010 vão prolongar-se até 

ao mês de Junho e prometem manter 
viva a “festa” do desporto

Esta é uma iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal de Castro Verde 
com a colaboração das Associações, 
Colectividades, Estabelecimentos de 
Ensino e Juntas de Freguesia do Con-
celho de Castro Verde.  

As iniciativas desenrolam-se em 
diferentes lugares, como os equipa-
mentos desportivos municipais, as ruas 
e largos, enquanto espaços informais, 
ou nas sedes das colectividades. 

Nesta edição dos Jogos Concelhios, 
foi publicada uma agenda específica, 
com a calendarização de todas as 
provas. w

regulamento: escolas, 
associações e Juntas de 
Freguesia do Concelho.
inscrições e informações: Fórum 
Municipal.  Tf. 286 320 040.

Jogos Concelhios 2010 
Começou mais uma edição dos Jogos Concelhios. A abertura aconteceu a 6 de Março, 
com um torneio de sueca em Casével. 

AtletisMo. BAdMinton. 
BAsQueteBol 3X3. 
Berlinde. BilHAr. Btt. 
BoCCiA. CAMinHAdAs. 
CAvAlHAdAs. CiCloturisMo. 
ColuMBoFiliA. CorridAs de 
CArrinHos de rolAMentos. 
dAMAs. dArdos. JoGos seM 
FronteirAs. doMinÓ. FuteBol 
de 7. FuteBol HuMAno 
FuteBol-tÉnis. JAnGro. MAlHA. 
MAtrAQuilHos. nAtAÇÃo. 
PAintBAll. PiÃo. snooKer 
sueCA. tÉnis de CAMPo. tÉnis 
de MesA. tiro Aos PrAtos.  
PAtinAGeM. 3 set’s. GirA–volei. 
YoGA. vAle-tudo. voleiBol 
duPlAs.

Pelas quinze horas do passado dia 9 
de Janeiro, o centro de Castro Verde 
encheu-se de atletas e público para 
receber a primeira edição do Grande 
Prémio de Atletismo do Campo Bran-
co, que decorreu em paralelo com o 
Campeonato Distrital de Estrada. 

Com meta instalada em plena Pra-
ça da República, a prova percorreu 
algumas das principais artérias de 
Castro Verde, na qual participaram 
cerca de 150 atletas. 

Em competição estiveram várias 
equipas de atletismo, destacando-se a 
presença de atletas do Sport Lisboa e 
Benfica, Sporting Clube de Portugal, 

entre outras.  Participaram ainda  atle-
tas independentes, que apareceram 
para participar na prova, nos escalões 
Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, 
Juniores, Seniores e Veteranos.

A Juventude Desportiva das Neves, 
a Sociedade Recreativa e Desportiva 
Entradense, o Beja Atlético Clube, o 
Clube da Natureza de Alvito e o Núcleo 
Desportivo e Cultural de Odemira 
foram as equipas que mais se desta-
caram na classificação do Campeo-
nato Distrital de Estrada, merecendo 
ainda realce algumas classificações 
individuais de atletas SRDE.

No I Grande Prémio do Campo 

Branco, na categoria de Seniores 
Masculinos, a vitória foi para o atle-
ta do Sporting Clube de Portugal, 
Luís Pinto. Evidenciou-se ainda a 
vitória do ex-atleta olímpico Carlos 
Calado, na categoria de Veteranos I 
Masculinos.

Uma tarde dedicada ao Atletismo 
organizada pela Associação de Atletis-
mo de Beja e pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, em colaboração com 
as Juntas de Freguesia do Concelho, 
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo 
de Castro Verde e GNR. w

 

I grAndE préMIo dE AtLEtISMo do cAMpo BrAnco

Competição decorreu em Castro verde

Cerca de 1300 atletas de escolas 
básicas, do 2º e 3º ciclos, secundárias 
e profissionais do Baixo Alentejo e 
Alentejo Litoral participaram, no pas-
sado dia 23 de Fevereiro, no Corta-
Mato Escolar Distrital 2010, que se 
realizou junto ao Estádio Municipal 
25 de Abril, em Castro Verde. 

No seguimento do plano de activi-
dades elaborado pela Coordenação 
Local do Desporto Escolar (CLDE) 
do Alentejo Sul e Alentejo Litoral 
(ASAL), a prova teve como finali-
dade, não só dar continuidade ao 
plano desportivo interno das Escolas, 
mas também encontrar os campeões 
distritais em cada um dos escalões 
participantes – escalões iniciados e 
juvenis de ambos os sexos, individu- al e colectivamente. Deste modo, e relativamente ao concelho de Castro 

Verde, as classificações não deram a 
vitória a nenhum dos participantes. 
No entanto, os alunos castrenses em 
competição conseguiram alcançar 
bons tempos nas provas em que par-
ticiparam. No que respeita ao escalão 
Iniciados Masculinos, distinguiram-
se dois alunos, César Luz e Gonçalo 
Luz, ambos da Escola EB 2/3 Dr. 
António Francisco Colaço.No mesmo 
escalão mas na categoria Femininos, 
Joana Real obteve o melhor lugar 
das concorrentes castrenses. No es-
calão Juvenis Masculinos António 
Vilhena, aluno da Escola Secundária 
de Castro Verde, e Tânia Santiago 
alcançaram bons resultados na clas-
sificação global.

Além da componente competitiva, 

iniciativas deste género têm sempre 
uma componente lúdica, proporcio-
nando aos participantes, momentos 
de convívio saudável, promoven-
do a amizade, o companheirismo 
e o respeito no seio do desporto de 
competição, bem como a criação 
de hábitos de prática desportiva na 
comunidade juvenil.

A prova contou com a colaboração 
da Escola EB 2/3 Dr. António Fran-
cisco Colaço, da Escola Secundária 
de Castro Verde e da Associação de 
Atletismo de Beja, e com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde, da 
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo 
de Castro Verde e da Guarda Nacional 
Republicana de Castro Verde. w

cortA-MAto dIStrItAL EScoLAr 

Prova reuniu cerca de 1300 atletas
O terreno junto ao Estádio Municipal 25 de Abril em Castro Verde foi o local escolhido para receber o Corta-Mato Escolar 
Distrital 2010. A competição aconteceu dia 23 de Fevereiro e deixou os participantes das Escolas castrenses bem 
posicionados.  

Corta-mato Distrital escolar

Prova de atletismo
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“A nossa segurança 
depende de nós”
o smpc de castro Verde recomenda

Sismos

Um sismo resulta de uma rotura no interior da crosta 
terrestre, correspondente à libertação de uma grande 
quantidade de energia, provocando vibrações que se 
transmitem a uma vasta área envolvente.
O concelho de Castro Verde localiza-se numa área de 
elevado risco sísmico pela proximidade da “Falha de 
Messejana”. Aqui ficam alguns conselhos a ter em atenção 
numa situação de sismo.

Antes do Sismo / Prepare a sua Casa
Durante o Sismo / Tente manter a CALMA

NOS PRiMEiROS MiNUTOS A SEgUiR AO SiSMO
• Corte imediatamente a electricidade, o gás e a água.
• Não acenda fósforos nem isqueiros, pois pode haver 

fugas de gás.
• Observe se a sua casa sofreu danos graves. Saia 

imediatamente se não for segura.
• Nunca utilize os elevadores.
• Cuidado com vidros partidos ou cabos de electricidade. 

Não toque em objectos metálicos que estejam em contacto 
com fios eléctricos.

• Limpe urgentemente o derrame de tintas, pesticidas e 
outras substâncias perigosas e inflamáveis.

• Afaste-se das praias. Depois de um sismo pode ocorrer um 
tsunami (onda gigante).

• Solte os animais, eles tratam de si próprios.
• Não remova feridos com fracturas, a não ser que haja 

perigo de incêndio, inundação ou derrocada.
• Ligue o rádio e fique atento às instruções difundidas.
• Não utilize o telefone, excepto em caso de extrema 

emergência (feridos graves, fugas de gás ou incêndios).

