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Distribuição gratuita 

autarquia  p 7                 

plano de 
pormenor da 
Cavandela

Após a aprovação pelas diversas 
entidades que compõem a Con-
ferência de Serviços, o Plano de 
Pormenor da Cavandela esteve  em 
discussão pública e será submetido 
à apreciação da Assembleia Muni-
cipal no final do mês de Agosto.

eDucação  p 3                       

Carta aberta ao 
CrBa

Câmara Municipal de Castro Ver-
de preocupada com as dificuldades 
que o Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo atravessa. O Presi-
dente Francisco Duarte, membro 
do Conselho de Administração do 
Conservatório, dirigiu carta aber-
ta aos pais, alunos e funcionários 
desta entidade.

ambiente  p 15                           

Cavaco silva 
visitou CeavG

O Presidente da República e a Mi-
nistra da Agricultura deslocaram-se, 
no dia 8 de Julho, em visita oficial 
ao Centro de Educação Ambiental 
do Vale Gonçalinho. A visita teve 
como objectivo dar a conhecer o 
exemplo local de compatibiliza-
ção entre as práticas agrícolas e 
a conservação da Natureza.

cultura  p 13                          

planície 
mediterrânica‘11

De 9 a 11 de Setembro,  a vila de 
Castro Verde volta a ser anfitriã da 
multiplicidade de sons, cores e cul-
turas que integram a rede cultural 
do Festival Sete Sóis Sete Luas. Três 
dias de festa com sabor a Mediter-
râneo, onde o convívio e  a partilha 
serão elementos fundamentais.

Rádio Castrense  93.0 FM

Magazine informativo 
Câmara Municipal de Castro Verde

Todas as terças-feiras, às 12h, com reposição 
às quintas-feiras, às 17h, ou no site da autarquia 
em www.cm-castroverde.pt.  

abriu o museu da ruralidade p 9

Já abriu ao público o museu da ruralidade, em entradas. a exposição “máquinas, objectos e memórias da 
ruralidade” assinalou o arranque das actividades deste espaço museológico representativo de um importante 
trabalho de salvaguarda da memória colectiva da região.  

Hortas Comunitárias p 10,11

o projecto “Hortas Comunitárias”, da Câmara municipal de Castro verde, arranca em setembro. manuel pinto e José 
pereira, homens que sempre trabalharam a terra, estão inscritos neste projecto que conta, à partida, com cerca de 
80 castrenses. o Campaniço esteve à  conversa com eles.                         
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universidade sénior 
encerrou 1º ano lectivo 
a universidade sénior Castrense encerrou o seu primeiro ano 
lectivo com um jantar partilhado junto à sede da associação, em 
Castro verde. o momento reuniu mais de 200 pessoas, entre 
sócios e alunos, e promoveu o convívio e a animação entre os 
demais envolvidos neste projecto. o novo ano lectivo arranca em 
setembro.

A Universidade Sénior Castrense 
abriu portas ao ensino sénior em 
Novembro de 2010. 

Tendo como objectivos o fomento 
do ensino não formal, vocacionado 
para maiores de 50 anos, leccionado 
através de diversas matérias e em 
contexto de formação como experiên-
cia de vida, o projecto arrancou com 
mais de 120 inscritos e dinamizou 
um total de doze turmas. 

Decorrido este ano lectivo, e como 
forma de assinalar o primeiro ano 
de actividade, a Associação Sénior 
Castrense, entidade promotora des-
ta Universidade reuniu, no passado 
dia 28 de Junho, junto à sede da 
Associação, sócios e alunos num 
jantar partilhado que teve como 
propósito promover o convívio e a 
sociabilização entre os envolvidos 
no projecto. O momento contou 
com a actuação do Grupo de Teatro 
e do Coro (dirigido pelo Professor 
António César) da Associação Sénior 
Castrense e com a participação do 
Grupo de Danças da PédeXumbo, 
que aqui apresentou algumas das 
suas coreografias.

Ao longo do ano lectivo 2010/2011 
os alunos inscritos puderam frequen-
tar as disciplinas de inglês, literatura, 
língua portuguesa, dança, teatro, 
música e informática, sendo que esta 
última foi das que mais interesse 
despertou nos seniores, com quatro 
turmas constituídas. 

Em paralelo com a actividade 
lectiva, foram também desenvol-
vidas iniciativas complementares, 

de carácter cultural, recreativo e de 
convívio, nomeadamente oficinas 
de sabores, dinamizadas por gente 
da terra, e palestras sobre diferen-
tes temáticas. Para Natércia Duar-
te, presidente da Associação Sénior 
Castrense, o balanço deste primeiro 
ano é positivo: “Temos menos de 
um ano de actividade, mas já temos 
uma história para contar. Consti-
tuímos 12 turmas, dinamizados 
oito disciplinas diferentes, com 12 
professores voluntários. O balanço 
é, sem dúvida positivo, sendo de 
realçar o empenho e o interesse 
dos professores voluntários que já 
se mostraram disponíveis para dar 
continuidade a este projecto pela 
experiência gratificante que foram 
estes meses de Universidade Sénior”.

As aulas funcionaram em espaços 
cedidos pela Somincor, Escola Se-
cundária de Castro Verde, EB 2,3 Dr. 
António Francisco Colaço e Câmara 
Municipal de Castro Verde. A fase 
de matrículas decorrerá durante o 
mês de Setembro, altura em que 
arrancará o novo ano lectivo. 

Neste trimestre, tal como na maioria dos 
números, as páginas do Campaniço transbordam 
informação. Não sabemos se terá a ver com o 
período estival, tão convidativo a estar com os 
pés entre a água e a toalha e, por isso, damos 

mais atenção ao se que passa à nossa volta. mas essa é uma 
realidade intransponível. aqui a informação abunda. e ao 
arrepio do que alguns nos querem fazer crer, é o reflexo 
da muita e variada actividade da câmara municipal de 
Castro Verde, das freguesias do concelho e dos agentes 
que aqui desenvolvem a sua actividade. para além disso, é 
bem o reflexo da nossa atitude de tratar todos os assuntos 
por igual, entendendo que não há nem munícipes, nem 
acontecimentos, de primeira e de segunda. as nossas 
páginas dão lugar, com o mesmo destaque, quer ao projecto 
das hortas comunitárias quer ao empreendimento da 
cavandela, ao início das obras da Fábrica das artes ou ao 
final dos 16 fogos de habitação social, à abertura do museu 
da ruralidade ou ao encerramento do 1º ano lectivo da 
universidade sénior. tudo para nós é notícia porque faz 
parte da vivência e do dia-a-dia dos nossos munícipes e são 
contributos fundamentais para a melhoria da qualidade 
de vida na nossa terra. acontece que, muitas das vezes, o 
não noticiar ou destacar esta ou aquela notícia não parece 
justificável, mas importa pedir compreensão aos nossos 
munícipes e leitores, à luz da falta de espaço, oportunidade 
ou perda de actualidade do que devia ter sido noticiado. 
reconhecêmo-lo e alguns de vocês não deixam de, em 
algumas situações, nos chamar a atenção para a ausência de 
noticiar este ou aquele assunto. E isso é também reflexo de 
que o Campaniço é, por excelência, o meio mais importante 
de comunicação e diálogo entre o município e o cidadão 
do concelho de castro Verde. a mensagem que recebemos 
dos nossos leitores é elucidativa para entendermos que o 
seu formato, o tipo de publicação, a distribuição e os seus 
conteúdos vão de encontro aos seus destinatários e não são 
propaganda gratuita, assumindo-se este jornal como um elo 
de ligação com todos aqueles que estão longe da sua terra 
natal. Contudo, importa lembrar aqui que é na página da 
internet do nosso município que, efectivamente, está toda 
a informação necessária e obrigatória para que, de uma 
forma clara, concisa e permanente, qualquer cidadão possa 
conhecer a actividade da Câmara e, em particular, saber do 
trabalho que está a ser desenvolvido. acrescentamos agora 
a estes dois instrumento de comunicação o programa terra 
Fértil que vai para o ar, semanalmente, na rádio castrense 
e está também disponível no nosso site, em www.cm-
castroverde.pt. Este espaço semanal de informação é mais 
um instrumento para a divulgação da nossa actividade e das 
opções que tomamos. porque é muito transparente a forma 
como trabalhamos e é muito claro o caminho que estamos 
a seguir com dois objectivos permanentes: melhorar a 
qualidade de vida no nosso concelho e ter cidadãos atentos, 
informados e críticos.

eDitorial   
Francisco Duarte
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pré-escolar e 1º CeB 
comemoraram semana Cultural

Entre os dias 14 e 17 de Junho, o 
Salão dos Bombeiros Voluntários, 
em Castro Verde, acolheu as activi-
dades programadas no âmbito da 
Semana Cultural do Pré-escolar e 1º 
Ciclo, do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde. 

Música, dança, marchas popula-
res, coreografias variadas, histórias 
e dramatizações, peças de teatro e 
cante alentejano - dinamizado na 
sequência do projecto “Cante no 
1º Ciclo” da Câmara Municipal de 
Castro Verde -,  foram algumas das 
acções desenvolvidas em paralelo 
com a exposição de trabalhos rea-
lizada pelos alunos destes níveis de 
ensino. A exposição pôde ser visitada 
durante os quatro dias desta iniciati-
va e exibiu os trabalhos concebidos 
ao longo do ano, no contexto dos 
diferentes sub-projectos do “Castro, 
Terras com Tradição”, nomeadamen-
te, “Brinquedos e brincadeiras de 
ontem e de hoje”, “Lendo…Lendas”, 
“Koisas de Castro...O falar alente-
jano” “Olhar e ver, Castro à Lupa”, 
“Sta Bárbara Freguesia Lendária”, 
“Comendo com tradição”, “Rezas, 
benzeduras e mezinhas” e “Patri-
mónio tradicional oral”.

Dinamizada na sequência do pro-

jecto “Castro, Terras com Tradição”, a 
Semana Cultural do Pré-escolar e 1º 
Ciclo do Ensino Básico envolveu cerca 
de 300 crianças e registou grande 
adesão por parte da comunidade 
local, nomeadamente no decorrer 
dos demais espectáculos organizados 
para estes dias.  

A Semana Cultural teve como 
objectivos dar a conhecer as dife-
rentes dinâmicas trabalhadas ao 
longo do ano lectivo pelos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo, mas também 
o resultado do trabalho desenvolvi-

do em parceria com os professores 
das actividades de enriquecimento 
curricular (AEC’s). 

O programa culminou com a en-
trega de certificados e diplomas aos 
alunos finalistas e com a sessão de 
contos “Brincar com Histórias… com 
o Serafim”. De realçar o balanço po-
sitivo desta iniciativa que se espera 
vir a ter continuidade no próximo 
ano lectivo e que nos trouxe de volta 
o velho espírito das Feiras das Esco-
las realizadas há alguns anos atrás.

Coreografia interpretada pelos alunos do 1º Ciclo  do  Ensino Básico
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presidente da autarquia manifesta 
preocupação sobre actual situação do CrBa  
No âmbito da iniciativa “praça em festa”, organizada pelo Conservatório regional do Baixo alentejo, no passado 
dia 22 de Junho, na praça da república, em Beja, o presidente da Câmara municipal de Castro verde, francisco 
José Caldeira duarte, dirigiu aos pais, encarregados de educação, alunos, professores e demais trabalhadores do 
Conservatório regional do Baixo alentejo, a seguinte Carta aberta: 

obesiDaDe inFantil

Comunidade escolar continua trabalho em prol  da educação alimentar
A Câmara Municipal de Castro 

Verde tem vindo a desenvolver, junto 
do público escolar, um conjunto de 
acções onde é visível uma preocupação 
acrescida na promoção de estilos de 
vida saudáveis. Ao longo do ano lectivo 
2010/2011, a autarquia, consciente 
da importância de educar as crianças 
para uma dieta alimentar equilibrada 
levou a cabo uma avaliação do estado 
nutricional dos alunos do 1º ciclo 
do Ensino Básico do concelho, com 
idades compreendidas entre os 5 e 
os 10 anos de idade, num total de 
279 alunos.

Compreender o estado nutricional 

destas crianças, e procurar soluções no 
combate à obesidade foram o ponto 
de partida para a realização deste 
estudo conduzido pela dietista da 
autarquia, Marta Simões. 

Os dados obtidos permitiram con-
cluir que 66% dos alunos do ensino 
básico do concelho se encontram 
dentro do peso considerado saudável, 
porém, 32% apresenta peso acima da 
normalidade. No total do concelho, 
a obesidade tem maior prevalência 
no sexo masculino (27%), compara-
tivamente ao sexo feminino (17%).

A má alimentação, combinada com 
uma rotina assente no sedentarismo, 

é a principal causa desta doença que 
representa já um dos grandes proble-
mas de saúde pública. A adopção de 
bons hábitos alimentares, a par da 
prática de actividade física regular, 
é a melhor forma de prevenir e tra-
tar a obesidade infantil. A educação 
alimentar, motivada pelos pais, edu-
cadores e instituições, assume um 
papel preponderante na prevenção 
e na mudança de hábitos nesta faixa 
etária. O contexto “escola” reveste-se 
de especial importância na educação 
e sensibilização alimentares através 
da dinamização de programas que 
contribuam para a supressão deste 

problema. 
A Câmara Municipal de Castro tem 

tido um papel igualmente fundamen-
tal na dinamização de medidas no 
combate à obesidade e na promoção 
de estilos de vida saudáveis. 

Durante este ano a autarquia as-
segurou a elaboração e a avaliação 
das ementas escolares, tendo con-
tratado, para o efeito, uma dietista, 
responsável pelas ementas mensais 
do pré-escolar e 1º ciclo e lanches 
escolares, e pelo funcionamento do 
refeitório escolar. Paralelamente, a 
autarquia assegurou também a dina-
mização de programas de actividade 

física junto dos alunos destes níveis 
de ensino, bem como diversas acções 
de sensibilização sobre alimentação 
saudável. 

Os dados obtidos através da ava-
liação realizada aos alunos das EB1’s 
do concelho serão alvo de reflexão 
por parte da Câmara Municipal e do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde que, no âmbito da parceria es-
tabelecida, desenvolverão, ao longo 
do próximo ano lectivo, um conjunto 
de medidas de combate à obesidade 
infantil, com destaque para o reforço 
das actividades desportivas e para a 
revisão das ementas escolares.

“Enquanto membro do 
conselho de administração do 
conservatório regional do baixo 
alentejo, em representação da 
câmara municipal de castro 
Verde, enquanto presidente 
do município, e em meu nome 
pessoal, não queria perder esta 
oportunidade de dar os para-
béns aos jovens alunos, aos 
professores e demais trabalha-
dores do conservatório regional 
do baixo alentejo – da sede do 
conservatório, em beja, e dos 
pólos de moura e de castro Ver-
de – que hoje, dia 22 de junho, 
nos estão a mostrar nesta “praça 
em Festa” um pouco do fruto 
que resulta da prática de todos 
os dias do conservatório: a músi-
ca e a Dança. mas paralelamente 
ao assistirmos ao resultado final 
do esforço de um ano efectuado 
pelos professores, estudantes e 
praticantes desta arte sublime, 
comprovamos aqui que existe 
uma comunidade aberta à apren-
dizagem do ensino artístico, dis-
ponível para ser uma mais-valia 
na dinâmica cultural e social da 
nossa região.

o conservatório regional do 
baixo alentejo é o resultado de 
um esforço conjunto das autar-
quias da região, de outras enti-
dades e de algumas pessoas que 
assumiram de corpo e alma este 
projecto, dos quais não posso 
deixar de referir o Dr. Henrique 
pinheiro, a professora ernestina 
pinheiro e o professor josé Filipe 
guerreiro. todos eles viram aqui 
o princípio da oportunidade em 
proporcionar aos nossos jovens 
o acesso ao ensino artístico com 
a qualidade e a dignidade que 
está à vista de todos e que valo-
riza extraordinariamente a nossa 

região. apesar do descrédito 
inicial de muitos e da indife-
rença actual de outros tantos, o 
passar dos anos tem-se encar-
regado de demonstrar a enorme 
importância deste projecto para 
uma melhor formação global dos 
nossos jovens, que muitas vezes 
o ensino regular não consegue 
assegurar.

tem sido um processo difícil, 
com altos e baixos, mas os resul-
tados estão à vista, reconhecidos 
unanimemente.

ao longo dos anos a vida e a 
manutenção do conservatório 
tem estado e continua a estar 
cada vez mais na 1ª linha das 
nossas preocupações e, neste 
ano lectivo que agora finda, esta 
preocupação agravou-se subs-
tancialmente.