EM CASA 
• Nunca utilize os elevadores.
• Dirija-se para um local seguro (vãos de portas, cantos das 

salas e debaixo de uma mesa ou de uma cama).
• Mantenha-se afastado de janelas, espelhos, chaminés e 

outros objectos que possam cair.
• Ajoelhe-se e proteja a cabeça e os olhos com as mãos.
• Não se precipite para as saídas se estiver num 

andar superior do edifício. As escadas podem ficar 
congestionadas.

NA  RUA 
• Mantenha-se afastado dos edifícios altos, postes de 

electricidade e outros objectos que possam cair;
• Dirija-se para um local aberto;
• Se estiver a conduzir pare o veículo, longe de edifícios, 

muros, encostas, postes e cabos de alta tensão e 
permaneça dentro dele.

EM CASA OU NUM EDiFÍCiO

Locais mais SEGUROS
• Vãos de portas, de preferência em paredes-mestras.
• Cantos das salas.
• Debaixo de mesas, camas ou outras superfícies 
resistentes.

Locais mais PERIGOSOS
• No meio das salas e saídas.
• Elevadores.
• Junto a janelas, espelhos e chaminés.

Tenha sempre à mão um estojo de emergência:
• Agasalhos.
• Estojo de primeiros socorros.
• Rádio a pilhas.
• Lanterna a pilhas.
• Pilhas de reserva.
• Medicamentos essenciais.

O mau tempo que se tem feito sentir 
durante esta estação tem fustigado 
todo o território português. Em Castro 
Verde, embora não haja registo de 
casos mais graves, a chuva e vento 
fortes têm deixado vestígios. 

No passado mês de Dezembro, as 
chuvas intensas aumentaram o caudal 
das ribeiras deixando algumas das 
estradas da região intransitáveis. Na 
altura, a Estrada Nacional 2, que liga 
Castro Verde a Aljustrel, e o IP2, que 
liga Castro Verde à vila de Entradas, 
ficaram impraticáveis. As Estradas 
Municipais de acesso ao Monte Ro-
lão, aos Geraldos e a Casével foram 
outros casos de vias cortadas devido 
ao temporal. A situação mais com-
plicada aconteceu com uma viatura 
ligeira que, ao tentar atravessar a 
ponte sobre a ribeira dos Geraldos, 
foi arrastada pela força das águas. O 

resgate dos três homens foi efectuado 
pelo helicóptero da Protecção Civil 
de Faro, uma vez que os Bombeiros 
locais, a GNR e a Protecção Civil não 
detinham meios próprios para socorrer 
as vítimas que se encontravam num 
local de difícil acesso. As chuvadas 
de Dezembro provocaram ainda 
inundações em várias habitações, e 
foram registadas algumas derroca-
das em casas devolutas espalhadas 
pelo concelho de Castro Verde. De 
assinalar o caso de um habitante de 
Almeirim que viu uma das paredes 
da sua habitação ruir encontrando-se, 
actualmente, realojado no edifício da 
antiga escola primária. Há, também, 
conhecimento de um caso semelhante 
nos Geraldos. 

Também o paredão da REFER, jun-
to à Ribeira da Zambujeira, foi alvo 
de limpeza devido ao entupimento 

das passagens hidráulicas, causado 
pela subida das águas. A intervenção 
realizada consistiu na abertura de 
um vector no paredão que, por sua 
vez, provocou a descida do volume 
da água em 70 cm. Ainda assim, foi 
necessária a intervenção de maqui-
naria especial capaz de proceder à 
limpeza do entulho que continuava 
a não permitir a passagem da água. 
Esta situação acabou por causar cons-
trangimentos no ramal ferroviário que 
faz a ligação à Mina de Neves-Corvo, 
e que até ao momento ainda não foi 
restabelecida.

No dia 27 de Fevereiro, o território 
nacional foi novamente assolado por 
ventos fortes que provocaram o derru-
bamento de algumas árvores e postes 
de electricidade. A Protecção Civil, 
os Bombeiros e a GNR encontram-se 
em alerta permanente. w

MAu tEMpo

Concelho sob chuvas e ventos fortes

Pouco passava das 14h30, da passa-
da Sexta-feira, 12 de Março, quando 
a sirene do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde deu início 
ao “ESISCASTRO/2010”, um exercí-
cio/simulacro, programado conjun-
tamente entre o Serviço Municipal 
de Protecção Civil, a corporação do 
Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
e o CDOS – Centro Distrital de Ope-
rações de Socorro - de Beja, que teve 
como principais objectivos treinar a 
Estrutura Operacional Municipal e, 
mais especificamente, testar e exercitar 
o Plano Municipal de Emergência de 
Protecção Civil (PMEPC) de Castro 
Verde, bem como a evacuação dos 
Planos de Emergência Internos das 
Escolas de Castro Verde e do edifício 
dos paços do Concelho.

A operação simulou uma situação 
de abalo sísmico de magnitude 6.5 na 
escala de Richter, na zona de Castro 
Verde, que causou elevados danos 
materiais e humanos, provocando a 
mobilização dos vários Agentes de 
Protecção Civil, Entidades Interve-
nientes e sistemas de apoio à decisão, 
no quadro de intervenções em caso 
de diversas ocorrências no âmbito 
da Protecção Civil, para o Teatro 
de Operações, que actuaram neste 
exercício como se de uma situação 
real se tratasse.

Na sequência do suposto sismo, 
vários edifícios foram evacuados, como 
foram os casos das Escolas de Castro 
Verde ou dos Edifícios Camarários, 
e algumas zonas de Castro Verde, 
como a Rua do Eremita, a Rua Gon-
çalves Correia e a Rua Bento de Jesus 

Caraça. As localidades de Almeirim 
e Geraldos foram assinaladas como 
zonas críticas, fazendo com que fosse 
necessária a mobilização dos vários 
meios de socorro.

O exercício decorreu sob as moda-
lidades LIVEX (exercício com forças 
no terreno) e CPX (exercício de postos 
de comando), e terminou com um 
balanço de 38 mortos (3 mortos em 
LIVEX e 35 em CPX), 36 feridos gra-
ves (9 em LIVEX e 27 em CPX), 72 
feridos ligeiros (18 em LIVEX e 54 
em CPX) e cerca de 76 desalojados 
(11 em LIVEX e 65 em CPX).

No decorrer do exercício foram 
envolvidos os diversos Agentes de 
Protecção Civil, nomeadamente várias 
Corporações de Bombeiros do Baixo 
Alentejo, que estiveram no terreno 
com cerca de 90 homens, apoiados 
por 30 viaturas (26 viaturas ligei-
ras, 4 viaturas pesadas); a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), que 

disponibilizou 4 patrulhas; a Câmara 
Municipal de Castro Verde / Serviço 
Municipal de Protecção Civil, que 
colocou no terreno cerca de 75 pessoas 
(45 pessoas actuantes no exercício 
e 30 figurantes) e 17 viaturas (14 
viaturas ligeiras, 2 viaturas pesadas 
e 1 retro-escavadora). Participaram 
entidades com responsabilidade de 
colaboração em cenários de presta-
ção de socorro, como o Instituto da 
Segurança Social, que participou na 
acção com 3 Psicólogos, 1 Chefe de 
Equipa e 1 Directora de Unidade; 
a Cruz Vermelha Portuguesa que 
disponibilizou cerca de 10 pessoas 
e 4 viaturas; e o Centro de Saúde de 
Castro Verde que mobilizou a Delegada 
de Saúde, o Director do Serviço de 
Urgências, 3 Médicos, 9 enfermeiros, 
2 Técnicos de Raio-X, 3 Auxiliares, 
1 Aministrativa, 1 Condutor e uma 
viatura. w

“ESIScAStro/2010”

Plano Municipal de emergência 
posto à prova
O Serviço Municipal de Protecção Civil de Castro Verde decidiu testar, 
através de um exercício/simulacro, no passado dia 12 de Março, o seu 
Plano de Emergência Municipal, que se encontra aprovado desde Outubro 
de 2009, nos termos da nova legislação.

esisCastro/2010

loJa da iMageM
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Já se encontra em funcionamento 
a primeira ilha de ecopontos subter-
râneos instalada em Castro Verde. 
Os três contentores, colocados na 
Rua Luís Vaz de Camões, já estão 
a receber os resíduos, que depois 
de recolhidos serão encaminhados 
para o processo de reciclagem. Para 
além desta ilha está ainda prevista 
a criação de mais duas do género: 
uma, a instalar na Praça da Liberdade 

e outra, ao fundo da Rua Fialho de 
Almeida.