Em primeiro lugar porque, em 
agosto 2010, o anterior governo 
anunciou, já depois do encerra-
mento das matrículas e de estar 
em fase adiantada a preparação 
do novo ano lectivo, que haveria 
novas regras de financiamento 
para o ensino artístico que, na 
prática, se traduziam num “cor-
te” significativo das transferên-
cias do ministério da educação.

Em segundo lugar, e já depois 
de assinado o “Contrato de 
patrocínio” entre o ministério 
e o conservatório, referente ao 
ano lectivo 2010/2011, foi-
-nos imposto transformar esta 
modalidade de financiamento 
(transferências do Orçamento 
de Estado) em candidaturas a 
co-financiamento comunitário 
através do poph.

Esta alteração, para além das 
profundas reservas de natureza 
geral, suscita-nos ainda hoje 
muitas dúvidas em termos práti-

cos. senão vejamos:
. que irá acontecer após o 

encerramento do actual qren – 
quadro de referência dos apoios 
comunitários em 2013 ou, na 
melhor das hipóteses, 2015? 

. No contexto actual quem irá 
assumir a contrapartida nacional 
das despesas apresentadas? 

. quem irá assumir os custos 
adicionais que a preparação extre-
mamente burocrática dos pedidos 
de pagamento acarretam? 

. quanto tempo vamos ter que 
esperar para o efectivo reem-
bolso das despesas já efectua-
das e apresentadas? ainda não 
recebemos os 15% de adianta-
mento previsto. o 1º pedido de 
pagamento ainda está em elabo-
ração, mas as despesas efectivas 
estão a ser feitas desde Janeiro. 
como é óbvio não há nenhuma 
“tesouraria” que aguente esta 
situação.

perante este cenário, e dado 
que ontem tomou posse um 
novo governo, torna-se impe-
rativo reivindicar que o Estado 
assuma as suas obrigações 
constitucionais em matéria de 
ensino, particularmente no que 

concerne ao ensino artístico, não 
empurrando para terceiros essa 
responsabilidade. a chamada 
“sociedade civil”, as autarquias 
e outros agentes, continuam dis-
poníveis para, num quadro claro 
e razoável, celebrar as parcerias 
necessárias. Haja, da parte do 
governo, a mesma vontade e 
empenho!

mesmo num contexto de crise 
e de contenção, continuamos 
a afirmar e defender que não 
podemos hipotecar o futuro dos 
nossos filhos, pois, ao fazê-lo, 
estamos a por em causa o futuro 
do nosso país!

por fim, associados a todas 
estas dificuldades, não posso 
deixar de fazer referência aos 
incumprimentos de natureza 
financeira de alguns dos nossos 
associados, incumprimentos 
esses que não ajudam, em nada, 
à Festa!

todos temos consciência das 
limitações que nos últimos 
tempos têm recaído sobre os 
municípios, da grave situação 
financeira daí decorrente e das 
perspectivas anunciadas para o 
futuro próximo, que não são as 

melhores. No entanto, e apesar 
deste quadro, não podemos bai-
xar os braços e deixar cair os ob-
jectivos a que nos propusemos 
com a criação do conservatório 
regional do baixo alentejo. 
E é neste contexto que temos de 
assumir as opções que fazemos. 
É nestes momentos de dificul-
dades que temos de definir 
prioridades!

Em nosso entender o Con-
servatório regional do baixo 
alentejo é uma prioridade!

Estamos conscientes que 
qualquer processo de desen-
volvimento não pode deixar de 
lado a formação dos cidadãos. 
Entendemos que trabalhar pelo 
acesso universal das pessoas, 
e dos nossos jovens em parti-
cular, à educação e à cultura, é 
apostar no que temos de mais 
importante nesta luta pelo 
futuro. É potenciar a capacidade 
de intervenção de uma região, 
estimulando sensibilidades e 
capacidades criativas.

É pois necessário, que jun-
temos as nossas vozes e os 
nossos esforços para continuar 
a proporcionar aos nossos filhos 
um ensino artístico de qualida-
de, para que possamos continuar 
a assistir a espectáculos como 
o desta noite. aplaudamos pois 
estes jovens com a coragem 
e a dignidade que esta região 
merece.

castro Verde, 22 de junho de 2011
Francisco José Caldeira Duarte,
presidente da câmara municipal de 
Castro Verde,
Vogal do conselho de administração 
do conservatório regional do baixo 
alentejo
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acção social

Concurso

“ser voluNtário, ser solidário”

1º lugar

Num grande planeta milhões de pessoas não sabem o que é ser 
voluntário nem ser solidário. a maioria das pessoas são egoístas 
e só pensam em si.

pelo contrário, há outras pessoas que ajudam outros dando algo 
quem têm a quem não tem nada.

esse planeta chama-se terra.
algumas pessoas dizem que todos devíamos ser bons uns para 

os outros mas outras não ligam ao que lhes dizem.
as pessoas que ajudam são solidárias e voluntárias.
nesse planeta chamado terra não há paz nem sossego; só 

maldade, egoísmo, violência…
Os bons interrogam-se:
- mas quando é que o planeta terra vai mudar? quando é que as 

pessoas vão dar valor ao facto de ajudar alguém?
mas será que algum dia, todas as pessoas do planeta terra vão 

saber o verdadeiro significado de ser solidário e ser voluntário?
Vai ter que partir de nós, crianças de hoje, homens e mulheres 

de amanhã.
Deixemos de parte o egoísmo, a maldade, a inveja e o cinismo 

e vamos tornar-nos pessoas meigas, humildes, solidárias e 
voluntárias.

Beatriz aires - 4ºa. eb1 de castro Verde

ser voluntário
é trabalhar
de livre vontade,
sem nada ganhar

O coração
é que nos guia e,
para ajudar uma pessoa
não basta a fantasia…
É preciso coragem,
fé e dedicação
pois a vida de uma pessoa
vale mais que um dinheirão.
para ser 
voluntário ou solidário 
não basta emoção
temos que educar o nosso coração.

ai de quem se esquecer
da solidariedade,
onde as pessoas se ajudam
de livre vontade.

francisco dores - 4ºb. eb1 de castro Verde

2º lugar

ser voluntário
É ajudar de livre
Vontade aquele que
precisa de ser ajudado.

ser solidário 
É ajudar
sem dinheiro receber
pois nada é mais valioso que:
- um beijo
- um carinho
- uma boa acção que registamos no coração!

ser solidário e voluntário
É ficar feliz
E enriquecer o nosso estar
sem nada receber ou desejar! 

margarida Brito - 4ºb. eb1 de castro Verde

Faça uma ViDa sauDáVel

acções  informaram sobre hábitos 
saudáveis 

“Faça uma Vida Saudável”. Assim 
se intitularam as acções de sensibi-
lização sobre alimentação saudável 
promovidas pela Junta de Freguesia 
de Castro Verde.

Tendo como objectivos informar 
e sensibilizar a população das dife-
rentes localidades do concelho sobre 
hábitos alimentares equilibrados, 
alertando para as consequências 
de uma má alimentação e para a 
possibilidade desta vir a desenvol-
ver doenças como a Hipertensão, o 
Colesterol e a Diabetes, estas ses-
sões foram complementadas por um 
Rastreio Nutricional e dinamizadas 
pela dietista da Câmara Municipal 
de Castro Verde, Marta Simões. 

Os resultados obtidos ao nível 
do Índice de Massa Corporal (IMC) 
revelaram “um estado nutricional 
desequilibrado e preocupante”, sen-
do que o total de indivíduos obesos 
(obesidade tipo I + tipo II + tipo 
III) atinge os 40%. Apenas 22% dos 
participantes nestas sessões apresen-
taram peso saudável, concluindo-se 
que apenas esta percentagem não 

apresenta riscos de desenvolver do-
enças cardiovasculares associadas 
ao excesso ponderal. 

A iniciativa reuniu um total de 
99 participantes no total do con-
celho (Aivados, Almeirim, Estação 
de Ourique, Namorados, Piçarras, 
e Geraldos), e contribuiu para o 

esclarecimento de questões impor-
tantes sobre saúde e alimentação 
saudável. Em todas as sessões foi 
focada a importância de praticar 
actividade física regular pois “edu-
cação alimentar e desporto devem 
caminhar de mãos dadas”, refere 
a dietista.

trabalhos solidários 
no ano europeu do 
voluntariado

No âmbito das Comemorações 
do Ano Europeu do Voluntariado, a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
lançou, aos alunos do Ensino Básico 
do concelho,  o desafio da redigirem 
uma composição sobre a temática 
“ser voluntário, ser solidário”. 

Os trabalhos vencedores (ver cai-
xa lateral), da autoria de Beatriz 
Aires (1º lugar), Francisco Dores (1º 
lugar) e Margarida Brito (2º lugar), 
estiveram em exposição durante a 
Semana Cultural do Pré-escolar e 1º 
Ciclo do Ensino Básico, do Agrupa-
mento de Escolas de Castro Verde, 
que decorreu de 14 a 17 de Junho, 
no Salão dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde.

Também contextualizado pelo 

Ano Europeu do Voluntariado, está 
a decorrer, até ao final do mês de 
Agosto, um Concurso de Fotografia 
subordinado a esta causa.

Promovido pela autarquia, o con-
curso tem como objectivos dinamizar 
e incentivar o voluntariado atra-
vés da fotografia, enquanto forma 
de expressão artística dinâmica e 
multifacetada, e tem como intuito 
a captação de imagens que expres-
sem a essência e o impacto desta 
temática.   

O concurso é aberto a todos os 
fotógrafos amadores e profissio-
nais, sendo que cada participante 
pode apresentar a concurso até três 
trabalhos. Estes podem ser entre-
gues até 30 de Agosto, em mão ou 

por correio, em carta registada, na 
Câmara Municipal de Castro Verde 
(a/c Divisão de Acção Social, Educa-
ção, Cultura e Desporto, Praça do 
Município, 7780-217 Castro Verde).

Os prémios, no valor de 400€, 
250€ e 100€ serão entregues em 
cerimónia, data e local a agendar e 
serão doados pelos premiados a três 
instituições sem fins lucrativos de 
Castro Verde, à sua escolha.

Os dez melhores trabalhos serão 
ainda objecto de uma exposição a 
apresentar no Fórum Municipal de 
Castro Verde, em data a definir, bem 
como durante a Semana “Volta do 
Voluntariado”, a decorrer de 24 a 
28 de Outubro, em Beja. 

Câmara vai estabelecer protocolo 
de colaboração com a CerCiCoa 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde vai reforçar a cooperação 
com a CERCICOA – Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas e Solidariedade Social 
dos concelhos de Castro Verde, Ouri-
que e Almodôvar, através da celebra-
ção de um protocolo de colaboração, 
com a duração de um ano, que visa 
instituir uma colaboração regular 
entre as duas instituições, no âmbito 

do novo projecto, denominado FOEC 
– Fórum Ocupacional de Expressão 
e Comunicação. Com a assinatura 
deste protocolo, a autarquia prestará 
apoio ao nível dos recursos físicos 
(piscinas, biblioteca, entre outros), 
apoio logístico e, esporadicamente, 
apoio financeiro.

Criado com o intuito de comple-
mentar os serviços já existentes no 
Serviço Nacional de Saúde na região 

do Baixo Alentejo, o FOEC tem como 
objectivos dar resposta à doença 
mental através de várias terapias, 
que visam melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com este problema, 
respectivas famílias e comunidade 
envolvente, promovendo, assim, a 
saúde mental, o tratamento e a pre-
venção da mesma. 

sessão de esclarecimento “faça uma vida saudável”
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autarquia promove habitação social
No âmbito das suas responsabilidades na área da acção social, a Câmara municipal de Castro verde tem vindo 
a promover um conjunto de respostas que visam minimizar os problemas socioeconómicos do concelho. as 
16 fracções habitacionais, projectadas e construídas pela autarquia, inscrevem-se nestas responsabilidades e 
destinam-se aos mais carenciados do concelho. os processos encontram-se agora em fase de análise. 

A Câmara Municipal de Castro Verde 
assume uma responsabilidade no que 
respeita à habitação social para com os 
estratos sociais mais desfavorecidos. 

Assim, e como forma a respon-
der a esta necessidade social, a au-
tarquia projectou e construiu um 
conjunto de habitações que irão 
ser atribuídas aos mais carencia-
dos do concelho de Castro Verde.  
As 16 fracções habitacionais, situam-
-se na Rua da Reforma Agrária, em 
Castro Verde.

Estas habitações, com a tipolo-
gia T2 e T3, a atribuir em regime 
de renda apoiada e com gestão da 
propriedade da Câmara Municipal 
de Castro Verde, têm como desti-
natários as famílias pertencentes a 
estratos sociais de parcos recursos 
económicos e com grandes dificul-

dades na aquisição ou arrendamen-
to de habitação no mercado livre. 
À hora de fecho desta edição de “O 

Campaniço”, o Gabinete de Acção 
Social da Câmara Municipal de Castro 
Verde tinha já recebido cerca de 26 

processos. Posteriormente, segue-se 
um período de 30 dias para análise 
e avaliação dos mesmos.  

acção social

Concelho faz rastreio 
do cancro da mama
durante os meses de setembro e outubro, 
o concelho de Castro verde vai receber uma 
unidade móvel da liga portuguesa contra o 
Cancro destinada a realizar um rastreio da 
doença a mulheres entre os 45 e os 69 anos 
de idade. 

O concelho de Castro Verde vai re-
ceber, a partir do dia 7 de Setembro 
e até ao dia 12 de Outubro de 2011, 
uma unidade móvel do Núcleo Regio-
nal do Sul da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, destinada a efectuar a 5ª 
Volta do Rastreio do Cancro da Mama.

O Rastreio é destinado a mulheres 
com idades compreendidas entre os 
45 e os 69 anos, que serão convidadas 
a participar através de carta perso-
nalizada. 

O Rastreio no Concelho de Castro 
Verde vai ser desenvolvido em es-
treita colaboração e, com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
Juntas de Freguesia e autoridades de 
Saúde Pública, e decorrerá de 7 a 13 
de Setembro, junto ao Centro Cultural 
de Sta. Bárbara de Padrões, e de 15 
de Setembro a 12 de Outubro, junto 
ao Centro de Saúde de Castro Verde, 
de segunda a quinta-feira, das 09h00 
às 13h00 e das 14h00 às 17h30, e 
sextas-feiras, das 09h00 às 13h00. 

Esta acção, totalmente gratuita para 
as utentes, insere-se na intervenção 
do Núcleo Regional do Sul da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, integrada 
no Plano Oncológico Nacional e no 
Programa Europeu Contra o Cancro 
que tem como objectivos primordiais 
a redução da letalidade da doença.

Através do diagnóstico atempado é 
possível encontrar formas adequadas 
de tratamento, bem como, melhorar 
a qualidade de vida das pacientes. A 

detecção precoce da doença permite 
encontrar meios menos agressivos 
para a debelar, trazendo claros be-
nefícios para pacientes e familiares.

Para a consecução deste Programa 
de Rastreio serão utilizadas unidades 
móveis e uma unidade fixa, guar-
necidas por técnicos credenciados 
em radiologia, responsáveis pela 
realização dos respectivos exames 
às mulheres. A data de comparên-
cia no rastreio é flexível e pode ser 
alterada mediante solicitação. Para o 
efeito devem utilizar-se os contactos 
indicados nas cartas (tel. 245 330 989 
ou 915 999 890). 

projecto saber ser, estar e ViVer 

Câmara dinamizou acções de 
sensibilização 

Atendendo ao número significati-
vo de beneficiários de Rendimento 
Social de Inserção (RSI) integrados 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, em contrato emprego inserção 
+, bem como à actual conjuntura 
socioeconómica, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde dinamizou 
um conjunto de acções de sensi-
bilização centradas nas temáticas 
“Gestão Doméstica”, “Saber Comer, 
Saber Comprar” e “Como procurar 
emprego”. 

Estas acções de sensibilização, 
desenvolvidas no âmbito do projecto 

“Saber Ser, Estar e Viver”, tiveram 
como objectivos a promoção da co-
esão social, o combate à pobreza e 
exclusão social e visaram essencial-
mente informar, esclarecer e motivar 
este público-alvo na organização da 
sua vida pessoal e socioeconómica, 
de forma digna e sustentada, pro-
movendo a capacidade de inicia-
tiva, comunicação e resolução de 
problemas, bem como a capacidade 
de gerir, planear e organizar com 
responsabilidade e motivação.

Assumindo-se como um apoio à 
inserção na vida activa, o projecto 

propõe ainda a promoção da empre-
gabilidade, capacitando o desenvol-
vimento de competências pessoais 
no que concerne ao processo de 
procura de emprego, e destina-se 
aos beneficiários de Rendimento 
Social de Inserção (RSI) integrados 
por esta autarquia. 