A instalação destes ecopontos surge 
na sequência de uma candidatura da 
RESIALENTEJO ao INALENTEJO, com 
o intuito de optimizar o seu sistema 
de recolha selectiva, candidatura esta 
que totalizou o valor de 752.328 € e 
que engloba o investimento em ilhas 
de ecopontos subterrâneas.

Neste âmbito, a RESIALENTEJO 

iniciou a colocação de 39 ilhas de 
ecopontos subterrâneas nos seus 
oito Municípios Associados, (Al-
modôvar, Barrancos, Beja, Castro 
Verde, Mértola, Moura, Ourique e 
Serpa) promovendo o aumento do 
número de ecopontos na região e, 
complementarmente, o volume de 
armazenamento de resíduos por 
ecoponto. w

optIMIzAção do SIStEMA dE rEcoLhA

Castro verde recebe três ilhas de 
ecopontos subterrâneos

Sob a temática “A Conservação 
da Biodiversidade: Oportunidades e 
Constrangimentos para uma Gestão 
Sustentável do Território”, o Fórum 
Municipal de Castro Verde acolheu, no 
passado dia 29 de Janeiro, a 5ª edição 
do projecto Em.cantos. Uma iniciativa 
do Instituto Politécnico de Beja que, até 
Julho deste ano, dinamiza, nos catorze 
concelhos do distrito de Beja, encontros 
do género sobre temáticas de interesse 
para a região, em particular para o 
local onde se realizam. 

 Em Castro Verde, o evento contou 
com a colaboração do Município de 
Castro Verde, Governo Civil de Beja, 
Rádio Pax e Rádio Voz da Planície. 
Moderado por Ana Paula Figueira, 

Professora do IP Beja e mentora do 
projecto, o debate teve como interve-
nientes João Joanaz de Melo, Professor 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa; Rita 
Alcazar, Coordenadora do Programa 
“Castro Verde Sustentável”; José da 
Luz Pereira, Presidente da Associação 
de Agricultores do Campo Branco; e 
Francisco Duarte, Presidente da Câ-
mara Municipal de Castro Verde. Na 
qualidade de participantes convidados 
integraram ainda a mesa Pedro Rocha, 
em representação do ICNB (Instituto de 
Conservação da Natureza e Biodiversi-
dade) e do músico Pedro Barroso. 

A sessão debateu as problemáticas 
do tema, que teve início pelas 18h00, 

com uma actuação do Grupo C  oral “As 
Camponesas”. As alterações climáticas, 
a conservação da biodiversidade, as 
boas práticas agrícolas e o trabalho 
desenvolvido pelos agricultores, bem 
como os incentivos para a conservação e 
protecção da biodiversidade no Campo 
Branco, foram algumas das questões 
que vieram a lume neste debate, que 
encerrou com a interpretação de al-
gumas modas, por parte do Grupo de 
Violas Campaniças.

No âmbito desta 5ª sessão do projecto 
em.cantos teve ainda lugar neste dia, 
pelas 17h30, a abertura da exposição 
de pintura “Alentejo de Em.cantos”, 
da autoria de António Duro. w

em.cantos debateu biodiversidade
Identificar soluções para a resolução dos problemas ambientais e contribuir para uma reflexão plural sobre esta matéria no 
âmbito das comemorações do Ano Internacional da Biodiversidade foram os grandes objectivos deste debate promovido no 
âmbito do projecto “Em.cantos”.

A gestão dos resíduos assume um 
papel primordial no domínio ambiental 
que passa pelo controlo e monitorização 
das operações de recolha, triagem, 
armazenamento e valorização. A Re-
sialentejo – Tratamento e Valorização 
de Resíduos opera neste campo, sendo 
responsável pela gestão dos resíduos 
na área da AMALGA (Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão 
do Ambiente).

Segundo o relatório anual de quan-
titativos de resíduos geridos pela 
Resialentejo registou-se, em 2009, 
um crescimento global de 6,9% re-
lativamente ao número de resíduos 
de embalagens e embalagens usadas, 
e um crescimento na entrega dos Re-

síduos de Equipamento Eléctrico e 
Electrónico (REEE) nas instalações da 
Resialentejo, na ordem dos 11,8%. Em 
2009 encaminharam-se para valori-
zação cerca de 4.013,7t de resíduos 
de embalagem via Sociedade Ponto 
Verde representando um incremento 
de 10,8% em relação a 2008.

Dos municípios que integram a 
Resialentejo, Castro Verde foi o que 
apresentou a segunda maior capita-
ção em termos de taxa de reciclagem, 
com um valor de cerca de 45,9 kg/ 
hab.ano.  

No que respeita à quantidade de 
recicláveis (papel e cartão, plástico, 
metal e vidro) recolhidos por município, 
Castro Verde é aquele que apresenta 

a segunda maior taxa de capitação, 
com um valor de 42,7 kg/ hab. ano. 
Assim, em 2009 foram depositados 
nos ecopontos mais 6,1t de resíduos 
de papel e cartão que no ano de 2008, 
mais 17,9t de resíduos de plástico/
metal e, mais 44,6t de resíduos de 
vidro, sendo este último o que revela 
o aumento mais significativo. 

No referente às quantidades de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pro-
duzidos por Município, Castro Verde 
apresentou uma capitação de 412, 
5 kg/hab.ano, o que representa um 
aumento relativamente a 2008. 

Dados que revelam uma popula-
ção mais consciente e predisposta a 
uma mudança de comportamentos 

no domínio ambiental. Também a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
tem vindo a desenvolver diferentes 
campanhas de sensibilização junto 
da população. Durante os próximos 
meses serão distribuídos, com o re-
cibo da água, diferentes panfletos 
informativos sobre os vários tipos 
de resíduos. 

Mais recentemente a autarquia 
aderiu ao projecto OIL-NET para 
recolha encaminhamento de óleos 
alimentares usados e ao projecto 
“Dê uma Tampa”. A isto junta-se 
também a optimização do sistema 
de recolha que prevê um aumento do 
número de ecopontos subterrâneos 
em Castro Verde.w

Castro verde mais amigo do Ambiente
Dos oito municípios servidos pela ResiAlentejo, Castro Verde voltou a apresentar um aumento na quantidade de resíduos 
reciclados. Dados da Análise de Quantitativos 2009 que revelam um município cada vez mais consciente e preocupado com as 
questões ambientais.

ecocentro das Piçarras 

Debate “a Conservação da biodiversidade”

ilha de ecopontos subterrâneos
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tratamento de Óleos Alimentares usados
Desde o dia 1 de Novembro de 2009 

(Decreto-Lei nº267/2009 de 29 de 
Setembro) que cabe aos Municípios a 
responsabilidade na criação de redes 
de recolha e encaminhamento de óleos 
alimentares usados (OAU) produzidos 
pelos sectores doméstico, industrial, 
hoteleiro e restauração.

Numa primeira fase e, dando cum-
primento às metas impostas pela 
legislação para 2015 nas sedes de 
concelho e, de acordo com os rácios 
estabelecidos pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), de 2083 habi-
tantes por porto de recolha até 31 de 
Dezembro de 2015, a Resialentejo 

vai proceder à colocação de quatro 
pontos de recolha no concelho de 
Castro Verde, em 2010, ficando a sua 
manutenção e recolha de resíduos a 
cargo da Biosys, conforme estabelecido 
no protocolo celebrado entre ambas 
as entidades. 

De uma forma faseada, a Biosys 

ficará ainda responsável por apetrechar 
as ilhas de ecopontos já existentes 
com pelo menos um ponto de recolha 
de óleos, totalizando o número de 
quarenta e seis pontos de recolha no 
concelho de Castro Verde. 