Brevemente serão dinamizadas 
outras acções desta natureza. Para 
mais informações contactar a Divisão 
de Acção Social, Educação, Cultura 
e Desporto, da Câmara Municipal 
de Castro Verde.

núcleo De atenDimento a Vítimas De Violência Doméstica

protocolo com o Nav foi renovado 
Numa óptica de prevenção e com-

bate à violência doméstica, e numa 
tentativa de criação de respostas or-
ganizadas em rede em todo o terri-
tório nacional, a Câmara Municipal 
de Castro Verde renovou o proto-
colo estabelecido com o Núcleo de 
Atendimento a Vítimas de Violência 
Doméstica do distrito de Beja.

No âmbito do protocolo, assinado 
a 20 de Agosto de 2009 e, em para-
lelo com o atendimento específico 
a vítimas de violência doméstica, 
foram também promovidas uma ac-
ção de sensibilização / informação 
dirigida a técnicos / funcionários das 
instituições concelhias, bem como 
três sessões de informação sobre 
violência no namoro que tiveram 
como público-alvo as três turmas 
PIEF do concelho de Castro Verde. 
Este núcleo tem afecto uma equipa 

técnica multidisciplinar permanente, 
à qual qualquer cidadão ou cidadã 
pode recorrer, dotada com as valên-

cias necessárias para o atendimento 
psicossocial e jurídico das vítimas e 
encaminhamento das mesmas para 
as entidades com competência e 
responsabilidades na prevenção e 
protecção. 

O serviço tem como finalidade o 
atendimento das vítimas de violência 
doméstica e o eficaz acolhimento 
e encaminhamento das diferentes 
situações, identificando os principais 
problemas existentes e promovendo 
soluções adequadas às problemáti-
cas aferidas.

mais informações                                      
Núcleo de atendimento a 
vítimas de violência doméstica 
do distrito de Beja. ✆ 284 341 
726 / fax: 284 328 540 
E-mail: navbeja@gmail.com 

Habitação social na rua da reforma agrária, em Castro verde
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EDITAL Nº. 41
FRANCISCO JOSÉ CALDEIRA DUARTE, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, faz saber, que no 
primeiro semestre do ano de 2011, a Câmara Municipal de Castro Verde concedeu os seguintes benefícios:
Transferências correntes 536.466,73 €
Agrupamento de Escolas de E.B. e J.I. do Concelho de Castro Verde 1.200,00 €
AMALGA - Assoc. Municípios Alentejo de Gestão Ambiente  3.000,00 €
AMBAAL - Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 14.196,07 €
APADIJ-Ass. Acomp. Desenvol. Inf. Juvenil 12.825,00 €
APAV - Associação Portuguesa de Apoio á Vitima 89,78 €
APDA-Associação Port. de Distribuição e Drenagem de Águas 450,00 €
ART-Assoçiação Respostas Terapeuticas 1.200,00 €
Assembleia Distrital de Beja 4.104,00 €
Associação de Atletismo de Beja 500,00 €
Associação de Cante Alentejano “ Os Cardadores” 2.250,00 €
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros 900,00 €
Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros 900,00 €
Associação Hum. Bombeiros Voluntários de Castro Verde 32.955,00 €
Associação Nacional de Municipios Portugueses 4.218,00 €
Associação Sénior Castrense 6.000,00 €
Bruno Filipe Sousa 303,17 €
Casa do Alentejo - Algarve 119,70 €
Casa do Benfica de Castro Verde 2.793,00 €
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município 4.497,50 €
Confraria dos Cavaleiros de São Pedro 700,00 €
Conservatório Regional do Baixo Alentejo 45.335,20 €
Cortiçol - Coop. Informação e Cultura, CRL  19.950,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de Castro Verde 7.695,00 €
Diocese de Beja 10.000,00 €
FARPIBE- Fed.das Assoc. de Reformados, Pension.e Idosos do Dist. de Beja 250,00 €
Federação dos Bombeiros do Distrito de Beja 100,00 €
Freguesia de Casével 20.400,00 €
Freguesia de Castro Verde 56.400,00 €
Freguesia de Entradas 39.600,00 €
Freguesia de São Marcos da Ataboeira 27.600,00 €
Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 53.400,00 €
Futebol Clube Castrense 57.798,00 €
Futebol Clube de S. Marcos da Atabueira 18.069,00 €
Grupo Desportivo e Cultural da Sete  7.410,00 €
Lar Jacinto Faleiro 3.159,00 €
LPN - Liga para a Protecção da Natureza 6.840,00 €
Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 9.576,00 €
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1 de Janeiro 8.550,00 €
Tesouro da Basílica Real de Castro Verde  7.410,00 €
Comparticipação com Bolsas de Estudo 38.950,00 €
Comparticipação com despesas de saúde 4.773,31 €
Transferências Capital 113.431,35 €
AMALGA - Assoc. Municípios Alentejo de Gestão Ambiente 1.563,86 €
Freguesia de São Marcos da Ataboeira  54.585,26 €
Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 8.800,10 €
Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 40.000,00 €
RESIALENTEJO, EIM 7.682,13 €
Sociedade Colúmbofila Asas Verdes 800,00 €
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS (CORRENTES+CAPITAL) 649.898,08 €

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 26/94, de 19 de Agosto, e para 
que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume, e 
eu, José de Brito Silva Martins, Coordenador Técnico da Secção Financeira, o subscrevo.

Castro Verde, 13 de Julho de 2011
O Presidente

Francisco José Caldeira Duarte, Arqtº.

Dando cumprimento ao Regula-
mento Municipal para a atribuição de 
Medalhas de Bons Serviços Municipais 
aprovado a 20 de Junho de 2007 em 
Assembleia Municipal, o município 
de Castro Verde procedeu à entrega 
das mesmas no passado dia 28 de 
Junho, véspera do Feriado Municipal 
do concelho, aos funcionários que 
completaram 15 e 25 anos de serviço.

Para o autarca “esta atribuição de 
medalhas de bons serviços munici-
pais não deve ser entendida apenas 
como um patamar temporal que o 
funcionário atingiu na sua carreira, 
mas antes como um compromisso 
ainda maior para com a instituição e 
os munícipes. De responsabilidade, 
atitude e competência, por parte 
do funcionário, e de defesa de uma 
maior qualidade de vida e de um 
estatuto digno dos seus funcionários, 
por parte da autarquia”. 

A sessão solene teve lugar no Sa-

lão Nobre dos Paços do Concelho e 
foi presidida pelo Presidente desta 
autarquia, Francisco Duarte. 

meDalhas De bons serViços municipais

funcionários da 
autarquia foram 
distinguidos 

Funcionários          
distinguidos

medalha de prata 
15 anos de serviço
edgar pereira, fernanda 
lobo, José arruda, José 
Gonçalves, maria Nazaré 
silva, paula raposo, raúl 
Godinho. 

medalha de ouro 
25 anos de serviço
Jorge fragoso, José 
alfândega e maria Graça 
matos.

“castrenses mortos na guerra colonial”

Câmara apresentou memorial 
Foi no passado dia 25 de Julho, 

numa cerimónia que se cumpriu 
frente ao Cemitério Municipal de 
Castro Verde, que a Câmara Municipal 
apresentou  o Memorial “Castrenses 
Mortos na Guerra Colonial”, numa 
cerimónia de homenagem que contou 
com a participação do Regimento 
de Infantaria nº 3 de Beja.

A iniciativa foi promovida em co-
laboração com a Delegação da Liga 
dos Combatentes tendo usado da 
palavra o ex-combatente de Castro 
Verde, Francisco Vicente. 

Da autoria da arquitecta Helena 
Passos, a edificação do memorial 
surgiu da intenção da autarquia 
em recordar os soldados mortos 
na Guerra Colonial e representa 
“um justo reconhecimento pela 
bravura, abnegação, e espírito de 
sacrifício destes castrenses forçados 
a combater numa guerra que não 
era sua”, refere António João Cola-
ço, vereador da Câmara Municipal 

de Castro Verde, reforçando que a 
implantação da peça teve sempre 
como propósito “relembrar o espí-
rito de camaradagem e perpetuar 
a memória destes combatentes”. 

Refutando o majestático e o sump-

tuoso, “o memorial apresenta-se 
como uma peça sóbria e digna que 
reinterpreta o obelisco e a coluna 
comemorativa enquanto monumen-
tos oficiais que, no passado, eram 
erigidos para perpetuar a memória 

de um determinado acontecimen-
to”, explica a arquitecta responsável 
pelo projecto.

A proposta desenvolve-se maiori-
tariamente 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 identidade civil, e a in-
teriorização de outras identidades, 
humanas, físicas e espaciais, repre-
sentativas das pessoas, dos pereci-
mentos e das suas causas. As mãos e 
as perfurações surgem assim como 
simbologia das marcas que ficam 
no panorama humano e construído, 
criando espaço percorrível que se 
impõe como um espaço de reflexão 
e interiorização.

Este dia culminou com um almoço 
de ex-combatentes na Guerra Colo-
nial, onde foram evidentes o convívio 
e o recordar dos tempos vividos em 
Angola, Guiné e Moçambique. 

memorial frente ao Cemitério municipal de Castro verde

Comemorações 
da batalha de 
Ourique

No âmbito das Comemora-
ções do 872º aniversário da 
Batalha de ourique, assina-
lado a 25 de Julho, o exército 
português, em conjunto com 
a Câmara municipal de Castro 
verde, prestou homenagem aos 
militares portugueses falecidos 
em combate e missões de paz, 
através de uma cortesia militar 
realizada pelo regimento de 
infantaria n.º 3, de Beja, no 
local histórico de s. pedro das 
Cabeças. 
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autarquia

proposta para contratação de empréstimo junto do B.e.i. 
aprovada por unanimidade em assembleia municipal

Reunida em sessão pública ex-
traordinária do dia 6 de Junho, a 
Assembleia Municipal de Castro 
Verde aprovou por unanimidade 
a proposta para contratação de 
um empréstimo bancário junto 
do B.E.I (Banco Europeu de Inves-
timento), no valor de 1.080.000,00e, 

ao abrigo do disposto no Despacho 
nº.6572/2011, dos Ministérios das 
Finanças e da Administração Públi-
ca e da Economia, da Inovação e 
do Desenvolvimento, para finan-
ciamento dos projectos “Centro 
Escolar nº. 2, de Castro Verde”, 
“Operação Integrada Regeneração 

Urbana de Castro Verde” e Lar de 3ª. 
Idade de Santa Bárbara de Padrões. 
O Segundo Memorando de Entendi-
mento entre o Governo da República 
Portuguesa e a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses (ANMP), 
que tem como objectivos promo-
ver a execução de investimentos de 

iniciativa municipal no âmbito do 
Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) defende, entre ou-
tros, a necessidade de assegurar aos 
municípios condições adequadas 
para a execução de projectos, nome-
adamente em condições financeiras 
e de acesso a verbas disponíveis. 

O Município de Castro Verde, en-
quanto beneficiário do financia-
mento, reúne as condições neces-
sárias para contrair este tipo de 
empréstimo destinado a financiar 
a contrapartida nacional em pro-
jectos co-financiados por FEDER e 
Fundo de Coesão. 

secção De castro VerDe Do conserVatório regional Do baixo alentejo

autarquia deu início à construção das novas instalações 
Tiveram início, no passado mês de 

Junho, as obras de reconversão da 
Fábrica das Artes, em Castro Verde. 

Adjudicada à empresa ICEBLO-
CK, Sociedade de Construções, S.A., 
pelo valor de 1.325.000.00€ (um 
milhão, trezentos e vinte cinco mil 
euros), a obra é co-financiada pelo 
programa INALENTEJO, ao abrigo 
da Operação Integrada de Regene-
ração Urbana de Castro Verde e tem 
um prazo de execução de 270 dias. 
A “Fábrica das Artes” é um projecto 
que nascerá da transformação do 
edifício da antiga Fábrica Prazeres 
& Irmão, localizado na Rua Dr. An-

tónio Francisco Colaço, em Castro 
Verde, dotando-o das valências 
necessárias para a instalação do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo – Secção de Castro Verde 
e respectivas áreas de apoio. 

O projecto contemplará tam-
bém a criação de espaços para o 
ensino da dança, uma sala de Ca-
fé-concerto e salas de exposição. 
O edifício, com cerca de 1700m2, 
distribuídos por quatro pisos, será 
alvo de profundas obras de requa-
lificação que o transformarão num 
espaço funcional. Assim, serão pre-
servados muitos dos elementos da 

antiga Fábrica, como a estrutura 
das fachadas, máquinas e engrena-
gens, condutas e circuitos de grão 
existentes

O projecto “Fábrica das Artes” 
terá como objectivo a adequação do 
edifício às necessidades da Secção de 
Castro Verde do Conservatório Regio-
nal do Baixo Alentejo, potenciando 
a sua actividade na comunidade, 
sem destruir, no entanto, a memó-
ria da antiga moagem, enquanto 
património colectivo do passado 
da vila de Castro Verde.

o plano de pormenor da cavandela 
tem como objectivos promover as 
actividades socioeconómicas na re-
gião através do desenvolvimento das 
componentes de Empreendimento 

turístico e parque empresarial. 
O empreendimento turístico é 

constituído por uma componente 
de golfe, que engloba a instala-
ção faseada de um campo de golfe 
com um total de 36 buracos; uma 
componente hoteleira, onde se ins-
creve um hotel de cinco estrelas 
com 453 camas e um aparthotel 
de quatro estrelas com 113 camas; 
uma componente de unidades de 
alojamento complementares, com 
376 unidades de blocos de aparta-
mentos, 580 unidades de casa em 
banda e em bloco, e 153 unidades 
de casas unifamiliares isoladas; 
uma componente de animação e 
comércio, e uma componente de 

produção / transformação agrícola. 
relativamente ao parque empre-

sarial prevê-se a criação de 29 lotes 
para instalação de estabelecimentos 
empresariais, áreas para portaria e 
serviços, subestação eléctrica, ins-
talação de reservatório de água, 
etar e posto de seccionamento. 

preconiza-se  o faseamento da 
implementação do plano de por-
menor da cavandela ao longo de 16 
anos, incluindo 4 fases de 4 anos 
cada, e prevê um investimento na 
ordem dos 600 milhões de euros. 
actualmente, o promotor respon-
sável pelo empreendimento ainda 
não adiantou datas para o arranque 
do projecto.

plano de pormenor da 
Cavandela em discussão

O projecto
Cavandela

futuras instalações da secção de Castro verde do CrBa

O Projecto da Cavandela, em Castro 
Verde, conheceu nos últimos tempos 
uma evolução significativa. Após o 
ultrapassar de algumas questões le-
vantadas em reuniões anteriores, 
as diversas entidades oficiais, que 
compõem a Conferência de Servi-
ços, encarregues de emitirem um 
parecer ao Plano de Pormenor, já 
se pronunciaram favoravelmente, 
o que permitiu que fosse aberto, 
logo no dia 22 de Junho, o período 
de discussão pública. 

No dia 19 de Julho reuniu o Conse-
lho de Opinião, composto por entida-
des como a Liga para a Protecção da 
Natureza, Turismo do Alentejo, Juntas 
de Freguesia e representantes dos 
partidos políticos  locais eleitos na 
Assembleia Municipal , que discutiu 
a proposta final do Plano de Porme-
nor. O Conselho foi criado, desde o 
início, por iniciativa da autarquia 
com o objectivo de acompanhar o 
evoluir do projecto.

O presidente da autarquia, Fran-
cisco Duarte, considera que o Plano 
teve, na sua fase final, alguns con-
tratempos. Um deles “o incêndio na 
Herdade da Cavandela que afectou 
algumas das espécies arbóreas” e, 
por outro lado, “a colisão que existia 
entre algumas das propostas con-
signadas no Plano e a existência no 
local de povoamentos de sobreiros e 
azinheiras.  Apesar de todas as cau-
telas, em termos regulamentares, a 
Autoridade Florestal Nacional enten-

deu que devia haver uma delimitação 
exacta desses povoamentos, bem 
como uma adaptação do desenho 
urbano áquela delimitação”, diz 
Francisco Duarte.

Mas houve também outras ques-
tões a atrasarem esta fase do projec-
to. “Paralelamente a este problema 
entrámos na crise internacional e 
é bom não esquecer que este pro-
motor conta essencialmente com 
capitais estrangeiros, pelo que  foi 
considerado pelos investidores que 
a altura não seria a mais oportuna 
para o plano avançar”. 

Francisco Duarte refere ainda que 
“Finalmente conseguimos convencer 
o promotor que, independentemente 
da concretização prática do projecto, 
que dependerá das condições eco-
nómicas globais, devia prosseguir 
com o Plano de Pormenor até à sua 
aprovação”.