Para além do aumento dos pontos 
de recolha para óleos alimentares 

usados, a autarquia vai ainda levar 
a cabo uma campanha de sensibili-
zação acerca desta matéria, junto das 
populações e sectores abrangidos, que 
terá a “marca” Câmara Municipal de 
Castro Verde. w

Quase 5 meses após a sua apre-
sentação oficial, o Projecto Orgânica 
Verde – Compostagem e Valorização de 
Resíduos Orgânicos em Castro Verde, 
que a LPN implementaou em parceria 
com a Câmara Municipal de Castro 
Verde, progride a bom ritmo, com 
uma crescente adesão dos habitantes 
e escolas deste concelho.

Realizaram-se já 3 sessões do curso 
de compostagem, que decorreram no 
Centro de Educação Ambiental do 
Vale Gonçalinho e no auditório do 
Fórum Municipal de Castro Verde. 
Estes cursos têm a duração aproximada 
de 2h30 e pretendem transmitir aos 
inscritos os principais conhecimen-
tos para realização de compostagem 
doméstica. Nestes cursos participa-
ram 30 pessoas que se inscreveram 
para a compostagem doméstica e 
receberam o respectivo material de 
apoio (compostor doméstico, mini-
balde de bancada, manual de boas 
práticas de compostagem e folheto 
informativo).

Também poderão assistir todos 
aqueles que queiram de alguma 
forma saber mais sobre o assunto 
mesmo que não queiram ou não pos-
sam receber o compostor (entrega 

exclusiva a moradores do concelho). 
Já se encontram inscritas 60 pessoas 
interessadas em fazer compostagem 
doméstica e receber um dos 100 com-
postores disponíveis para oferta.

Quem não tem jardim ou quintal 
com terra pode também reaproveitar 
os seus resíduos orgânicos aderindo 
à compostagem comunitária. Poderá 
inscrever-se através do 286328309 
(LPN - Centro de Educação Ambiental 
do Vale Gonçalinho) para solicitar um 
compostor comunitário para o seu 
bairro e receberá o mesmo apoio que 
os aderentes à compostagem domés-
tica. Serão colocados compostores em 
bairros que reúnam 2 ou mais vizinhos 
interessados e preferencialmente em 
zonas de casas sem quintal.

As acções de educação ambiental da 
Compostagem nas Escolas, abrangem 
actualmente 460 alunos, de quatro 
Freguesias do concelho: Castro Verde, 
Casével, Sta. Bárbara e S. Marcos. As 
acções nas escolas tiveram início no 
1º período do presente ano lectivo, 
tendo como objectivo principal, sen-
sibilizar os alunos para a problemáti-
ca dos resíduos, desde a sua intensa 
produção, passando por informações 
úteis para o dia-a-dia até à correcta 

separação nos ecopontos respectivos. 
No 2º período abordou-se especifi-
camente o tema da compostagem, 
tendo como resultado a instalação 
de 7 compostores e 7 vermicompos-
tores nas escolas, estando os alunos 
e professores responsáveis pela sua 
manutenção, com o apoio das técni-
cas da LPN responsáveis pelas acções 
nas escolas.

A Unidade Municipal de Composta-

gem de Resíduos Verdes, continua em 
funcionamento e recebe diariamente 
os resíduos verdes produzidos no con-
celho, tendo já evitado a deposição 
em aterro de mais de 50 toneladas 
de resíduos verdes, transformando-os 
em composto (adubo orgânico). Este 
processo demora cerca de 4 meses, 
pelo que já existe composto disponí-
vel para entrega gratuita aos muníci-
pes. Os interessados em aplicar este 

fertilizante natural na sua horta ou 
jardim poderão dirigir-se à Unidade 
Municipal de Compostagem, ao lado 
da Capela de S. Sebastião, onde os 
responsáveis pelo funcionamento da 
mesma lhe fornecerão o composto 
produzido com os resíduos verdes 
do concelho.

Se tem resíduos verdes no seu 
jardim, pode entregá-los na Unida-
de Municipal de Compostagem ou 
colocá-los junto ao contentor do 
lixo para que possam ser recolhidos 
convenientemente pelos serviços da 
Câmara Municipal de Castro Verde. 
Os resíduos colocados dentro do con-
tentor são enviados directamente para 
aterro, não tendo o tratamento e o 
destino adequado, desperdiçando a 
oportunidade de os valorizar trans-
formando em adubo. Por isso, se 
tem um quintal ou uma horta pode 
também dar um contributo impor-
tante para um melhor ambiente no 
concelho ao separar correctamente 
estes resíduos. w

Para mais informações contacte:
LPN – Centro de Educação do Vale 
Gonçalinho, telf. 286 328 309 ou 
organica.verde@lpn.pt

orgânIcA vErdE

um projecto em crescimento  

riTa alCazar 

Todas as Primaveras os campos 
das planícies do Baixo Alentejo ficam 
repletos de aves que fazem os seus 
ninhos em pousios e searas. Embora 
nalguns locais existam apoios finan-
ceiros para atrasar os trabalhos das 
ceifas e proteger os ninhos, acontece 
ainda com alguma frequência que 
alguns ninhos localizados nas searas 
são destruídos com a passagem das 
alfaias agrícolas que fazem os cortes 
do feno e dos cereais. A Abetarda, o 
Sisão e o Tartaranhão-caçador, são 
algumas das espécies que mais so-
frem com o impacto dos trabalhos 
agrícolas durante as ceifas. Muitos 
agricultores estão já conscientes do 
importante papel que desempenham 

na conservação da biodiversidade e 
têm um cuidado acrescido durante as 
ceifas para evitar os ninhos, deixando 
faixas de protecção em redor dos que 
encontram.

Esta Primavera a LPN – Liga para 
a Protecção da Natureza dá conti-
nuidade à Campanha de Sensibili-
zação que se iniciou na Primavera 
passada, no âmbito do Projecto LIFE 
Estepárias, pedindo a colaboração 
dos agricultores na protecção destas 
aves ameaçadas e alertando-os para 
a conservação dos ninhos durante as 
ceifas e fenagens. 

A participação dos agricultores é 
simples mas muito importante. Caso 
encontrem um ninho nas searas du-
rante as ceifas devem evitar perturbá-
lo, deixando uma faixa de seara não 

cortada em torno do mesmo, com 
um mínimo de 5 metros de largu-
ra. Assim, evita-se a destruição dos 
ovos ou o atropelamento das crias, 
que poderão continuar a ter abrigo 
nessa faixa de seara até estarem in-

dependentes. Tendo identificado um 
ninho, poderão contactar a equipa 
do projecto LIFE Estepárias, para que 
se possa monitorizar a evolução do 
mesmo. 

De igual modo, caso encontrem 

alguma ave ferida ou debilitada (por 
exemplo, uma Abetarda, um Sisão ou 
um Peneireiro-das-torres) no campo, 
estradas ou montes rurais poderão 
contactar a LPN, através dos números 
286 328 309 (Centro de Educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho) ou 
925 068 990, para que se possa efec-
tuar a sua recolha e encaminhamen-
to para um Centro de Recuperação 
especializado. 

Estas acções terão um efeito muito 
positivo na protecção das aves, em 
particular das que nidificam no solo, e 
contribuem para a conservação destas 
espécies na região. Ajude-nos a pro-
teger as aves estepárias que precisam 
do apoio de todos! w

lPn pede apoio dos agricultores para 
recuperação de aves estepárias feridas

acção de educação ambiental

lPn
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À memória de Rafael Cerejo
Amor de 60 anos

Das sessenta rosas brancas que te dei,
Cada uma simboliza um ano de união.
Por cada pétala passa um fio do nosso amor, 
Leva-as bem no fundo do coração
E se no eterno assento conseguires ficar
Oferece-as por mim ao Senhor
Pedindo-lhe para se apressar
A secar os olhos meus das águas vindas dos céus, 
Os façam também fechar.

Maria Vitória Cerejo - Castro Verde

Caro João, obrigado pela motivação 
que nos transmite. Publicar artigos 
em torno da nossa história local e 
social tem sido, desde sempre, uma 
missão de “O Campaniço”. O artigo 
que refere resultou de um trabalho de 
investigação realizado pelo Dr. Miguel 
Rego. Cumprimentos ao “estudante”. 
Bem haja!

NECROLOGIA

AMAdor AntónIA, 94 AnoS, cAStro vErdE
AnA dA concEIção ALEXAndrE, 88 AnoS, cAStro vErdE
AntónIo EugénIo ISABEL, 69 AnoS, ALMEIrIM
BárBArA BAIão MIrA, 77 AnoS, cAStro vErdE
BárBArA coLAço guErrEIro dA LAnçA, 91 AnoS, cAStro vErdE
cESárIo joSé, 83 AnoS, cAStro vErdE
EMíLIA AnA cAStILho, 98 AnoS, SAntA BárBArA dE pAdrÕES
EncArnAção MIrA, 87 AnoS, cAStro vErdE
ErcíLIA MArIA vALEntE, 100 AnoS, cAStro vErdE
EurIco AuguSto SILvA, 69 AnoS, EntrAdAS
FILIpE cArnEIrInho ALEIXo, 71 AnoS, EntrAdAS
FrAncISco dIoníSIo chAvES, 78 AnoS, EntrAdAS
FrAncISco FErnAndES ModESto, 88 AnoS, S. MArcoS dA AtABuEIrA
InácIA MArIA MArtInS, 82 AnoS, EntrAdAS
IrEnE AuguStA dE jESuS ISIdro, cAStro vErdE
jErónIMo joSé SILvA, 89 AnoS, cASévEL
jorgE FErnAndo g. contrEIrAS pInto, 51 AnoS, EntrAdAS
MArIA dA ASSunção vALEntE, 92 AnoS, ALMEIrIM
MArIA doS SAntoS EScorrEgA, cAStro vErdE
MArIA EugénIA dE BrIto, 75 AnoS, cAStro vErdE
MArIA jESuínA hErcuLAno, 75 AnoS, EntrAdAS
MArIA joSé vALAdAS pALMA coStA, 91 AnoS, cAStro vErdE
MArIA FELIcIdAdE r. B. FErrão, 58 AnoS, S.MArcoS dA AtABuEIrA
MArIA dA pIEdAdE g. A. MEndES vArgAS, 65 AnoS, cAStro vErdE
MArIAnA BAtIStA pErEIrA, 98 AnoS, cASévEL
MAnuEL AntónIo dE BrIto g. vArELA, 71 AnoS, cAStro vErdE
MAnuEL InácIo rEvéS vAz, 82 AnoS, cAStro vErdE
MAnuEL rEvéS AFonSo, 84 AnoS, São MArcoS dA AtABuEIrA
MAnuEL SEBAStIão MAdEIrA, 84 AnoS, MontE do roLão
MAnuELA SAntoS conduto, 80 AnoS, cAStro vErdE
tEoLIndA MArIA, 99 AnoS, São MArcoS dA AtABuEIrA

ANA DA CONCEIçãO ALExANDRE 
Faleceu a 30-01-2010
A cunhada 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.

Ao meu Anjo da Guarda

Ó meu anjinho da guarda,
Tu és o meu protector
Seja de noite ou de dia,
Eu só tenho o teu calor.

Quando entro no meu quarto,
Muito triste, amargurada,
Mas tenho por companhia 
O meu anjo da guarda.

Ó meu anjinho da guarda,
Tu és minha alegria,
É contigo que me vejo,
Seja de noite ou de dia.

Eu vivo muito só,
Bem triste e sem alegria,
Mas tenho o anjo da guarda
É ele quem me alumia.

Eu rezo todas as noites,
Ao meu anjo da guarda,
Lembra-te sempre de mim, 
Não me deixes abandonada.

Nunca fiz mal a ninguém,
Mas por vezes sou mal tratada,
Mas ainda espero um dia,
Ser por Deus recompensada.

Todos nós quando nascemos,
Temos um trevo da sorte,
Uns colhem-no à nascença,
Outros à hora da morte.

Júlia Jesus Rodrigues-Alte

É preciso ter calma
Quando a temperatura assalta a planície alentejana, e o sol começa a 

despontar, num horizonte vermelho, ouve-se imediatamente dizer…”Que 
calma que está ai hoje”. Calma essa, que é sinónimo de bem-estar, de bonança 
e tranquilidade serena, que toda a paisagem oferece às pessoas. Quando se 
altera mais a voz, para que possamos ser ouvidos, diz logo outro a seguir: 
“Épa…Tem lá calma!”, quando afinal devíamos ter calma com ou sem a 
temperatura tórrida e das gentes do próprio Alentejo, que muito bem saber 
acolher “com calma”.

Vejamos que a calma é um analgésico que actualmente faz falta e, é 
necessário, em qualquer lado. São mal tratadas as coisas e as pessoas nas vilas 
e cidades, onde se ouve a cada passo…”Tenham calma”.

Por qualquer motivo, ao sair de casa atrasado, tropeça-se, corre-se e entra-
se no autocarro, e responde-se mal ao motorista…”Não há calma nenhuma”. 
Depois chega-se ao local de trabalho, as coisas não saem bem, fazem-se, por 
vezes, certas asneiras menos correctas, desprezando as boas regras, faltando 
o respeito e a calma.

Quando nos dirigimos a qualquer guichet, público ou não, ou até ao Centro 
de Saúde, ouvem-se muitas coisas, ofensas a quem trabalha, “sem calma 
nenhuma”.

Na estrada, dentro ou fora dos carros, é uma miséria linguística, que parece 
não ter fim, “por falta de calma”. 

Calma e civismo para resolver os problemas.
Tudo isto significa que o reflexo de todos estes problemas, que a sociedade 

está a atravessar, veio alterar tudo, e todo o comportamento humano, o que 
nos desequilibra e revolta.

Falta o tal civismo, compreensão e calma, para que todos possamos 
ultrapassar os problemas do dia-a-dia, que tanto nos afectam, a todos os 
níveis.

Francisco B. Revés 

Recordar é viver
Venho, por este meio, elogiar 

o boletim informativo da Câmara 
Municipal de Castro Verde – “O 
Campaniço”, em especial o número 
77 (Maio/Junho/Julho de 2008), no 
qual descobri um artigo que muito me 
agradou. “Recordar um antifascista 
– Jacinto António Chaves”, assim se 
intitula o trabalho que transmite um 
excelente testemunho histórico da 
paisagem social e política do Alentejo 
e, de Portugal, no início da década 
de 40. 

Outro dos motivos pelo qual o 
artigo me chamou a atenção foi 
o facto de o mesmo ser baseado 
numa carta endereçada ao meu avô 
Domingos Nunes Paulino, na altura 
soldado telegrafista e, residente na 
Mina de São Domingos em Mértola. 
Mais conhecido pela alcunha de 
“estudante”, conta agora com a 
vistosa idade de 91 anos. 

João A. Nunes 

Na planície de imensa vastidão
Adivinha-se o suave anoitecer 
Ermo sereno em tão grande solidão 
Esperando o seu amanhecer

Perguntei ao céu 
Qual é o seu segredo
As nuvens esvoaçam como um véu
O céu não respondeu por medo

E nos sonhos que embalam meu 
descanso
Vagueio na procura de desvendar este 
mistério
E saber o porquê desta vida em que 
me canso

Mas o mistério da vida
É coisa de muito vulto
Não há ninguém que o desvenda
Nem que seja o mais adulto

Mariana Palma-Barreiro

Eu também tive um sonho…

Sonhei 
Sonhei que as pessoas sorriam 
Que davam as mãos 
Que se encontravam 
No amor. 
 
Sonhei 
Sonhei com um mundo azul 
Em que as raças 
E os credos 
Viviam em harmonia 
No caminho da paz. 
 
Sonhei 
Sonhei que todos éramos iguais 
Que vivíamos em liberdade 
Em que um homem 
Não era escravo do outro. 
 
Sonhei 
Sonhei com campos floridos 
Com regatos de água pura 
Com odores perfumados 
De uma terra que brotava vida. 
 
Sonhei 
Sonhei que era um pássaro 
Deitado no vento que passa 
Cantando a boa nova 
O mundo é uma criança. 
 