A votação e apreciação da proposta 
final do Plano de Pormenor  esteve  
agendada para a reunião extraordi-
nária da Assembleia Municipal de 2 
de Agosto 2011, não se tendo reali-
zado, uma vez que, por solicitação 
do Presidente da Câmara à Mesa da 
Assembleia, a proposta foi retirada 
da ordem de trabalhos. Esta situação 
teve origem em questões levantadas 
na  Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, onde surgiram dúvidas 
sobre a data de término do período 
de discussão pública do documen-
to. Assim, a Câmara entendeu que, 

para que não restassem dúvidas 
quanto ao cumprimento for-
mal do prazo, o período de 
discussão pública decorre-
ria até ao dia 5 de Agosto 
de 2011. A proposta será 
submetida à apreciação 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde na Reunião 
Ordinária do dia 17 de 
Agosto, pelo que pos-
teriormente seguirá os 
términos normais, podendo 
ser agendada para discussão 
e votação na Assembleia 
Municipal no final do 
mês,  dando assim 
um passo necessá-
rio  para uma futura 
concretização do  
empreendimen-
to turístico e 
empresarial.   
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reportagem

“os alentejanos foram os últimos a emigrar”
carlos júlio
 

este texto podia 
começar por “era 
uma vez”… era uma 
vez um menino 
de 13 anos que 
deixou o alentejo 
e, sozinho, partiu 
para o Barreiro. ali, 
na velha estação 
de comboios, que 
tantos milhares 
de alentejanos viu 
chegar “à procura 
de uma vida boa”, 
tinha um primo, que 
não conhecia, e uma 
nova realidade à 
espera. 

Foi há 75 anos, ainda eram poucos 
os alentejanos no Barreiro. Começou 
a trabalhar como servente na cons-
trução civil e aproveitou o ambiente 
cultural da altura, em que existiam 
muitas colectividades e muitas biblio-
tecas, para ler tudo o que apanhava. 
Filiou-se no PCP aos 18 anos e foi o 
primeiro presidente eleito, no pós 25 
de Abril, do Sindicato da Construção 
Civil do Distrito de Setúbal.

O menino da altura, e hoje já com 

88 anos, chama-se Manuel Revez 
Correia, nasceu no Monte do Salto, 
em São Marcos da Atabueira e não 
sabia, então, as voltas que a vida 
lhe havia de dar. Em Junho passado 
recebeu a medalha da Câmara do 
Barreiro destinada a quem se dis-
tingue na Área do Trabalho.

Converso com Manuel Correia. 
Diz-me que sempre se sentiu mui-
to ligado ao Alentejo e que durante 
os primeiros 40 anos em que esteve 
no Barreiro voltava sempre a Castro 
Verde. Depois a idade e os afazeres 
foram impondo outras opções. Ga-
rante-me, no entanto, que “a ligação 
ao Alentejo ainda é muito grande. 
Estive há pouco tempo em Castro 
Verde e gostei do que vi”.

Falamos de todos estes anos de 
vida. Diz-me que encontrou no Bar-
reiro uma grande efervescência cul-
tural, com muitas colectividades e 
bibliotecas. “Sempre gostei muito 
de ler e li muito Alves Redol, Ferreira 
de Castro, Aquilino Ribeiro, Jorge 
Amado... Havia um movimento 
associativo muito forte e isso fez-
-me evoluir muito. O contacto com 
este ambiente também. Quando saí 
do Salto nem a quarta classe trazia 
feita. Lia muito, mas aquilo não me 
chegava, pelo que resolvi voltar a 
estudar”. 

E lá fez a quarta classe e, depois, 
o Curso de Serralheiro da Escola 
Comercial e Industrial Alfredo da 
Silva, que completou já aos 40 anos.

Hoje considera que o Barreiro 
“mantém as mesmas características 
de luta e amizade que tinha nesses 
tempos. Há um ambiente quase fa-
miliar, muito solidário. Nessa altura, 

a grande diferença é que os alen-
tejanos eram muito menos do que 
hoje. Hoje são a maioria, mas foram 
os últimos a emigrar. Eu, que era 
muito arreigado ao Alentejo, quando 
cheguei tive alguma dificuldade em 
integrar-me porque havia poucos 
alentejanos. Mas depressa encontrei 
outras pessoas e outros ambientes”.

O seu primeiro trabalho no Barreiro 
foi ajudante de servente nas obras. 
Com 20 anos foi para a tropa, onde 
executou alguns pequenos trabalhos 
como pedreiro. Saído da tropa rumou 
à CUF, onde esteve até à reforma, 
começando por trabalhar no cais e 
passando, mais tarde, para a área 
da construção civil.

“Na altura havia aqui muito tra-

balho, mas agora destruíram isso 
tudo. Acabaram com a CUF, com a 
Siderurgia, com a Lisnave, com a 
agricultura… Foi o preço que nos 
fizeram pagar para entrar na União 
Europeia…”

Muito crítico da actual situação 
política, Manuel Correia  diz que 
Portugal está “numa situação mui-
to difícil, que não nos traz nada de 
bom. Vamos avançando lentamente, 
mas não vejo nada de futuro. Saem 
uns e entram outros. E é sempre a 
mesma coisa”.

Peço-lhe uma mensagem para 
os mais novos. Responde-me que 
“é preciso lutar sempre, seja pelos 
direitos políticos, económicos, so-
ciais ou culturais. São estes os qua-

tro pilares da democracia. Quando 
um não funciona já não funciona a 
democracia”.

E, fiel à militância de 70 anos no 
PCP, garante que “não há socialismo 
sem democracia, nem democracia 
sem socialismo”. Ainda lhe falo dos 
antigos regimes de leste. Diz que 
foram “tentativas para construir 
o socialismo que não se consegui-
ram concretizar”, mas “há-de se lá 
chegar”.

Sobre o Alentejo, de onde partiu há 
75 anos, Manuel Correia considera 
que “continua mal. Hoje as pesso-
as que aí vivem são menos do que 
quando eu saí. Não há trabalho e as 
pessoas continuam a ser obrigadas a 
partir e a vir para aqui, para Loures 
ou para a Amadora onde há milhares 
e milhares de alentejanos”.

Fim de conversa, ainda cheio de 
vitalidade, Manuel Correia acentua 
para o jornalista a necessidade de que 
as suas palavras sejam correctamente 
transcritas para o jornal. “Vocês têm 
um código deontológico, não têm?” 
pergunta. Respondo-lhe que sim e 
prometo-lhe que no “Campaniço” 
só sairá aquilo que me disse. No 
entanto, não cumpro, com rigor, o 
que lhe prometi. Não lhe disse que 
ia começar este texto por “era uma 
vez um menino”… Julgo mesmo 
que Manuel Correia gostaria mais 
se tivesse começado pela referência 
política com que iniciou a sua con-
versa comigo. “Não sei se é este o 
caminho que quer dar à entrevista, 
mas estamos numa situação muito 
má”….”

atl’s de verão 2011
Actividades de lazer, ar livre e 

diversão sem limites. São estes os 
ingredientes-chave dos ATL’s de Ve-
rão. Uma receita simples mas eficaz, 
temperada com uma pitada de sol 
e alegria q.b. que, durante as férias 
de Verão, faz as delicias das crianças 
do concelho.

Dinamizado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, o projecto iniciou-se 
a 4 de Julho, dividido em dois turnos, 
e vai decorrer até 22 de Agosto, data 
que coincide com a festa de encer-
ramento nas Piscinas Municipais.

Com idades compreendidas entre 
os 6 e 12 anos, as cerca de 80 crianças 
inscritas no turno de Julho viveram dias 
repletos de mergulhos refrescantes e 
brincadeiras na piscina, e foram pre-
sença assídua nos ateliers de culinária, 
expressão plástica e arqueologia. Foi 
com a mesma energia que os pequenos 
participantes se deixaram envolver nas 
restantes actividades programadas: 
passeios de BTT, tardes de cinema e 
de teatro, actividades de bikepaper e 
paintball, uma noite entre os livros, 
visitas ao Monte das Oliveiras, Mosteiro 
dos Jerónimos e CCB, e ainda uma 
visita nocturna ao Vale Gonçalinho 
da Liga para a Protecção da Natureza. 

Actividades de cariz lúdico-peda-
gógico programadas também para o 
mês de Agosto de modo a abranger os 
participantes da segunda fase deste 
programa de ocupação de tempos livres. 
Alice Silva, psicóloga educacional e uma 
das monitoras que acompanhou as 
crianças durante os ATL’s, refere que o 
balanço é “até ao momento bastante 
positivo, reforçando a relevância das 
actividades desenvolvidas sobretudo, 
no que concerne ao carácter pedagógico 
que as caracteriza e à sua importância 
no desenvolvimento de competências 
sociais”.

As actividades têm sido, até à 
data, do agrado das crianças que 
activamente têm contribuído para 
o sucesso desta edição. 

Promover o convívio e a ocupação 
saudável dos tempos livres durante o 
período das férias de Verão, de uma 
forma animada e descontraída, é o 
grande propósito desta iniciativa que 
anualmente incentiva a novas apren-
dizagens e desperta para uma maior 
consciencialização em áreas como o 
ambiente, a cidadania e o património. 
Tudo feito com muita imaginação e 
sensibilidade, não fossem as crianças 
“o melhor do mundo”.

sociedade

actividade dinamizada no âmbito dos atl’s 2011

manuel revez Correia
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património

abriu o museu da ruralidade em entradas
o museu da ruralidade, em entradas, está 
aberto ao público desde o dia 29 de Julho 
de 2011. a exposição “máquinas, objectos 
e memórias da ruralidade” assinalou o 
arranque das actividades deste espaço 
museológico, representativo de um 
importante trabalho desenvolvido em prol da 
salvaguarda da memória colectiva da região. 

No dia 29 de Julho, no âmbito das 
Noites em Santiago 2011, a Câmara 
Municipal de Castro Verde procedeu 
à abertura do Museu da Ruralidade, 
em Entradas.  

Muitas pessoas estiveram presen-
tes no acto de abertura deste espaço 
museológico, nomeadamente repre-
sentantes de entidades que se as-
sociaram ao momento e gente da 
terra. Presentes estiveram também 
alguns protagonistas que são agora 
parte integrante da narrativa deste 
Museu. Aqui se cruzaram homens e 
mulheres com uma ínfima ligação à 
terra, ao trabalho e às tradições rurais, 
mestres de ofícios, com destaque para 
Francisco Assislau, o último abegão 
de Castro Verde, ou os ferreiros João 
Matos e Francisco Matos, os últimos a 
trabalhar o ferro, em Entradas. Duas 
artes já extintas que se encontram 
agora representadas neste museu atra-
vés do espólio cedido, contribuindo 
para a recuperação e dignificação da 
memória da ruralidade desta região.

No discurso de abertura, toma-
ram da palavra Paulo Nascimento, 
Vereador da Cultura da Câmara 
Municipal de Castro Verde, Miguel 
Rego, Coordenador do projecto, e o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde, Francisco José Caldeira 
Duarte. Num momento simbólico, 
assistido pelas mais de 200 pessoas 
presentes no local, o Grupo Coral e 
Etnográfico Feminino “As Ceifeiras 
de Entradas” abriu portas ao “mundo 
da ruralidade” contido neste espaço 
museológico e convidou a entrar e 
a visitar os diferentes espaços des-
te equipamento, com ênfase para a 
exposição temporária “Máquinas, 

Objectos e Memórias da Ruralidade”. 
Durante o fim-de-semana de 29, 30 

e 31 de Julho, integrado na iniciativa 
Noites em Santiago 2011, o Museu 
da Ruralidade recebeu mais de 700 
visitantes, e procedeu aos dois pri-
meiros registos, no espaço de Taberna 
do próprio Museu, para o Núcleo da 
Oralidade, nomeadamente a história 
de vida do artesão Manuel da Silva, 
cujos trabalhos estão expostos no 
Museu, e a sessão de poesia por Ma-
nuel Mira, poeta popular natural de 
Entradas. Manifestações singulares 
do património imaterial que consti-
tuem um contributo imenso para a 
dinâmica do Museu a que se juntam 
outras componentes da ruralidade 
campaniça. 

Aberto ao futuro, o Museu da Rura-
lidade é um projecto em construção e 
o ponto de partida para a descoberta 
do conceito de “museu do território”, 
conforme referiu o Vereador Paulo 
Nascimento no acto de abertura e 
escreve no texto do catálogo da ex-
posição (ver caixa).

Representativo de uma clara inten-
ção da autarquia no que concerne à 
descentralização dos equipamentos 
culturais, o Museu da Ruralidade vai 
ao encontro da criação de um roteiro 
de turismo cultural no concelho e 
reflecte uma aposta nos produtos 
culturais enquanto factor de desen-
volvimento da região.

O Museu conta com a doação e 
cedência de espólio de muitos parti-
culares, com destaque para António 
Francisco Carapinha, coleccionador 
de equipamentos e alfaias agrícolas, 
com o qual foi celebrado, na tarde da 
abertura do museu, um protocolo de 

colaboração. O Centro de Documen-
tação conta também com a biblioteca 
pessoal de António Francisco Colaço, 
doação efectuada por Maria Manuela 
Figueira, e um conjunto de revistas 
sobre temáticas agro-pecuárias ofe-
recidas por Aurora Camacho, per-
tencentes a Francisco Lara Alegre. 
Destaque ainda para um conjunto 

de documentos da Antiga Fábrica 
Prazeres & Irmão e do Grémio da La-
voura de Castro Verde, documentação 
que em breve estará disponível ao 
público. O Museu conta ainda com 
a cooperação da Escola Secundária 
de Castro Verde através da cedência 
de documentos multimédia sobre 
diferentes temáticas da ruralidade 

que se encontram em projecção ou 
disponíveis para visionamento.  

Durante o mês de Agosto, o Mu-
seu terá as suas portas abertas 
dentro do seguinte horário: terças-
-feiras, das 14h00 às 20h00; quar-
ta-feira a domingo, das 10h00 às 
20h00 (segunda-feira: descanso). 

museu da ruralidade
Evocar o passado e construir a memória 
do futuro 

paulo nascimento

o museu da ruralidade é 
um projecto em construção. É 
um espaço de partida para a 
descoberta de um conceito de 
“museu do território” que pre-
tende intensificar a acção dos 
diferentes actores que, todos os 
dias, desenvolvem práticas de 
dinamização e salvaguarda, mas 
também de criação da identida-
de rural. subjacente a esta ideia 
está a existência indispensável 
de um diálogo com a comunida-
de que edifica a especificidade 
das terras de Castro Verde.

o museu é, seguramente, a 
resposta a necessidades que 
surgiram na sequência de uma 

política autárquica das últimas 
décadas na área sóciocultural. 
perante o conhecer, promover 
e preservar o mundo rural, 
torna-se urgente a criação de 
um espaço de visibilidade para 
o trabalho desenvolvido, que 
potencie as vivências da comu-
nidade e que, ao mesmo tempo, 
permita uma relação desta com 
o exterior e fortaleça o encontro 
de gerações, assumindo para tal 
as funções pedagógicas que um 
museu deve desempenhar.

o logótipo do museu da rura-
lidade, tal como esta primeira 
exposição “máquinas, objectos e 
memórias da ruralidade”, sinte-
tiza de forma objectiva a essên-
cia inerente à intervenção que 
queremos fomentar: entender 

a mão, mas também as palavras 
misturadas com o olhar. a indus-
trialização, pouco a pouco, foi 
calando as máquinas rudimenta-
res que não funcionavam sem a 
mão e o olhar do homem. máqui-
nas sofisticadas, idealizadas para 
serem economicamente mais 
eficazes, que motivaram o desa-
parecimento de artes e ofícios, 
levando consigo as histórias e as 
memórias, vestindo os objectos 
de um tempo poético que hoje 
importa questionar para desco-
brir a utilidade, o ritual, as vozes 
do gesto que estão associados 
ao próprio objecto.

Desde a primeira hora que 
assumimos que o museu teria 
um núcleo específico dedicado 
à oralidade, abrindo as portas ao 
imaterial, procurando privilegiar 
a memória oral, a construção 
e a renovação do efémero. 
O caminho a percorrer passa 

obrigatoriamente por criar uma 
relação dialéctica entre patri-
mónio material e património 
imaterial, documentar materiais 
através da oralidade, associan-
do-lhe personagens e mestres 
que marcaram e marcam estas 
terras. O Núcleo da Oralidade, 
que se encontra ainda numa fase 
embrionária, será uma mais-valia 
do Centro de Documentação e 
terá na dinâmica de iniciativas, a 
promover no próprio museu, um 
alimento fundamental, através 
do registo do que vai acontecer, 
dos encontros que procurarão 
motivar as actividades do cante, 
da viola campaniça, da poesia 
popular, dos dizeres, mas tam-
bém as narrativas do saber-fazer 
e das transformações sociais que 
percorreram a realidade rural. 

brevemente, associado ao 
museu surgirá um pavilhão de 
reservas, equipado com oficina 

de restauro de peças. É neces-
sário fortalecer o coração deste 
“museu do território”. importa 
pois, continuar um trabalho de 
recolha, recuperação e estudo 
de materiais, testemunhos e 
práticas da oralidade, tal como 
é necessário associar-lhe uma 
filosofia editorial que dignifique 
a sua existência.