Sonhei 
Sonhei!... 
Mas quando acordei 
Um sonho assim tão belo 
Perdeu-se no pesadelo. 

José Bravo Rosa-Castro Verde

ISABEL MARIA 
Faleceu a 26-02-2010 castro verde
Filhos, noras e netos informam o falecimento da sua familiar 
e agradecem reconhecidamente a todas as pessoas que 
os acompanharam neste momento, muito em especial a 
todo o pessoal do Lar jacinto Faleiro – pólo 2, pela forma 
carinhosa como sempre foi tratada.

RAFAEL MADEIRA CEREJO
Faleceu a 19-12- 2009 castro verde
A família de rafael cerejo, sua mulher, filhos, netos, irmã e 
sobrinhos, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente 
vêm, por este meio, agradecer a todas as pessoas que o 
acompanharam até à sua última morada ou que, de qualquer 
outra forma, expressaram pesar pelo seu ente querido. um 
especial obrigado a todas as funcionárias do Lar jacinto 
Faleiro – pólo I, onde o doente esteve internado.
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Cara Júlia,
aqui publicamos esta sua poesia 
em jeito de oração. Muita 
espiritualidade. Mande sempre!

Caro José, 
Quem nos dera que a beleza de que se 
constrói o seu sonho pudesse, um dia, 
transpor essa fronteira que o separa da 
realidade... e ser verdade num mundo 
melhor! Obrigado pelo seu contributo!

Cara Mariana,
os mistérios da vida são realmente 
uma incógnita para o ser humano. 
Obrigado por esta bela e inspirada 
reflexão. Mande sempre...

Caro Francisco,
já ninguém tem calma, é verdade! Por vezes, os problemas sobrepõem -se 
ao civismo e ao respeito mútuo. O ideal seria que todos conseguissem gerir 
melhor o dia-a-dia, aproveitando as coisas boas da vida. Mande sempre!

Mistério da vida



O Campaniço

   

Marta Correia SiMõeS                                 
Dietista                                                                            

actualmente, o Município de Castro 
Verde fornece cerca de 250 almoços 
a alunos do Jardim-de-infância e eB1 
do concelho. além dos almoços, ainda 
distribui diária e gratuitamente, lanches 
saudáveis. Há quase dois anos que 
acompanho o funcionamento do re-
feitório escolar da eB1 de Castro Verde 
durante a hora de almoço. todos os 
dias são dias de azáfama. São muitas 
crianças juntas e agitadas depois de 
uma manhã inteira de aulas. torna-
se difícil manter um ambiente calmo 
e impor as boas maneiras à mesa. 
Mas diariamente, além de tentarmos 
melhorar a alimentação dos alunos, 
tentamos emendar e melhorar alguns 
erros de comportamento durante a 
refeição. Devido ao elevado número 
de crianças, mesmo sob vigilância, há 
sempre um pão pelo ar, umas guer-
ras de arroz, umas cascas pelo chão. 
Lembro-me, de quando era pequena e 
andava na escola primária, de termos 
apenas uma auxiliar, a D. Maria José. 
recordo que jamais nos passava pela 
cabeça desrespeitar ou desobedecer 
às suas ordens. os tempos mudaram. 
Mas nem tudo é mau. É importante que 
se perceba que o refeitório não é um 
depósito de crianças que vão almoçar. 
É mais do que isso. No refeitório há 
uma grande envolvência entre nós, 
as funcionárias, e as crianças. Quase 
sempre são os mesmos. tratamo-los 
pelos nomes e quase que conhece-
mos cada um ao pormenor. afinal, 
durante um ano lectivo, todos os dias 
ao almoço, convivemos. e há sempre 
uma preocupação, uma atenção, um 
carinho, uma humanização daquele 
momento. Criam-se afectos. Há um 
trabalho diário que é feito a pensar 
neles.

Um dos constantes obstáculos ao 
almoço é a frequente recusa a certos 
tipos de alimentos. a reversão para a 
aceitação de alguns tipos de alimentos 
é um trabalho que exige paciência e 
tempo. Deparo-me muitas vezes com 
casos de crianças que, nitidamente, 
não tem o hábito de comer sopa em 
casa, nem fruta, nem vegetais, e peixe, 
muito pouco. Por esta razão, torna-
se ainda mais difícil, a tarefa de os 
fazer comer aquilo que em casa não 
consomem. o caminho mais fácil e 
que causa menos aborrecimentos é, 
sem duvida, a cedência à vontade 
destas crianças. Se não quer sopa, 

não come. Se não quer peixe, não 
come. Umas salsichas, umas batatas 
fritas ou uma pizza são sempre mais 
fáceis de engolir e causam menos 
aborrecimentos à hora da refeição. 
É mais fácil, mas também é o que dá 
menos saúde e, às vezes, de forma 
pouco consciente, está-se a prejudicar 
a saúde das crianças e a implementar 
hábitos alimentares errados que ficarão 
para a vida. No alentejo, é habitual 
comer-se açorda. Decidi colocá-la na 
ementa para perceber se as crianças 
gostavam…adoraram! a açorda é um 
prato que, à partida, não parece ser o 
mais apetecível: água com coentros 
e alho, pão, peixe cozido e um ovo. 
outro facto curioso foi o dia em que 
comeram pizza. Foi uma euforia para 
todos. Para todos, excepto para as 
crianças de etnia cigana, que nunca 
comem pizza. Nenhum deles tocou 
num único pedaço do almoço. isto 
prova, que aquilo que é um hábito, 
por norma, aprende-se a gostar. aquilo 
que nunca se come, é estranho, e não 
se aprende a gostar.

apelo aos encarregados de educação, 
para o papel fundamental que têm 
em relação à educação alimentar dos 
filhos, bem como à imposição de regras 
e normas de boa educação à mesa. 
actualmente, a vida das famílias tem 
passado por importantes mudanças. 
Hoje a realidade é outra. Quase sempre 
o pai e a mãe precisam de trabalhar 
durante todo o dia. os filhos passam 
o dia na escola. isto gera um conflito 
sério do ponto de vista da educação, 
inclusive da nutricional.  a consequência 
mais comum é que os pais acabem por 
transferir, consciente ou inconsciente-
mente, algumas responsabilidades que 
são deles. o padrão de alimentação 
envolve a participação efectiva dos 
pais e familiares como educadores 
nutricionais. a refeição familiar é o 
contexto social no qual a criança 
tem a oportunidade de comer com 
os irmãos, os amigos e os adultos. a 
alimentação dos pais e familiares e a 
maneira como estes se portam durante 
as refeições exerce uma influência 
decisiva na alimentação dos seus filhos, 
afectando as preferências alimentares 
e os comportamentos. Sempre que 
puder e tiver essa oportunidade, faça as 
refeições com os seus filhos! existem 
pais que se queixam: “eu bem tento, 
mas o meu filho não come sopa!” 
e eu pergunto de seguida: “e você, 
come sopa com o seu filho à mesa?” 

a resposta é muitas vezes negativa. 
É importante que os pais entendam 
que devem ser o principal modelo dos 
filhos, e que é difícil exigirem aos filhos, 
atitudes face à alimentação que eles 
próprios não têm. 

infelizmente, tenho-me deparado 
com o aparecimento de problemas de 
saúde em crianças na idade escolar, 
que não se verificavam há uns anos 
atrás. actualmente existem crianças 
na escola com problemas como peso 
excessivo/obesidade, colesterol elevado, 
diabetes, diversas alergias alimenta-
res, entre outros. Pena que as alergias 
sejam, na sua grande maioria, a frutas 
e vegetais! Que bom que era se as 
alergias passassem a ser às batatas 
fritas, aos doces, aos croissants, aos 
pães cheios de chocolate! Muitos dos 
problemas de saúde referidos anterior-
mente eram característicos de pessoas 
mais velhas. agora passaram a ser 
também problemas de crianças. Se 
nesta idade há este desequilíbrio, o 
que será destas crianças quando se 
tornarem adultos? Nunca é demais 
relembrar que a obesidade é uma do-
ença, e que uma criança obesa, tem 
mais riscos de se tornar um adulto 
obeso e com consequências negativas 
a nível metabólico, como o colesterol, 
a diabetes, a hipertensão e problemas 
cardíacos. 

as ementas dos almoços são ela-
boradas com base nos princípios da 
nutrição e nas normas disponibilizadas 
na circular nº 14/DGiDC/2007 do Mi-
nistério da educação. Por vezes recebo 
queixas: a ementa tem muito peixe, 
quase não há bifinhos com batatas 
fritas, as crianças não gostam, etc. os 
pratos que compõem as ementas são 
diversificados e incluem estufados, 
grelhados, assados, cozidos, açordas, 
feijoadas, sopas de pão, etc. Quando 
peço ideias para as ementas a estas 
crianças, o que elas mais me pedem 
são batatas fritas, pizzas, lasanha, etc. 
É raro pedirem outro tipo de pratos. É 
exactamente contra essa corrente que 
eu luto: as crianças não podem comer 
comida pouco saudável diariamente, 
mas apenas de vez em quando! Por 
isso, nas ementas, aparecem pratos 
mais calóricos e menos saudáveis 
apenas duas a três vezes por mês. É 
o bastante! Se a escola é um modelo 
de educação, que sirva também como 
modelo de educação alimentar. É com 
essa convicção que trabalho diaria-
mente com o intuito de incutir hábitos 

alimentares saudáveis. É com imenso 
prazer que, por vezes, noto progressos 
em crianças que quase nada comiam, 
e agora, quase tudo comem. tenho o 
caso de uma aluna, que nunca comia 
fruta, não comia peixe, que não comia 
feijão, e muitos outros alimentos. Com 
muita paciência e insistência, quase 
todos os dias pedia a essa menina 
que provasse, mesmo que fosse só um 
feijão, um pedaço minúsculo de peixe, 
uma lambidela na fruta que nunca 
provara, para perceber o seu sabor 
doce. Hoje essa menina come quase 
tudo, incluindo quase todos os tipos 
de fruta. ainda hoje ao almoço, essa 
menina veio ter comigo e disse: Marta, 
hoje provei o ananás e já gosto! 

a sopa é outras das lutas diárias 
constantes. todos os dias, eram des-
perdiçados litros de sopa no refeitório, 
porque muitas delas nem a provavam. 
Porém, actualmente, já há mais crian-
ças a comê-la, e por isso, menos sopa 
desperdiçada. o mais fácil seria, com 
certeza, deixar de colocar a sopa à 
frente das crianças. Mas todos os dias, 
tem que haver o hábito de a colocar na 
mesa e com muita insistência, e volto 
a frisar, paciência, dão-se pequenos 
avanços. No refeitório, criámos uma 
regra e eles já a sabem: primeiro devem 
provar, e só depois dizer se gostam ou 
não. Não são as crianças que mandam, 
nem podem ser. Vale a pena salientar 
que são os pais ou outros familiares 
educadores os principais responsá-
veis pela educação alimentar das suas 
crianças. São os pais que compram os 
alimentos, logo têm o poder de decisão 
sobre o que faz bem e mal. alimentar 
mal, estando consciente disso, é uma 
negligência. o saudável não é só o 
cozido e o grelhado. o saudável é o 
equilibrado. o saudável também é uma 
saborosa carne estufada, um peixe no 
forno, um cozido de grão, um cozido à 
portuguesa, umas ervilhas com ovos, 
claro está, sem abusar nos enchidos, 
na gordura e nas carnes gordurosas. 
a sopa e os vegetais nunca podem 
faltar. Faça pratos criativos, bonitos, 
apetecíveis. aos poucos, liberte-se 
dos maus hábitos e adquira outros 
mais saudáveis. Como disse o escritor 
Mark twain: “Não nos libertamos de 
um hábito atirando-o pela janela: é 
preciso fazê-lo descer a escada, degrau 
por degrau.”

Pataniscas com arroz de 
feijão
(para seis pessoas)

Para as pataniscas
2 postas de bacalhau demolhado e 
cozido em 1 dl de água 
1 dl de leite
2 dl de farinha
1 colher de sopa de cebola ralada e 
salsa picada misturadas
3 ovos
Sal e pimenta
Óleo para fritar

Para o arroz
250 g de feijão de manteiga
1 cebola
1 dente de alho
1 raminho de salsa
1 dl de azeite
4 dl de arroz
1 litro de água e sal

Desfaz-se o bacalhau em lascas 
grossas e tão uniformes quanto 
possível. Faz-se um polme com 
a água de cozer o bacalhau, o 
leite, a farinha, a cebola, a salsa, 
sal e pimenta. Dependendo da 
qualidade da farinha, poderá levar 
mais ou menos líquido, devendo o 
polme ficar macio e sem grumos. 
Juntam-se as gemas e as claras em 
castelo, misturadas com cuidado.
Numa concha de sopa, põe-se 
uma lasca de bacalhau e polme 
suficiente para o envolver. Deita-se, 
com cuidado, em óleo bem quente 
e fritam-se as pataniscas uma a 
uma até esgotar o polme.
entretanto faz-se um refogado 
com a cebola, o alho picado, a 
salsa e o azeite. Junta-se o feijão 
previamente cozido e escorrido, a 
água a ferver e, o arroz. tapa-se e 
deixa-se ferver em lume brando 
durante 12 minutos.

Migas de batata com 
entrecosto
(para seis pessoas)

1 Kg de entrecosto
1 fatia de entremeada
1 linguiça
2 colheres de banha
2 colheres de massa de pimentão
6 alhos
1 kg de batatas
Sal
tempera-se, de véspera, o 
entrecosto com uma papa feita a 
partir dos alhos pisados, sal, massa 
de pimentão e banha. Corta-se a 
carne aos bocados e frita-se na 
frigideira.
À parte cozem-se as batatas, 
escorrem-se e, esborracham-se 
com um garfo. 
retira-se a carne da frigideira, 
escorrida, e deita-se o puré de 
batata, mexendo até despegar.
Sacudir o tacho dourando as migas 
de batatas em rolo. Serve-se com a 
carne em volta.

*receitas retiradas do livro “Cozinha 
tradicional do alentejo – a Memória dos
temperos”, de Maria antónia Goes. 

FASES DA LUA
Quarto Minguante – 6 de Abril
Lua Nova – 14 de Abril
Quarto Crescente – 21 de Abril
Lua Cheia – 28 de Abril
Quarto Minguante – 6 de Maio
Lua Nova – 14 de Maio 
Quarto Crescente – 20 de Maio
Lua Cheia – 27 de Maio

Informações Borda-d’água

saúde

reCeitaS

educação alimentar… 
na escola e em casa

Agricultura, Jardinagem e Animais 
Abril

Mondar e sachar os campos semeados no mês anterior. Plantar espargos e morangueiros. Semear 
milho e plantar batatas nas terras mais secas. Na horta, deve semear-se no Crescente, abóboras, 
beterraba, brócolos, cenouras, couves, fava, feijão, melão, melancia, nabo, pimento, rabanete e salsa. 
Na vinha fazer os tratamentos contra o míldio, oídio e outros; adubar as castas mais envelhecidas. No 
jardim deve plantar girassóis, malmequeres, begónias, dálias, gladíolos e jarros. No Minguante deve 
tosquiar-se as ovelhas.
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Castro Verde 
assinalou Dia 
Internacional da 
Mulher

Yolanda Soares assinalou o Dia 
Internacional da Mulher em Cas-
tro Verde. “Fado com Flamenco 
e Napolitanas” foi o espectáculo 
levado a cabo pela artista, no 
dia 6 de Março. Um concerto 
comemorativo, marcado pela 
sua voz doce e originalidade em 
palco. A palestra sobre violência 
doméstica e, o já habitual Jan-
tar Convívio que, à semelhança 
de outros anos, voltou a reunir 
centenas de mulheres no Salão 
dos Bombeiros, completaram o 
programa da efeméride, organi-
zado pela Junta de Freguesia de 
Castro Verde. 