O mundo rural assistiu a alte-
rações profundas nos últimos 
trinta anos. agora, a pouco a 
pouco, vê ser silenciada uma 
cultura ancestral, para dar lugar 
à modernidade e à globalização. 
o museu da ruralidade pretende 
não deixar perder esta realidade 
histórica, indispensável para a 
salvaguarda da memória colecti-
va, a qual terá que contar com a 
colaboração de todos nós. 

aberto ao futuro, o museu da 
ruralidade é um projecto em 
construção.

Debulhadora fixa utilizada para debulhar trigo e cevada. Funcionou entre os anos 20 e até aos anos 60 do séc. passado

sala de exposições temporárias onde se encontra patente a exposição “máquinas, objectos e memórias da ruralidade”
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cultura

festas da vila animaram  noites castrenses
as festas da vila 
encheram de 
gente o grande 
largo nos dias 24, 
25 e 26 de Junho. 
foram três dias de 
festa em que, para 
além, dos artistas, 
mereceu destaque 
o contributo dado 
pelo associativismo 
local e outros 
particulares na 
animação do recinto. 
paralelamente, o 
espaço criança e os 
insufláveis, fizeram 
as delícias de quem 
neles se aventurou.

Foi já com o sol a nascer no ho-
rizonte que muitos dos festeiros 
abandonaram o Largo da Feira, em 
Castro Verde, durante os três dias 
das Festas da Vila 2011. O padroei-
ro S. Pedro abriu as portas a mais 
uma celebração do Feriado Muni-
cipal, este ano antecipada para os 
dias 24, 25 e 26 de Junho, e com o 
tempo a ajudar, ofereceu o palco 
de sua “casa” aos cabeças de cartaz 
“Nu Soul Family”, “Luís Represas” 
e “Rouxinol Faduncho”.  

Passava pouco das seis da tarde e 
já Castro Verde sentia no ar o cheiro 
a festa. A música vinda do Largo da 
Feira anunciava o início dos festejos 
e convidava a entrar e a saborear a 
atmosfera contagiante. 

“ReabilitaSom & inComunidade” 
foram o primeiro som a ecoar no 
recinto, e antes mesmo de entra-
rem em palco os “Nu Soul Family”, 
o grupo fez-se ouvir ao ritmo do 
hip-hop, soltando letras e pensamen-
tos improvisados. Estava iniciada 

a primeira de três noites de festa. 
Por volta da meia-noite, os “Nu Soul 
Family” apoderaram-se do palco 1 
das Festas da Vila e soltaram toda a 
sua energia em músicas como “Peo-
ple” ou “It’s Whatever you Want”. 
Castro Verde dançou e aplaudiu os 
diversos estilos explorados por este 
projecto de originais liderado por 
Virgul (Da Weasel), Dino (Dino & the 
Soulmotion), B@ssman (Puzzle, 
Bambs Cooper) e Dj Alan Gul, num 
concerto que se prolongou para além 
da uma da manhã. A festa continuou 
noite fora, no palco 2, com o baile 
animado por Mário Neves. 

Na noite nº 2 das Festas da Vila, 
Luís Represas recordou os êxitos que 
marcaram, e marcam ainda, a sua 
longa carreira de 35 anos. Músicas 
como “Feiticeira”, “125 Azul”, “Da 
Próxima Vez” e “Sagres” foram al-
gumas das músicas interpretadas 
pelo músico, num concerto que 
meteu o público a cantar e duran-
te o qual foi evidente uma relação 
cúmplice e directa com o público. 
Uma oportunidade única que trouxe 
a Castro Verde temas intemporais 
celebrizados por este grande nome 
da música portuguesa.

No Domingo, Rouxinol Faduncho, 
acompanhado por três grandes gui-
tarristas, foi a proposta de fecho 
destas Festas da Vila. Fortemen-
te aplaudido, o “grande fadista”, 
interpretado por Marco Horácio, 
proporcionou, entre saltinhos, tre-
jeitos e danças estonteantes, um 
espectáculo hilariante, interactivo 
e bem-humorado. 

As gargalhadas foram uma cons-
tante ao longo do concerto, nomeada-
mente quando se ouviram os êxitos 
“Cães de Loiça” e “Dona Maroca”.  E 
foi com Rouxinol Faduncho encer-
raram três dias de festa em Castro 
Verde. Três dias de muita animação e 
diversão, complementados por um rol 
de histórias para contar, não fossem 
as Festas da Vila um momento alto 
no calendário de Verão desta terra. 

Respeitando a disposição das 
últimas edições, foram criados 
espaços que permitiram o exercí-

cio de diferentes ambientes. Para 
além dos dois palcos (destinados aos 
concertos, bailes e música popular), 
ambos servidos por um misto de 
bares e esplanadas, explorados por 
alguns particulares e associações 
locais, foi ainda criado, no Pavilhão 
de Mostras, um espaço dedicado em 
exclusivo às crianças, animado por 
balões, pinturas faciais e piscinas de 
bolas. No grande largo, para além de 
toda a envolvente contemplar já uma 
boa dose de animação e privilegiar 
um ambiente jovem, estabeleceu-se 
uma área consagrada às diversões. 
Entre insufláveis gigantes e outras 
diversões, os mais arrojados puderam 
apreciar uns bons saltos nas camas 
elásticas e uns passeios pelo recinto 
nos carrinhos a pedal. Ao nível do 
associativismo local mereceram 
este ano destaque os passeios de 
pónei dinamizados pela Confraria 
dos Cavaleiros de S. Pedro. Uma 
novidade no recinto da festa que 
cativou inúmeras crianças que ali 
puderam desfrutar de um pequeno 
passeio a cavalo. 

As Festas da Vila são uma orga-
nização da Câmara Municipal de 
Castro Verde, em parceria com as 
Associações e Colectividades do 
concelho. 

6ª semana Do conserVatório regional Do 
baixo alentejo

secção de castro 
Verde acolheu 
actividades

De 15 a 21 de Junho, o Fórum Mu-
nicipal de Castro Verde acolheu a 6ª 
Semana do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo. Uma iniciativa 
aberta a toda a comunidade com um 
convite especial dirigido às escolas e 
jardins-de-infância do concelho, que 
decorreu em paralelo nas cidades 
de Beja e Moura.

Audições de Trompa, Piano, Gui-
tarras, Clarinete e Flauta foram parte 
integrante do programa agendado 
para Castro Verde no âmbito desta 

6ª Semana do Conservatório, que 
culminou com um Seminário sobre 
Repertório de Guitarra, dinamizado 
pelo Prof. José Micael. 

A 6ª Semana do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo encerrou 
no dia 22 de Junho, com a inicia-
tiva “Praça em Festa” que juntou 
na Praça da República, em Beja, os 
alunos das secções de Moura, Beja 
e Castro Verde. A iniciativa foi uma 
organização do Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo.

reDe cal

iniciada programação para 2º 
semestre de 2011 

Já está disponível a agenda de es-
pectáculos da Rede CAL para o segun-
do semestre de 2011. Mosto, Toques 
do Caramulo, Mariel Martinez Tango 
Quintet, Aldeia Nova (co-produção 
musical), “Xó das Velhas” (teatro), 
Mário Daniel (magia) e Anabela, são 
algumas das actuações que vão subir 
ao palco do Cineteatro Municipal de 
Castro Verde, integradas na Rede CAL. 
Fruto de uma candidatura ao progra-
ma INALENTEJO, a rede é constituída 
pelos municípios de Castro Verde, 
Beja, Cuba, Mértola, Santiago do 
Cacém e Serpa, e 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. 
As actividades da rede, co-finan-

ciadas em 80%, vão decorrer até 
Dezembro de 2011 e integrarão 
um conjunto de espectáculos de 
natureza diversa, onde se inscre-
vem a música clássica, tradicio-
nal, popular, o teatro e a dança. 
De frisar que o Cineteatro Munici-
pal tem vindo a beneficiar de uma 
programação cultural em rede, onde 
couberam já os nomes de Rodrigo 
Leão e Cristina Branco, Orquestra 
Sinfónica Juvenil, Companhia de 
Dança de Almada, Companhia de 
Teatro do Chapitô, Rita RedShoes, 
David Fonseca, Ronda dos 4 Cami-
nhos, Boss AC, Jacinta, Carminho, 
AmarAmália, entre outros.
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Concertos

Folkabbestia  
Itália

Os Folkabbestia são uma ver-
dadeira festa itinerante, uma via-
gem de baloiço pelos territórios 
balcânicos e pelo calor pugliese. 

Cada concerto é uma imersão 
na tradição italiana, numa amál-
gama de fantasia, imaginação e 
estilos diversos, que vão do folk 
ao rock, da canção de autor à 
canção popular, do ska ao punk. 

as pinceladas de cor dos seus 
instrumentos, numa intensida-
de melódica sem preconceitos, 
fazem pular de alegria, entre 
danças loucas e folia. Há mais 
de dez anos que os Folkabbestia 
vêm proporcionando ao seu 
público momentos altamente 
contagiantes e expressivos. 

Orquestra Chekara
Flamenca 
Andaluzia - Marrocos

a orquestra chekara Flamen-
ca sintetiza uma fusão entre 
a orquestra e a música árabe-
-andalusa e o flamenco. O seu 
primeiro álbum, “la chekara 
y el Flamenco, primera parte”, 
recentemente editado em Espa-
nha, revela essa relação intensa, 
tendo já vendido mais de 5000 
cópias. logo após o lançamento 
do álbum, pepe Zapata realizou 
o documentário “tan cerca, tan 
lejos, la Chekara y el flamenco”, 

onde Jallal Chekara, cantor prin-
cipal e violinista, nos acompanha 
numa viagem emocionante, 
repleta de histórias engraçadas, 
pela música árabe-andalusa e 
flamenco. 

Mário Incudine 
Sicília - Itália

recorrendo a um estilo bri-
lhante e teatral, mário incudi-
ne exprime o seu amor à sua 
terra de raízes, a sicília. Digno 
herdeiro da grande tradição dos 
«canta-histórias» sicilianos, 
mário celebra, em 2011, os 150 
anos da Unidade da Itália com 
um trabalho de pesquisa sobre 
os sentimentos dos agricultores 
da sicília e sobre o herói-sím-
bolo do ressurgimento italiano 
– garibaldi. actor, cantor, músico 
e compositor… são algumas 
das muitas facetas do siciliano 
mário incudine que, apesar de 
muito jovem, tem já um currí-
culo respeitável: actuações em 
programas televisivos, concertos 
de música popular e vencedor 
de alguns prémios no Festival da 
nova canção siciliana. 

7Sóis.Med.Kriol
Orkestra 
Mediterrâneo - Cabo Verde

7sóis medKriolorkestra é o 
nome da nova criação artística 
original do sete sóis sete luas, 
consequência do trabalho con-
junto de 6 prestigiados músi-
cos provenientes das diversas 
margens do mare nostrum e da 

macaronesia. portugal, cabo 
Verde, andaluzia, marrocos, 
puglia e sicília encontram-se, 
partilham tradições culturais e 
musicais e criam temas musicais 
inéditos que testemunham a 
possibilidade de compreen-
são e colaboração. josé barros 
(portugal), inesquecível voz dos 
Navegante, é o director musical 
da 7sóismed Kriolorkestra e 
faz-se acompanhar da cantora 
teté alhinho (cabo Verde), a voz 
quente e sedutora que colora de 
ritmos crioulos as sinfonias do 
ensemble, do baterista manuel 
cabrales (andaluzia), o coração 
pulsante, do violinista Jamal Ou-
assani (marrocos), a alma árabe; 
e de mimmo epifani (puglia) no 
bandolim e mario riveira (sicília) 
no baixo que, em conjunto, 
transmitem as vibrações emo-
cionantes do sud da itália. 

Mosto
Alentejo

mosto, em permanente 
estado de fermentação, é a 
reinvenção do cante alentejano, 
a actualização da mais profunda 
manifestação da cultura tradicio-
nal alentejana, património vivo e 
identitário do alentejo, que nos 
transmite longínquas memórias, 
profundos afectos e, vincados 
sulcos da existência e da experi-
ência colectiva.

O grupo, constituído por César 
silveira, paulo ribeiro e carlos 
arruda, baseia o seu repertório 
em modas tradicionais do baixo-
-alentejo, incluindo também 
composições originais em par-
ceria com autores como amélia 
muge, joão monge e martinho 
marques, entre outros. 

animação de rua

Deabru Beltzak 
País Basco

Deabru beltzak é a companhia 
de teatro de rua mais internacio-
nal do país basco. Fundada em 
1996, conta já com 10 espectá-
culos montados e mais de 2000 
representações. a sua última 
criação, “the Wolves», é um 
espectáculo musical itinerante, 
inspirado na fantástica história 
do flautista de Hamelin, com 
grandes e sofisticadas marione-
tas articuladas e muitos efeitos 
especiais, que provocam no 
público um misto de emoções: 
curiosidade, admiração, medo e 
surpresa.

Bailes

Omiri 
Portugal

Omiri é um projecto de Vasco 
ribeiro casais (Dazkarieh) e 
tiago pereira (vídeo-jocking), e 
uma proposta arrojada onde o 
baile tem um cenário: a tela de 
projecção onde dançam Wim 
Wandekeybus, William Forsythe, 
e até o sr. antónio a bailar o 
galandum. 

a mistura de instrumentos 
estranhos e as programações de 

Vasco ribeiro casais, fundem-se 
com a visão irreverente de tiago 
pereira e combinam música 
“trad” e vídeo em tempo real, 
sintetizadores e matanças do 
porco, chouriças e Nyckelarpas 
com distorção, pessoas das 
aldeias que dançam e cantam 
ladaínhas actuais. 

polifonias alentejanas

Cante Alentejano e
Viola Campaniça 
Alentejo - Portugal

o cante simboliza o alentejo. 
O campo. E o trabalho. 

Dotado de uma mística 
expressividade, é hoje catedral 
de encontro e partilha. Nesta 
planície mediterrânica, os corais 
do concelho encaminham-nos 
pelas suas modas, cantando a 
interioridade e a essência dum 
alentejo que é seu.

Um pouco por todo o lado - no 
palco dos concertos, nas oficinas 
de cante, nos desfiles e actua-
ções de rua - o cante lança mais 
uma vez o desafio de dar voz ao 
convívio e à tradição.

a Viola campaniça, instrumen-
to de eleição da tradição musical 
da nossa região, será também 
presença assídua nestes dias. 
Outrora acompanhando o cantar 
ao desafio, as modas campaniças 
ou os passos simples de uma 
breve dança, o seu trinar é hoje 
uma sonoridade familiar aos 
nossos dias e uma referência 
deste nosso alentejo. Vale a 
pena ouvir os acordes deste ins-
trumento tradicional que, de há 
uns anos a esta parte, tem sido 
alvo de uma importante acção 
de salvaguarda.

 outras actiViDaDes 

exposições 
Gastronomia
artesanato
passeios
feira do livro
oficinas de dança
oficinas de Cante e 
instrumentos

programa em
www.cm-castro verde.pt
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cultura

É rumo ao mediterrâneo 
de culturas, sonoridades e 
partilhas que Castro verde 
vai navegar nos dias 9, 10 e 
11 de setembro, integrado na 
rede cultural do festival sete 
sóis sete luas. mas esta não 
é apenas uma viagem concre-
tizada. É antes o valorizar de 
uma identidade mediterrâni-
ca, que cresce e se expande 

à luz da solidariedade e ao 
compasso do diálogo intercul-
tural. uma viagem que conflui 
num esapaço de criação e de 
encontro, único e excepcio-
nal, onde convergem as artes 
plásticas, os intercâmbios 
musicais e as residências 
artísticas. 

o percurso, esse, faz-se ao 
longo de 30 cidades de 10 pa-

íses do mediterrâneo (portu-
gal, espanha Croácia, frança, 
Grécia, israel, itália, marro-
cos, Brasil e Cabo verde). e 
é respirando destas aragens 
que Castro verde absorve 
em si a essência do festival e, 
durante estes dias, enfatiza a 
vida à maneira de estar ao sul, 
apresentando espectáculos 
que são fruto da convivência 

colectiva de diversos músicos 
e artistas, nacionais e inter-
nacionais. a tradição, compo-
nente importante desta terra, 
será avivada por um conjunto 
de manifestações onde 
cabem a viola campaniça e o 
cante alentejano. o público 
será também ele um elemen-
to activo destas vivências com 
sabor a mediterrâneo.

xix FestiVal sete sóis sete luas - planície meDiterrânica 2011
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destaque

 carlos júlio
 
Pedro Pinheiro, 43 anos, designer 

gráfico, é um dos mais de 80 castren-
ses que se inscreveram nas Hortas 
Comunitárias de Castro Verde, um 
projecto que deverá ter início no 
próximo mês de Setembro.

Pedro Pinheiro justifica a inscrição 
por “não ter quintal” na casa onde 
actualmente reside pelo facto de 
considerar que ter uma horta lhe 
vai permitir dar “conteúdo à forte 
ligação à terra” que diz sentir.

 “Há um gosto especial em comer 
o que se criou, em ter acesso a pro-
dutos mais biológicos. Em termos 
monetários também poderá fazer 
alguma diferença. Mas o prazer de 
ter uma horta está, sobretudo, no 
tratar-se a terra, no próprio trabalho 
físico. As pessoas cada vez estão mais 
alienadas da natureza”. 

Estas são, aliás, as principais 
motivações de muitos dos que se 
inscreveram. Manuel Pinto, de 72 
anos e José Pereira, de 69 anos, toda a 
vida gostaram “de semear” e mantêm 
actualmente pequenas hortas, para 
uso individual. Estão inscritos para 
os talhões que a Câmara Municipal 
vai pôr à disposição dos castrenses.

“Este terreno é mais junto à estrada 
e a terra que trabalho é emprestada. 
Esta, sendo da Câmara, sempre dá 
outra garantia de continuidade”, diz 
José Pereira que semeia uma horta 
na Navarra.

Manuel Pinto cuida do quintal dum 
familiar emigrante no estrangeiro, 
onde tem horta, mas está também 
confiante no projecto das comunitá-
rias de Castro Verde, um projecto que 
“superou todas as expectativas”, diz 
Miguel Rego, que tem coordenado, 
em nome da Câmara, os diversos 
passos deste “dossier”.

“A adesão está a ser muito boa. 
Numa primeira avaliação, feita 
informalmente, pensámos que 
haveria à volta de 40 ou 50 pes-
soas interessadas, mas depois de 
abertas as inscrições apareceram 
73 munícipes interessados, alguns 
inclusive conjuntos, ou seja, dois ou 
três fizeram uma inscrição colectiva 
e, neste momento, já temos alguns 
candidatos em fila de espera. No total 
temos cerca de 80 interessados, o 
que para nós revela que este pode ser 
um projecto interessante”, explica. 

Mas o que são as hortas comuni-
tárias? “Este projecto consiste na 
disponibilização de vários talhões 
de terreno a todos os munícipes que 
o pretendam para desenvolverem 
um projecto pessoal de uma horta, 
dentro de um contexto comunitário. 
Pretende-se não só dar a este pro-
jecto a perspectiva do trabalhar a 
terra, mas também, para aqueles 
que estão menos habituados a isso, a 
terem uma outra relação com a terra 
e com a comunidade. Entendemos, 
por outro lado, que nesta altura de 
algumas dificuldades económico-
-financeiras e, nesta altura, em que 
há uma necessidade de dinamizar 
cada vez mais as comunidades, este 
pode ser um projecto interessante”, 
afirma.

As hortas vão localizar-se num 
terreno adquirido pela Câmara para 
este efeito junto à estrada de Al-
justrel, na Serrana, e constarão de 
73 talhões. “O funcionamento vai 
estar sujeito a um pequeno norma-

tivo para criar algumas regras que 
serão aplicadas por uma comissão 
a criar entre todos os que tiverem 
talhões. Haverá também uma ve-
dação geral, embora baixa, que irá 
delimitar toda a zona de hortas, e 
teremos um ponto de acumulação 
de água que, depois, por gravidade, 
irá abastecer a rega das hortas que 
estiverem em funcionamento”, diz 
Miguel Rego.

Segundo este responsável “há 
uma grande tradição em Castro 
destas práticas da horticultura. 
Aliás esta terra é conhecida por 
ter gente muito arreigada à tradi-
ção das hortas e se olharmos para 
a toponímia temos aí uma série 
de sítios que o indicam: a Horta 
da Serrana, a Horta da Nora…”. 

Daí que as motivações para este 
projecto tenham sido várias. “Pa-
receu-nos que há uma necessidade 
das pessoas se ligarem outra vez 
à terra, sentir o cheiro da terra, 

mexer na terra e em particular esta 
população de Castro Verde onde 
existem, quer se queira, quer não, 
duas comunidades distintas. Com 
o desenvolvimento do projecto da 
mina veio muita gente de origem 
urbana viver para aqui e naturalmen-
te que as gentes das grandes urbes 
tiveram uma menor relação – ou 
mesmo nenhuma relação – com este 
trabalhar a terra, com este cheiro 
a terra, com o ir-se buscar a alface 
fresca ao quintal e pareceu-nos que 
este projecto poderia também ter 
interesse nessa perspectiva”, revela 
Miguel Rego.

Mas houve outras vertentes que 
também pesaram. “Não se sabe 
muito bem quais os tempos que 
se avizinham e os nossos jovens 
perderam também muito esta ligação 
à terra e o projecto que pensámos 
para aqui, embora seja virado em 
grande parte para os “pais” é tam-
bém para os “pais” transmitirem 

aos filhos esta necessidade de se 
manter uma relação com a terra. 
Os últimos vinte anos foram de um 
terrível afastamento da terra e as 
pessoas perderam esta relação, até 
por uma questão de estatuto. Te-
mos, por isso, várias justificações 
para este projecto, mas ele assenta, 
sobretudo, nesta necessidade de 
transmissão de conhecimentos e de 
valores, e nesta outra sensibilidade 
muito virada para a terra e para a 
realidade que nos cerca”, reforça.

“o que 
produzimos tem 
outro sabor”

Manuel Pinto, 72 anos, está hoje 
reformado. Durante anos foi moto-
rista na Câmara Municipal de Castro 
Verde. Antes esteve emigrado na 
Alemanha. Mas, desde que regressou 

a Portugal, mantém uma horta. Já 
teve várias. De sequeiro e regadas. 
“Gostava muito de fazer hortas de 
sequeiro, quando os alqueives eram 
feitos cedo e os lavradores nos dei-
xavam lá semear melão e melancia 
nos terrenos mais abertos e que se 
aguentavam melhor no Verão. Tive 
hortas regadas na Horta de Vale 
Gonçalo e na Horta da Navarra. 
Mas desde pequeno que sempre 
tive conhecimentos destas coisas 
porque o meu pai sempre trabalhou 
nesse ramo. É preciso saber o que 
se está a fazer. Saber tratar a terra 
para depois se poder semear”, diz 
Manuel Pinto.

“Tenho agora a minha horta num 
quintal emprestado. Da parte da 
manhã vou para lá às 8 horas e 
entretenho-me até à 10 ou 11 horas. 
Depois volto lá pelas cinco e meia 
ou seis horas. Quando está mais 
fresco. Faço isto por passatempo 
e também por gosto”, refere.

o prazer de trabalhar a terra
o projecto “Hortas Comunitárias” da Câmara municipal de Castro verde vai arrancar 
no próximo mês de setembro. o Campaniço esteve à conversa com manuel pinto e José 
pereira. Homens com uma forte ligação à terra e, para os quais, o seu cultivo  será sempre 
um prazer.
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destaque

Numa horta todos os dias há coi-
sas para fazer. “Agora de manhã é 
apanhar tomates, pepinos, feijão 
verde tudo o que está maduro. À 
tarde rega-se. Há sempre ervas para 
apanhar.

E é sempre uma ajuda em termos 
económicos, porque há muitas coi-
sas que não é preciso comprar. E o 
que produzimos tem sempre outro 
sabor e outra qualidade”, diz Manuel 
Pinto que desde que está reformado 
passa muito mais tempo na horta. 
“Dantes era aos bocadinhos ou aos 
fins-de-semana, quando se podia”.

Agora, no Verão, e quando a produ-
ção de tomate, pepinos, pimentos é 
grande, Manuel Pinto distribui pela 
vizinhança. “Pepinos tenho dado que 
é uma fartura. Tenho apanhado uma 
média de 12 pepinos por dia, e já há 
muito tempo. Dou lá na vizinhan-
ça. Muitos também têm fruta e, na 
época dela, também distribuem pela 
vizinhança. É assim que fazemos. 

Uma espécie de troca. Quem tem a 
mais dá aos outros”.

Manuel Pinto diz que em Castro 
Verde “há muita gente a fazer hortas, 
mesmo em quintais” e que, por isso, 
o projecto das hortas comunitárias 
pode ser um sucesso.

Inscreveu-se porque a horta que 
semeia é num quintal dum familiar 
que está no estrangeiro. Quer expe-
rimentar agora este novo projecto e 
ver como corre. “Penso que aquilo 
sempre vai levar o seu tempo. A terra 
tem que ser preparada e as hortas 
têm que levar uma vedação séria, 
porque aquilo fica à beira da estrada 
e é muito convidativo para quem 
quiser ir lá tirar qualquer coisa”.

“se algumas 
pessoas 
semeassem, 
viviam melhor”
 

“Toda a vida tenho gostado de 
semear para comer. Gosto de ver as 
coisas crescerem, seja tomate, seja 
pepino, favas, alface, gosto disso 
tudo e, com a horta, tenho disso 
tudo à farta lá em casa”. Quem o diz 
é José Pereira, de 69 anos, que toda 
a vida, excepto enquanto trabalhou 
nas bombas da GALP em Castro Ver-
de, esteve ligado à vida do campo.

“Sempre me lembro de ter tido hor-
tas. Agora como já estou reformado 
levo lá o tempo quase todo. Antes, 
quando ainda estava a trabalhar, era 
mais difícil. Mas há sempre alguma 
coisa para fazer numa horta. A gente 
às vezes vai lá e pensa que demora 
um bocadinho, mas demora sempre 
mais. Há sempre uma erva para apa-
nhar, há isto ou aquilo para sachar.

Mas é também bonito ver aquilo 
tudo crescer”, afirma.

As hortas também são espaço de 
convívio. “Fazemos lá às vezes umas 
sardinhadas e uns petiscos. Há quem 
vá lá para dormir a folga, debaixo 
duma árvore, agora no Verão, está-
-se lá bem à fresquinha”, diz José 
Pereira, que agora tem uma horta 
num terreno emprestado na Navarra.

“Estamos lá sete ou oito, cada um 
com o seu bocadinho e a tratar das 
coisas, cada um à sua maneira. Faze-
mos de tudo um pouco. Tenho quase 
sempre uma couvinha, os tomates 
é só agora, cebolas semeamos duas 
ou três vezes no ano. As cebolas dão 
também para semear no Inverno e 
no Verão e é uma coisa que temos 

sempre com fartura, assim como as 
batatas. Dá trabalho, mas de cada 
vez que vamos à horta trazemos de 
lá qualquer coisa”, diz.

Para José Pereira o trabalho na 
horta não pode ser visto do ponto de 
vista económico. “Tem muita despesa 
e se se fizerem bem as contas não 
é rentável. É mais uma questão de 
gosto e da gente saber aquilo que 
come. Por exemplo, quando tenho 
que comprar aí algum tomate nos 
supermercados aquilo não me sabe 
a nada, eles apanham-nos em verde. 
Os da horta têm logo outro sabor: 
amadurecem bem na planta e é 
outra coisa”.

E reforça a ideia: “uma horta serve 
também para a gente se distrair, para 
a gente ir tratando e vê-la crescer. 
É bonito. Até acho que, se algumas 
pessoas semeassem, viviam melhor”. 

José Pereira inscreveu-se também 
nas hortas comunitárias, uma ideia 
que aplaude. “Boa ideia. Já devia 
era ter vindo. No entanto, começar 
uma horta nova dá muito trabalho, 
especialmente agora porque aquela 
terra está em bravo. É muito diferente 
a gente cavar uma terra brava do 
que cavar uma terra cultivada. Mas 
é uma coisa boa. É pena é a área não 
ser um pouco maior para podermos 
semear umas arvorezitas de fruto. 
Ficava mais bonito e dava sombras”.

A questão da segurança também 
o preocupa até porque que tem his-
tórias para contar.

“Uma noite destas, aí pelo Natal, 
castigaram a gente muito lá na Na-
varra. Se alguém lá for e apanhar 
dois ou três tomates e uma cebola 
ou duas isso não tem significado, 
mas naquele ano levaram as cou-
ves quase todas, couve-flor, repolho, 
brócolos, não ficou lá quase nada. 
Quem lá foi levou, de certeza, mais 
de 20 ou 30 quilos de couve. Nunca 
soubemos quem foi. O que lá estava 
marcado era o rasto duma pedaleira. 
Até as sacas em que levou as couves 
eram nossas, o que mostra que ele 
conhecia bem os “cantos à casa”. 
Mas enfim, não se pode fazer nada”, 
diz José Pereira, mais preocupado 
com estes “ratos” do que com os 
da natureza.

“Os coelhos, as lebres e às vezes 
as perdizes são os inimigos das 
hortas. Ali também nos fazem, às 
vezes, uma visita. Mas o que é que 
a gente há-de fazer senão deixá-los 
levar a parte deles?”, remata, cheio 
de sabedoria.    

acções de formação sobre
horticultura e apicultura

a Câmara municipal de Castro verde vai desenvolver, em colabo-
ração com o Centro de formação profissional de aljustrel, acções de 
formação, em Castro verde, nas áreas de horticultura e apicultura. 
o curso de horticultura está relacionado com a instalação destas 
hortas comunitárias porque “metade das pessoas que se inscreveram 
neste projecto não tem a mínima noção do que é sequer fazer, por 
exemplo, um alfobre de alfaces. sentiu-se, por isso, a necessidade 
de dar alguma formação a essas pessoas, embora este projecto, 
que se pretende comunitário, vá viver muito das aprendizagens 
colectivas, que se fazem em comum”.

“estas acções de formação prendem-se, no entanto, com outra 
questão que está muito na ordem do dia e que é a da agricultura 
biológica. esta é também  uma preocupação nossa e que gostarí-
amos de ver mais desenvolvida e aplicada”, refere.

esta formação é gratuita, aberta a todos os interessados, e vai 
funcionar em horário pós-laboral. 

No que diz respeito ao curso de apicultura a  autarquia considera 
que esta é uma realidade que “não pode morrer” no concelho e 
daí esta acção. “este é um projecto que já tem sido desenvolvido 
noutros concelhos, nomeadamente em odemira, e que teve uma 
boa adesão. a apicultura é muito importante para comunidades 
como a nossa, até como forma de garantirmos a continuidade da 
agricultura tradicional, em que as abelhas são fundamentais para 
a polinização das culturas”, diz miguel rego.

José pereira manuel pinto

o prazer de trabalhar a terra
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voluntariado Jovem 
contra incêndios
preservar os espaços verdes e consciencializar a população para a 
importância da preservação das florestas é o grande objectivo do 
programa voluntariado Jovem para as florestas 2011, promovido 
pela autarquia no âmbito do projecto Castro verde + verde.  

Em 2011, Castro Verde voltou a 
integrar o Programa Voluntariado 
Jovem para as Florestas, promovido 
pelo Instituto Português da Juven-
tude, em colaboração com a Autori-
dade Florestal Nacional e o Instituto 
de Financiamento da Agricultura e 
das Pescas. 

Dinamizado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, no âmbito do projec-
to Castro Verde + Verde, os objectivos 
do programa Voluntariado Jovem 

para as Florestas voltam a incidir 
no fomento do desenvolvimento do 
espírito solidário e voluntário dos 
jovens do concelho em temáticas 
como a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e Ambiente, preservação 
e conservação da natureza, assim 
como na sensibilização da população 
para comportamentos adequados 
a esta temática.

Para António João Colaço, vereador 
da Câmara Municipal de Castro Verde, 

“este é um programa com resultados 
positivos pois tem permitido reduzir, 
o flagelo dos incêndios no concelho, 
através de acções de observação e 
prevenção”. 

O programa teve início a 1 de 
Julho e termina a 31 de Agosto, 
perfazendo um total de quatro 
quinzenas, ocupadas por 16 jovens 
voluntários (4 jovens por quinzena) 
com idades compreendidas entre 
os 18 e os 30 anos. 

pom 2011 foi aprovado por 
unanimidade

Na sequência da reunião da Comis-
são Municipal da Defesa de Floresta 
Contra Incêndios (CMDFCI) de Castro 
Verde, realizada a 20 de Maio de 2011, 
no Edifício dos Paços do Concelho, foi 
aprovado por unanimidade o Plano 
Operacional Municipal (POM) 2011. 
O POM consiste num documento 
orientador, expedito e dinâmico 

das diferentes acções no âmbito da 
defesa da floresta contra incêndios 
de carácter operacional municipal, 
que articula os recursos humanos e 
meios disponíveis das várias enti-
dades intervenientes no processo 
ao nível da vigilância, detecção, fis-
calização, 1ª intervenção, combate, 
rescaldo e vigilância pós-incêndio. 