Eta’s já estão a 
funcionar 

Após uma fase de obras de 
remodelação entraram em 
funcionamento as Estações de 
Tratamento de Águas de Gale-
guinha, Guerreiro, Monte Cerro e 
Salto.  Os tratamentos consistem 
em Pré-oxidação (hipoclorito de 
sódio), acerto de pH, (carbonato 
de sódio) filtração oxidante e de-
sinfecção (Hipoclorito de sódio). 
Deste modo, pretende-se melhorar 
a qualidade da água distribuída 
nas referidas localidades, subme-
tendo a água bruta tratamentos 
específicos com vista à remoção 
de determinados compostos.

Memorial aos 
Castrenses Mortos 
na Guerra Colonial

Após várias solicitações de al-
guns cidadãos da comunidade 
local, a autarquia vai erigir, na 
área verde fronteira ao Cemitério 
da vila de Castro Verde, um Me-
morial aos Castrenses Mortos na 
Guerra Colonial. Da autoria da 
arquitecta Helena Passos, a peça 
tem como finalidade recordar e 
homenagear todos os castrenses 
que perderam a vida na Guerra 
Colonial imortalizando, desta 
forma, os seus nomes.

Uma peça sóbria e digna, que 
reinterpreta o obelisco e a colu-
na comemorativa, desenvolvida 
maioritariamente em ferro e em 
torno de um elemento instaurador 
em betão, estabelecendo assim 
a articulação entre o factual e o 
simbólico, entre a exteriorização 
dos nomes como factores de iden-
tidade civil, e a interiorização 
de outras identidades, humanas, 
físicas e espaciais, representativas 
das pessoas, dos perecimentos e 
das suas causas.

b r e v e s

Museu da ruralidade
autarquia adquiriu 
pavilhão em 
Entradas

A Câmara Municipal de Castro 
Verde adquiriu, na Rua Projec-
tada à Rua de Santa Bárbara, 
em Entradas, um pavilhão com 
250m2 de área coberta e 150m2 
de área descoberta, pelo valor 
de 50.000 euros. O imóvel foi 
adquirido no sentido de rece-
ber provisoriamente o espólio 
do Museu da Ruralidade que, 
neste momento, se encontra divi-
dido em dois pavilhões, um dos 
quais cedido por um munícipe 
daquela vila.

a Escola “mais 
perto” dos Pais e 
Encarregados de 
Educação

Consciente da importância 
de uma maior proximidade 
entre os pais e a escola, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
passou a disponibilizar no seu 
site, informações sobre alimen-
tação, transportes e actividades 
extracurriculares, entre outras. 
Informações úteis, onde pais e 
encarregados de educação podem 
consultar circuitos e horários de 
transportes escolares, planifica-
ções das AEC’s e, ainda, obter 
esclarecimentos acerca de acti-
vidades como Oficinas de Teatro 
e Educação Musical. Disponíveis 
estão também as ementas das 
refeições servidas nas Escolas 
Básicas e Jardins-de-Infância do 
concelho, elaboradas por uma nu-
tricionista, bem como as Normas 
de Funcionamento do Refeitório 
Escolar. Neste espaço, os pais dos 
alunos podem ainda ter acesso a 
alguns conselhos nutricionais e 
curiosidades alimentares. Para 
consultar todas estas informações 
basta aceder ao menu Educação 
– Enc. Educação / Alunos, no site 
www.cm-castroverde.pt.  

Novas Habitações 
sociais: obras já 
começaram

 Já estão a decorrer, na Rua 
da Reforma Agrária, em Castro 
Verde, as obras para a constru-
ção de 16 fogos destinados a 
novas habitações sociais que, 
futuramente, serão atribuídas 
mediante concurso público. A 
autarquia adjudicou a empreitada 
à empresa ICEBLOCK – Socie-
dade de Construções S.A, pelo 
valor de 858.660,00 Euros. A 
conclusão da obra está prevista 
para 2010.

O Campaniço 
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 Ip2 BEjA-cAStro vErdE

requalificação para breve
Segundo informação do Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações as obras de requali-
ficação do IP2 no troço entre Beja e 
Castro Verde, incluídas na Concessão 
do Baixo Alentejo e previstas para o 
mês de Fevereiro, “não estão atrasadas 
uma vez que as datas contratuais 
estão a ser cumpridas, estimando-se 
que a sua abertura ao tráfego ocorra 
durante o 1º trimestre de 2011.”

A mesma refere ainda que “desde 
a assinatura do contrato de subcon-
cessão em Janeiro de 2009 têm sido 
realizadas obras de conservação cor-
rente com grande periodicidade face 
às condições meteorológicas adversas. 
Obras essas que têm um “carácter 
temporário face ao breve início dos 
trabalhos de beneficiação”.

Por sua vez, as obras entre Vidi-

gueira e Beja terão o seu início em 
Abril de 2010, estando o seu fim 
previsto para o início do 2º semestre 

de 2011. Toda a rede de concessão 
do Baixo Alentejo estará em serviço 
em Janeiro de 2012. w 

O evento, organizado pelo Programa 
Castro Verde Sustentável, no âmbito 
do Projecto Rural Value (Desenvol-
vimento de Sistemas Agrícolas Ex-
tensivos Ameaçados), contou com a 
participação de várias entidades locais 
e nacionais. Marcaram presença neste 
evento Vítor Almeida da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Gé-
nero; Mónica Silva, da Associação de 
Mulheres Agricultoras e Rurais Portu-
guesas; Manuela Florêncio, Presidente 
da Junta de Freguesia de Castro Verde, 
David Marques, Presidente da ESDI-
ME e Ana Lampreia, da Associação 
de Agricultores do Campo Branco. 
Durante o workshop houve ainda 
espaço para ouvir os testemunhos 
das mulheres agricultoras da região. 
Mulheres que há muito estão ligadas 
ao trabalho no campo, e que, melhor 
que ninguém conseguem expor e en-
tender as questões associadas a esta 
temática. A socióloga Sara Pinto foi 
a moderadora do evento.   

A iniciativa veio dar voz, visibi-
lidade e reconhecimento social às 
mulheres da região, especialmente 
artesãs, autarcas, professoras, agri-
cultoras, produtoras agro-pecuárias 
e, empresárias, que desempenham 
um papel fulcral no desenvolvimento 
desta zona rural. Segundo a LPN “o 
balanço do evento foi muito positivo, 
tendo ficado o mote para repetir a 
experiência”.

Na sessão de trabalho participativa, 

foram ouvidas várias mulheres da 
região que, em conjunto, e de acor-
do com a sua percepção do mundo 
rural, reflectiram sobre o seu papel 
no contexto familiar, comunitário, 
no trabalho e sobre as oportunidades 
de formação e educação. 

O trabalho/emprego em meio rural, 
foi apontado como o contexto onde 
as mulheres ainda têm que vencer 
muitos preconceitos e estereótipos, 
sendo necessário promover mais a 
sua visibilidade e desfrutar melhor 
dos seus direitos. As agricultoras 
presentes, em particular, referiram 
a pouca comunicação e associação 
entre colegas da mesma profissão 
no meio feminino, praticada muitas 
vezes em isolamento, ao contrário 
do que acontece entre agricultores 

masculinos.
Por outro lado relativamente ao 

acesso à formação/educação, as 
mulheres foram consideradas a par 
com os homens, talvez fruto do in-
vestimento político que o país fez, 
durante os últimos anos, na formação 
da população em geral, como jovens, 
idosos, homens e mulheres.

Como conclusão, o grupo referiu 
o longo e positivo caminho já per-
corrido pelas mulheres nas últimas 
décadas, especialmente ao considerar 
o contexto rural e interior do Baixo 
Alentejo, onde o acesso à educação, 
a cargos de poder e independência 
eram hipóteses inexistentes para as 
mulheres há poucas décadas atrás, 
mas que hoje são cada vez mais uma 
realidade. w

W0rkShop

o Papel da Mulher no 
desenvolvimento rural 
O Fórum Municipal de Castro Verde recebeu, a 3 de Fevereiro, o workshop 
“O Papel da Mulher no Desenvolvimento Rural”. O evento, que decorreu 
durante todo o dia, procurou dar voz, visibilidade e reconhecimento social à 
comunidade feminina da região alentejana.

Workshop evidenciou comunidade feminina
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