Segundo, António João, vereador da 
autarquia, “o POM tem como ob-
jectivos fazer frente aos incêndios 
florestais e agrícolas no município de 
forma ágil, coordenada, envolvendo 
todas as entidades intervenientes, 
nomeadamente os agricultores, Bom-
beiros e Protecção Civil Municipal”.

Jovens voluntários  em acções de prevenção 

se avistar o início de um 
incêndio florestal  ligue 
de imediato 112

Ondas de calor

A exposição a períodos de calor intenso, durante vários dias 
consecutivos – ondas de calor – constitui uma agressão para o 
organismo, podendo conduzir à desidratação, ao agravamento 
de doenças crónicas, a um esgotamento ou a um golpe 
de calor, situação muito grave e que pode provocar danos 
irreversíveis na saúde, ou inclusive levar à morte.

As pessoas mais vulneráveis ao calor são:
• As crianças nos primeiros anos de vida;
• Os portadores de doenças crónicas (nomeadamente doenças 

cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, alcoolismo);
• As pessoas idosas;
• As pessoas acamadas;
• Os trabalhadores expostos ao sol e/ou ao calor;
• As pessoas obesas;
• As pessoas com problemas de saúde mental;
• As pessoas que vivem em más condições de habitação;
• As pessoas a tomarem alguns medicamentos, tais como: anti-

-hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, anti-depressivos, neuro-
lépticos, entre outros;

O SMPC de Castro Verde Recomenda à população
• Os recém-nascidos, as crianças, as pessoas idosas e as pessoas 

doentes, podem não sentir, ou não manifestar sede, pelo que são 
particularmente vulneráveis - ofereça-lhes água e esteja atento e 
vigilante.

• Nunca deixar crianças, doentes ou pessoas idosas dentro de 
veículos expostos ao sol.

• Evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de 
açúcar.

• Devem fazer-se refeições leves e mais frequentes. São de evitar 
as refeições pesadas e muito condimentadas.

• Permanecer duas a três horas por dia num ambiente fresco.
• No período de maior calor tome um duche de água tépida ou fria. 

Evite, no entanto, mudanças bruscas de temperatura (um duche 
gelado, imediatamente depois de se ter apanhado muito calor, 
pode causar hipotermia, principalmente em pessoas idosas ou 
em crianças).

• Evitar a exposição directa ao Sol, em especial entre as 11 e as 17 
horas. Sempre que se expuser ao Sol, ou andar ao ar livre, use 
um protector solar com um índice de protecção elevado (igual 
ou superior a 30) e renove a sua aplicação sempre que estiver 
exposto ao Sol (de 2 em 2 horas) e se estiver molhado ou se 
transpirou bastante.

• As pessoas idosas não devem ir à praia nos dias de grande calor.
• As crianças com menos de seis meses não devem ser sujeitas a 

exposição solar e deve evitar-se a exposição directa de crianças 
com menos de três anos.

• As radiações solares podem provocar queimaduras da pele, 
mesmo debaixo de um chapéu-de-sol; a água do mar e a areia da 
praia também reflectem os raios solares e estar dentro de água 
não evita as queimaduras solares das zonas expostas. As quei-
maduras solares diminuem a capacidade da pele para arrefecer.

• Aumentar a ingestão de água, ou sumos de fruta natural sem 
adição de açúcar, mesmo sem ter sede.

• Ao andar ao ar livre, usar roupas que evitem a exposição directa da 
pele ao sol, particularmente, usar chapéu, de preferência, de abas 
largas e óculos que ofereçam protecção contra a radiação UVA.

• Evitar a permanência em viaturas expostas ao Sol. Se o carro não 
tiver ar condicionado, não feche completamente as janelas. Levar 
água suficiente ou sumos de fruta naturais sem adição de açúcar, 
para a viagem e, parar para os beber.

• Sempre que possível viajar de noite.
• Sempre que possível, diminuir os esforços físicos e repousar 

frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados.
• Usar roupa larga, leve e fresca.
• Evitar que o calor entre dentro das habitações. Correr as persia-

nas, ou portadas e manter o ar circulante dentro de casa.
• Informar-se periodicamente sobre o estado de saúde das pesso-

as isoladas, idosas, frágeis ou com dependência que vivam perto 
de si e ajudá-las a proteger-se do calor.
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ambiente

Ciência Viva 
no Verão

Em 2011 Castro Verde volta a in-
tegrar o programa “Ciência Viva no 
Verão”, da Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica. O 
projecto tem como objectivo divul-
gar, a nível nacional, a área temática 
da ciência através de centenas de 
actividades dinamizadas nas áreas 
da Astronomia, Biologia, Geologia, 
Engenharia, Faróis e, Ciência nos 
Castelos.

Durante o decorrer do projecto os 
munícipes das diferentes localidades 
do país, com actividades agenda-
das neste âmbito, têm acesso livre e 
gratuito a iniciativas como passeios 
científicos e visitas guiadas a locais 
de interesse particular do ponto de 
vista ecológico.

Em Castro Verde será dinamizada 
a iniciativa “Operação Ninhos Lim-

pos!”. A actividade está programada 
para 10 de Setembro, às 9h30, no 
Centro de Educação Ambiental do 
Vale Gonçalinho. A organização cabe 
à Liga para a Protecção da Natureza. 

As inscrições são obrigatórias e 
devem ser feitas no Centro de Edu-
cação Ambiental do Vale Gonçalinho, 
através do telefone 286 328 309 / 
968 523 648, ou do e-mail lpn.cea-
-castroverde@lpn.pt. 

projecto practice  

Castro verde recebeu 
workshop internacional sobre 
desertificação

Castro Verde recebeu, no passado 
mês de Maio, o workshop interna-
cional de avaliação de participação 
e de transferência de conhecimento 
entre os vários parceiros do projecto 
“PRATICE – Acções de Recuperação 
e Prevenção para Combater a De-
sertificação – Uma Avaliação Inte-
grada”. Nestas reuniões marcaram 
presença alguns agentes locais, como 
agricultores, decisores políticos, e 
representantes de algumas organi-
zações da sociedade civil.

O PRACTICE é uma iniciativa global 
que envolve equipas de investigação 
e plataformas de actores-chave de 
algumas das regiões mais afecta-
das do mundo, de modo a reunir 
conhecimento científico e local que 
permita alertar para o problema da 
desertificação. 

Para alcançar este objectivo, o 
PRACTICE pretende, em primeiro 
lugar, desenvolver e aplicar instru-
mentos de avaliação participada, para 
determinar a eficácia das práticas de 

recuperação e prevenção, integrando 
as dimensões humanas e biofísicas 
da desertificação e o envolvimento 
dos actores-chave a todos os níveis. 

Portugal contribui para o PRACTI-
CE com a área de estudo de Castro 
Verde, a qual corresponde à Zona 
de Protecção Especial (ZPE) para as 
Aves de Castro Verde, e inclui as cinco 
herdades da LPN (S. Marcos, Belver, 
Paraíso, Vale Gonçalinho e Chada).

presidente da república visitou lpN
o presidente da república, Cavaco silva, e a ministra da agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento 
do território, assunção Cristas, visitaram, no passado mês de Julho, as instalações da liga para a protecção da 
Natureza, em Castro verde. a visita teve como objectivo dar a conhecer o exemplo local de compatibilização entre 
as práticas agrícolas desenvolvidas e a conservação da Natureza, sendo de avultar o trabalho desenvolvido a longo 
prazo pela lpN, em parceria com a associação de agricultores do Campo Branco e a Câmara municipal de Castro 
verde. 

No passado dia 8 de Julho, o Centro 
de Educação Ambiental do Vale Gon-
çalinho da Liga para a Protecção da 
Natureza, em Castro Verde, recebeu 
a visita oficial do Presidente da Repú-
blica, Cavaco Silva, e da Ministra da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Assunção 
Cristas. Marcaram também presen-
ça, Francisco Duarte, Presidente da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
Alexandra Cunha, Presidente da Liga 
para a Protecção da Natureza, Rita 
Alcazar, Coordenadora do Programa 
Castro Verde Sustentável, da Liga 
para a Protecção da Natureza, e José 
da Luz, presidente da Associação 
de Agricultores do Campo Branco, 
entre outras entidades convidadas.

A visita teve como propósitos 
apresentar as sinergias locais que 
têm permitido compatibilizar a con-
servação da biodiversidade com a 
agricultura, sendo de valorizar a 
parceria que a LPN, a Associação 
de Agricultores do Campo Branco 
e o Município de Castro Verde têm 
vindo a desenvolver, a longo prazo, 
numa perspectiva de conservação de 
espécies mundialmente ameaçadas. 
A Ministra Assunção Cristas frisou 
a importância deste tipo de projec-
tos ambientais sendo de valorizar a 
“cooperação existente. Aqui, vemos 
pessoas no terreno, agricultores e 
pessoas da conservação da Natu-
reza a trabalhar em conjunto em 
projectos onde existe uma sintonia 
muito grande. Este é um caminho de 
futuro para a agricultura em Portu-
gal e para a protecção da natureza, 
mas também para a promoção do 
ambiente. É também o caminho da 
União Europeia na revisão da Politica 

Agrícola Comum (PAC), e no desen-
volver da ligação possível entre a 
agricultura e o ambiente. Este é um 
exemplo a seguir”.

À chegada ao Vale Gonçalinho, o 
Chefe de Estado foi recebido com uma 
moda alentejana, interpretada pelos 
alunos da Escola Básica de Castro 
Verde, no âmbito do projecto Cante 
Alentejano no 1º Ciclo, dinamizado 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde. Posteriormente, Cavaco Silva 
e Assunção Cristas assistiram a uma 
palestra sobre agricultura e ambien-
te, onde foi apresentado o trabalho 

desenvolvido na região no âmbito 
da Medida Agro-Ambiental do Plano 
Zonal, e a uma demonstração sobre 
algumas das medidas agrícolas im-
plementadas na região no combate 
à desertificação, como o aumento 
da taxa de formação do solo com 
aproveitamento de lamas de efluen-
tes urbanos (ETAR) e a sementeira 
directa, que permitem que a prática 
da agricultura seja compatibilizada 
com a protecção do meio ambiente.  

Questionada sobre o reforço 
das medidas agro-ambientais, tão 
importantes para a agricultura da 

região, Assunção Cristas afirmou 
que “o programa da PAC (Política 
Agrícola Comum) aponta para um 
reforço nessa área, pois estas medidas 
são particularmente relevantes para 
o desenvolvimento agrícola em Por-
tugal. É importante produzir mais e 
de uma forma mais competitiva, mas 
é igualmente importante produzir 
de uma forma ambientalmente mais 
sustentável. Os apoios têm vindo a 
diminuir, é certo, mas com a reforma 
da PAC há a hipótese destes virem 
a aumentar”, asseverou a Ministra. 

No final da visita e, num momento 

simbólico, o Presidente da República 
libertou três juvenis de Peneireiros-
-das-Torres - espécie ameaçada e o 
mais pequeno falcão migrador da 
Europa - recolhidos durante a época 
de reprodução deste ano, no âmbito 
do Projecto LIFE Estepárias.

a liga para a               
protecção da 
Natureza…

É a mais antiga associação de 
ambiente da península ibéri-
ca. fundada em 1948, desde 
1993 que a lpN desenvolve um 
programa de conservação do 
habitat pseudo-estepário na 
Zona de protecção especial 
(Zpe) para as aves de Castro 
verde, o «programa Castro 
verde sustentável», sediado 
no CeavG. 

Neste âmbito, com o apoio 
comunitário do programa life 
foram adquiridos 1800ha de 
terrenos importantes para as 
aves estepárias e efectuadas 
acções de conservação da Na-
tureza, agricultura sustentável, 
investigação Científica, edu-
cação ambiental e ecoturismo.

várias destas acções foram 
premiadas a nível nacional e 
internacional e têm sido de-
cisivas para fundamentar as 
opções de gestão tomadas 
neste território susceptível 
à desertificação e inserido 
na rede europeia de espaços 
Naturais (rede Natura 2000).

Cavaco silva e assunção Cristas em visita ao Centro de educação ambiental do vale Gonçalinho
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desporto

Foi recentemente criada em Castro 
Verde a Associação de Voleibol do 
Alentejo (AVAL). Uma associação 
sem fins lucrativos, que tem como 
objectivos a implementação e o de-
senvolvimento da modalidade na 
região, em contextos diversificados 
de prática competitiva e de formação, 
com uma aposta forte no Gira Vólei.

A associação assenta num projecto 
inovador que abrangerá os distritos 
de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, 
em articulação com a Federação Por-
tuguesa de Voleibol. 

Para breve aguarda-se a promoção 
de um quadro competitivo regional 
federado de voleibol de 6, no escalão 
juvenil feminino, incluindo equipas 
dos distritos de Setúbal, Beja e Évora. 
No início da época desportiva a AVAL 
irá organizar um Curso de Árbitros 
Estagiários que decorrerá nos dois 
últimos fins-de-semana de Setembro, 
em Castro Verde e uma formação 
para treinadores, a ser realizada no 

primeiro fim-de-semana de Outubro.
Outro dos projectos desta asso-

ciação consiste na criação de um 
site próprio onde serão divulgadas 
algumas informações importantes 
sobre o voleibol regional e que servi-
rá de suporte a alguns documentos 
importantes como os estatutos, re-
gulamentos, quadros competitivos 
realizados e respectivos resultados, 
fotogalerias, entre outros. 

A Associação de Voleibol do Alen-
tejo pretende ainda estabelecer 
protocolos com uma rede alarga-
da de parceiros sociais entre eles, 
as autarquias, juntas de freguesia, 
empresas, clubes e escolas. Todos os 
clubes podem filiar-se na AVAL inte-
grando assim uma dinâmica jovem 
e inovadora que se pretende trazer 
para a região e para a modalidade em 
particular. No futuro perspectiva-se 
a constituição de centros de rendi-
mento desportivo da modalidade 
assim como a adesão massiva ao 
Voleibol de Praia, actividade com um 
grande potencial na região devido 
à sua inclinação para a promoção 
turística.

patinagem artística Do Fcc 

atletas conseguiram boas 
classificações

A Secção de Patinagem Artística 
do Futebol Clube Castrense marcou 
presença no Torneio Planície de Pati-
nagem Artística Livre (época 2011), 
realizado em Beja, no passado dia 28 
de Maio, nas categorias de Iniciados 
e Benjamins.

Do Futebol Clube Castrense desta-
caram-se Cristina Rakasi (3ª classifica-
da), Matilde Matias (4º classificado), 
Margarida Lobo (16º classificado) 
e Inês Mateus (32º classificado). À 
semelhança do Futebol Clube Castren-
se, participaram no Torneio outros 
clubes representativos do Alentejo, 
mais concretamente o Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense, o Sport Clube 
Serpa Patinagem Artística, o Clube 
Desportivo de Almodôvar, o Grupo 
Desportivo Diana, o Clube de Pati-
nagem Artística de Cuba, e o Clube 
de Patinagem de Beja.

Em Junho, a Secção de Patinagem 
Artística do FCC voltou a estar em 
destaque ao classificar-se em 10º 
lugar, com apenas sete atletas, na 
disputa pela Taça Alentejo da Asso-
ciação de Patinagem do Alentejo. No 
escalão de Iniciação participaram dois 

atletas do clube castrense, tendo os 
mesmos conquistado as honrosas 
classificações de 2º (Cristina Rakasi) e 
3º lugar (Matilde Matias). No escalão 
de Benjamins o FC Castrense fez-
-se representar com os atletas Inês 
Mateus (15º classificado), Margarida 
Lobo (18º classificado) e Teresa Mira 
(26º classificado). Nos Infantis, contra 
38 atletas, destacaram-se Diana Real 

como 2ª classificada e Ana Salomé 
Matias, como 11ª.

De realçar ainda que esta foi a 
primeira vez que os jovens atletas 
participaram em provas desta natu-
reza, organizadas pela APA, sendo de 
valorizar as classificações obtidas, 
bem como o importante papel do 
treinador Edgar Cheira no sucesso 
da modalidade. 

olimpíadas seniores reuniram 160 
participantes 
No mês de Junho 
os 15 grupos que 
integram o projecto 
de desporto sénior 
da autarquia 
reuniram-se numa 
iniciativa comum: 
as iv olímpiadas 
séniores. a 
iniciativa assinalou 
o encerramento 
do projecto e 
proporcionou bons 
momentos de 
convívio e animação 
aos cerca de 160 
envolvidos. 

No âmbito do encerramento do 
projecto de Desporto Sénior do 
programa Actividade Com’Vida da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
o Estádio Municipal 25 de Abril re-
cebeu, no passado dia 22 de Junho, 
as IV Olimpíadas Seniores. 

Proporcionar o convívio e ao mes-
mo tempo estimular o espírito com-
petitivo, foram os objectivos desta 
iniciativa que ofereceu ao público 
sénior, a possibilidade de participar 
num vasto rol de iniciativas, de cariz 
lúdico e desportivo. 

Provas de cultura geral, paintball, 
música, avaliação do índice de massa 
corporal (IMC), sensibilização na área 
da nutrição, bola suíça, coreografia 
e jogo da água foram algumas das 
actividades dinamizadas ao longo 
das 13 estações preparadas para 
estas Olimpíadas Seniores.

A iniciativa contou com cerca de 

160 participantes dos 15 grupos de 
Desporto Sénior do concelho (Castro 
Verde, Entradas, Piçarras, Estação de 
Ourique, Aivados, Casével, Almeirim, 

Santa Bárbara de Padrões, Beringe-
linho, Sete e Neves-Corvo) que, ao 
longo deste ano, participaram no 
programa de Desporto Sénior da 
Câmara Municipal de Castro Verde. 

As IV Olimpíadas Seniores termi-
naram com um almoço convívio na 
EB 2,3 Dr. António Francisco Colaço 
e com a atribuição dos prémios às 
equipas vencedoras. O “Prémio Ju-

ventude”, atribuído ao participante 
mais velho, foi este ano entregue a 
António Arsénio, de 89 anos. 

A iniciativa foi organizada pela 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, em colaboração com o Centro 
de Saúde de Castro Verde e Cruz 
Vermelha Portuguesa – delegação 
de Castro Verde. 

associação 
de Voleibol 
do alentejo 
sediada em 
Castro Verde
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desporto

Dia Da natação 2011 

iniciativa registou 
balanço positivo

A tarde de sábado do dia 4 de 
Junho foi, no mínimo, refrescante, 
dinâmica e interactiva para os cerca 
de 200 participantes no Dia da Na-
tação. Uma iniciativa que se realiza 
pelo segundo ano consecutivo nas 
Piscinas Municipais de Castro Verde 
e que tem registado uma boa adesão 
por parte da população. 

Hidrofitness, Deep-Water, Hidrogi-
nástica, Pólo Aquático e uma Mega 
Aula para Bebés, destinada a uma 
faixa etária dos 6 aos 36 meses de 
idade, completaram, entre Provas 

de Natação, o programa de um dia 
diferente, dentro de água. 

Os insufláveis aquáticos foram a 
grande atracção da tarde, porém, as 
Provas de Natação foram a iniciativa 
que mais participantes reuniu. 

Promovido no âmbito dos Jogos 
Concelhios 2011, o Dia da Natação 
registou um balanço positivo sendo 
que, as actividades, abertas a toda a 
população, tiveram como estímulo 
despertar a população para a prática 
de actividade física e para a impor-
tância de uma vida activa.

Finais Four De hóquei em patins em castro VerDe

fC porto e HC Braga 
sagraram-se campeões 
de hóquei em patins 

Castro Verde foi, nos dias 25 e 26 
de Junho, o palco onde se decidiram 
os Campeões Nacionais de Hóquei 
em Patins, nas categorias de Juniores 
e Iniciados. Durante dois dias, uma 
forte moldura humana preencheu 
as bancadas do Pavilhão Desportivo 
Municipal, para testemunhar oito 
grandes jogos debaixo de um calor 
abrasador.

No jogo decisivo da final four 
de juniores, os dragões bateram 
o Benfica por 7-3 e revalidaram o 
título de campeões nacionais. Por 
sua vez, na final de iniciados, os 
bracarenses garantiram o primeiro 
título nacional nos escalões de for- 

mação ao vencerem o Benfica por 
4-3, após prolongamento.

A grande surpresa nestes dias aca-
bou por ser a equipa de iniciados do 
Stuart Carvalhais que após perder no 
primeiro jogo, por 4-5 com o HC Bra-
ga, acabou por derrotar o FC Porto 
por 4-3, no jogo de apuramento para 
o terceiro e quarto lugares, valendo-
-lhe um honroso lugar no pódio.  
As Finais Four foram uma organi-
zação da Federação de Patinagem 
de Portugal e da Associação de 
Patinagem do Alentejo, com a co-
laboração da Câmara Municipal de 
Castro Verde e o apoio do Futebol 
Clube Castrense.

Jogos Concelhios
encerraram três meses 
de actividade

O encerramento da 10ª edição dos Jogos Concelhios 2011 
aconteceu a 29 de Junho no Anfiteatro Municipal de Castro 

Verde. 35 modalidades desportivas foram dinamizadas 
ao longo de três meses, contabilizando cerca de 2000 

participações. Um balanço positivo que confirma o sucesso da 
iniciativa na promoção da actividade física no concelho.

Foram 35 as modalidades despor-
tivas impulsionadas no âmbito da 
10ª edição dos Jogos Concelhios, que 
aconteceram em Castro Verde de 19 
de Março a 29 de Junho. Contextu-
alizada pelo programa Actividade 
Com’Vida da Câmara Municipal de 
Castro Verde, a iniciativa superou as 
2000 participações em três meses 
de actividade. Um número que se 
vem mantendo nos últimos anos 
e que revela uma iniciativa conso-
lidada junto de um público-alvo 
heterogéneo que encontra na prática 
desportiva o seu elo comum. 

Entre a generalidade das moda-
lidades apresentadas, o Cicloturis-
mo foi aquela que assinalou maior 
número de participações, com um 
total de 200, seguida de iniciati-
vas como o Dia da Natação e das 
Cerimónias de Abertura e Encer-

ramento. Relativamente a outros 
anos, registaram um acréscimo de 
participações, o Futebol de 7, o Pião 
e o Berlinde. Já o Bilhar, o Dominó 
e os 3 Sets, baixaram o número de 
participações. Em destaque nesta 
10ª edição esteve o Kyak’s Pólo, uma 
nova modalidade, dinamizada na 
vertente de demonstração. 

Nove anos depois da primeira 
edição (2002) - promovida desde 
o seu início em colaboração com 
as colectividades, associações e 
estabelecimentos de ensino do 
concelho - os Jogos Concelhios 
continuam a assumir-se como um 
espaço importante da comunidade 
através do qual se dá visibilidade 
aos projectos de actividade física 
desenvolvidos pela autarquia. Um 
projecto com consistência empe-
nhado na promoção da prática 

desportiva aliada ao convívio e à 
interacção entre os participantes 
de diferentes escalões etários. 

A 10ª edição dos Jogos Concelhios 
encerrou a 29 de Junho, Feriado 
Municipal do Concelho, no Anfite-
atro Municipal de Castro Verde. O 
Coro da Secção de Castro Verde do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo e a Banda Filarmónica 1º 
de Janeiro encheram de música a 
plateia de 350 pessoas, que aqui 
pôde ainda assistir a algumas core-
ografias interpretadas pelo Grupo 
de Desporto Sénior, pelos alunos 
do 1º ciclo do Ensino Básico e pelo 
Grupo de Danças do Mundo, da Pé-
deXumbo. A noite encerrou com a 
entrega de prémios aos vencedores 
nas diferentes modalidades e com 
a mensagem de uma vida saudável 
apoiada na actividade física regular. 
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marta Correia simões                                 
Dietista                                                                

No Inverno, com as temperaturas 
frias, é necessário ingerir alimentos 
mais calóricos para suprir as neces-
sidades energéticas mais elevadas. 
Com a chegada do Verão chega o 
calor e o nosso metabolismo basal 
diminui, ou seja, o nosso organismo 
fica com um funcionamento mais 
lento e por isso devemos diminuir 
as calorias que ingerimos para evi-
tarmos um ganho de quilos extra. 

Deste modo, devemos optar por 
um tipo de alimentação adequada 
à época, que seja menos calórica, 
com confecções mais simples, como 
grelhados, assados, estufados ou 
pratos frios. Opte por frutas, le-
gumes e saladas, carnes magras 
e peixes. Deve preferir alimentos 
pouco gordurosos e evitar fritos, 
pois estes dificultam a digestão. 
prefira temperos como azeite, oré-
gãos, manjericão, vinagre simples 
ou balsâmico, coentros, etc.

O calor intenso propicia a prolife-
ração de bactérias nos alimentos e 
existem alguns com mais tendência 
para se estragarem, o que pode 
tornar o seu consumo perigoso. Um 
alimento contaminado pode causar 
sintomas como vómitos, cólicas ab-
dominais, diarreia, dores de cabeça 
e até febre, devido à presença de 
bactérias como a staphylococcus 
aureus e Clostridium perfringens. 
para nos prevenirmos de uma in-
toxicação alimentar, devemos evi-
tar refeições confeccionadas com 
natas, cremes, maionese e outros 
molhos. também devemos ter em 
atenção a qualidade e origem do 
marisco que se consome, em casa 
ou nos restaurantes. Nas idas à 
praia, existem várias opções de 
alimentos que podemos consu-
mir, no entanto, é importante ficar 
atento e escolher bem: optar por 
fruta e alimentos leves e frescos, 
bem acondicionados em geleiras, e 
evitar alimentos perecíveis como o 
fiambre, o queijo fresco, os ovos, o 
atum, as maioneses, entre outros.  

É fundamental hidratar-se ao 
longo do dia, em qualquer época 
do ano. No entanto, com o calor e 
a exposição ao sol, a transpiração 
aumenta e a temperatura corporal 
eleva-se, levando o nosso corpo a 
desidratar-se mais rapidamente. 
a água é a melhor forma de hi-
dratação e a única bebida natural 
que mata realmente a sede. Os 
idosos, que normalmente per-
dem a sensação de sede, devem 
estar atentos e forçar a ingestão 
de água. quanto a sumos, prefira 
os naturais, de frutas, que além de 
serem refrescantes, nutrem e são 
mais saudáveis. Os refrigerantes 
e o álcool são as bebidas a evitar. 
Os refrigerantes porque são mui-
to ricos em açúcar e aumentam a 
sensação de sede e o álcool porque 

provoca desidratação ao inibir a 
secreção da aDh, uma hormona 
antidiurética libertada para im-
pedir a saída de água. por isso, 
nada mais errado do que beber 
umas cervejinhas na praia. além 
disso, o álcool não combina com 
esta estação porque tem muitas 
calorias “vazias”, ou seja, que não 
trazem nenhum benefício para o 
organismo, apenas engordam. 

alimentar-se de três em três 
horas é muito importante para 
manter o metabolismo activo e 
a glicemia constante (açúcar no 
sangue). Faça refeições pequenas 
ao longo do dia e evite ficar com 
a sensação de peso no estômago, 
principalmente na praia, se quer 
refrescar-se no mar. Disfrute do 
verão com moderação!

Alimentação de Verão

Gaspacho

1 pepino picado. Dois ou três tomates picados. meio pimento 
verde picado. pão aos quadradinhos. azeite, vinagre, sal, alhos 
e orégãos. água fresca

pisam-se os alhos com o sal e colocam-se numa terrina. junta-
se o azeite e um pouco de orégãos. Depois, junta-se a água 
muito fresca e um pouco de vinagre. De seguida, adicionam-se 
todos os ingredientes picados. 
pode servir-se com presunto aos quadradinhos ou carapaus 
fritos.

Caldeirada de Frango
1 Frango. 2 ou 3 cebolas. 5 ou 6 tomates. 1 tira de presunto
1dl de azeite. sal e pimenta. 2 pimentões verdes. pão torrado

Corta-se o frango aos bocados. Num tacho, colocam-se camadas 
sucessivas de cebola às rodelas, tomate, presunto e frango, 
sendo a última de pimentões cortados às tiras.
rega-se com azeite e tempera-se de sal e pimenta. leva-se a 
cozer em lume brando. serve-se sobre pão torrado e montinhos 
de puré de batata.

Bolo de Requeijão 

500g de requeijão. 350g de açúcar. 100g de farinha. 6 ovos
raspa de limão. margarina para untar a forma.

Esmaga-se o requeijão o melhor possível. Junta-se o açúcar e 
bate-se um pouco. Depois, juntam-se dois ovos inteiros, um a 
um, e por fim, junta-se a farinha e raspa de limão. Vai a cozer em 
forma redonda (sem buraco) untada e polvilhada de farinha. 

in «sabores do passado – cozinha regional do baixo alentejo», de julieta 
galope. edição 100luz.

 sAúdeAgricultura, Jardinagem
e Animais agosto 
lavre à volta das matas e limpe o melhor possível para evitar 
incêndios. tratar e regar os batatais. iniciar a transplantação do 
arroz. semear girassol e soja. enxertar damasqueiros, amendoeiras, 
cidreiras e laranjeiras. Na Horta (no Crescente), em local definitivo, 
semear e plantar abóboras, agrião, alface, beterraba, brócolos, 
cenoura, couves, espinafre, feijão, melancia, melão, nabo, pepino, 
pimentos, rabanete, repolho, etc. Colher alcachofras, espargos, 
ervilha, fava, cebola verde; plantar tomate e tratar o já plantado 
com caldas cúpricas; os batatais devem ser regados e tratados 
com as caldas. No Jardim semear cravos, manjericos, trepadeiras e 
plantas anuais. colher flores para semente. animais: no crescente 
deve-se castrar o gado, tosquiar as ovelhas, procria de cabras 
e coelhos.

Fases da Lua  

informações borda-d’água

quarto crescente
lua cheia
quarto minguante
lua nova 
quarto crescente
lua cheia
quarto minguante
lua nova 

6 ago.
13 ago.
21 ago.
29 ago.
4 set.
12 set.
20 set.
27 set.  

Receitas
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Um obituário muito pessoal
Catarina Féria - 14 de Julho 2011

A arqueóloga Maria Maia, que faleceu em Faro, quinta-feira, era minha 
tia e o meu obituário dela tem que ser necessariamente muito pessoal. Na 
minha carreira de jornalista escrevi obituários de políticos internacionais 
e figuras públicas, muitas delas quando estavam ainda vivas para ficarem 
“em carteira”. Curiosamente é mais difícil escrever uma biografia, mesmo 
que curta, sobre uma pessoa que conhecemos bem. A Maria Adelaide 
nasceu em Lisboa em 1947 mas não gostava do nome Adelaide e desde cedo 
quis ser Maria. Fotografias da sua infância, uma das quais está na minha 
sala mostram uma menina de cabelo muito preto com um laço e enormes 
e luminosos olhos verdes. A Mariazinha, como a minha avó lhe chamava 
revelou-se caprichosa, decidida e cheia de inúmeros talentos criativos. A 
matemática e as ciências que tanto deliciavam a sua mãe e irmão, Henri-
que, nada a atraiam. A história apaixonou-a e tirou o curso onde conheceu 
o Manuel Maia, com quem veio a casar e assim surgiu essa entidade que 
eram os “Maias”, com um lugar próprio na mitologia da família, entre ami-
gos e no meio profissional entre historiadores e arqueólogos. Em meados 
dos anos 70, os Maias “descobriram” Cabanas no Algarve onde passávamos 
férias todos os anos. A Maria era uma tia extremosa, excêntrica, diverti-
da, que adorava contar histórias fascinantes e fazer serão até às tantas. 
Entretanto, os Maias mudaram para Castro Verde e aí iniciaram as suas 
escavações, que resultaram em importantes achados arqueológicos como 
o depósito de lucernas de Santa Bárbara de Padrões. A Maria enamorou-se 
de Castro, das pessoas e dos cacos que ali encontrou e meticulosamente 
limpou e juntou como “puzzles” do passado romano. 

Adepta da feira de Castro, fã dos Ganhões, apreciadora da comida 
alentejana, a minha tia escolheu Castro Verde para viver e foi aí que quis ser 
enterrada. 

No Algarve descobriu muralhas e vestígios da cidade fenícia em Tavira e 
o célebre vaso do período islâmico e, no início de carreira, estudou a terra 
sigillata de Tróia de Setúbal, uma cerâmica romana que ajudou a classificar. 
Com ela aprendi a nadar, a fazer bainhas de saias, a apanhar e a cozinhar 
caracóis e mil outras utilidades que tenho aplicado ao longo da vida. Inte-
ligente e incansável, transmitiu-me o interesse e paixão pela história, mas 
não pela arqueologia. Conhecedora da fauna e flora alentejana e algarvia 
que aparecia nas escavações, Maria estava feliz a juntar peças de vasos, 
com o Manuel ao lado e um cão a correr pelo campo. Assim a quero recordar. 

santa Bárbara antigamente
tudo aqui se fazia
era um parque industrial 
Para toda a freguesia
 
 I
Tudo aqui se fazia
Tudo era reparado
Havia pessoal especializado
Para o tempo que corria
A agricultura de um dia
Preparava a sua gente
Com o seu   ar consciente
Macio como o veludo
Tinha soluções para tudo
Santa Bárbara antigamente
 II 
Aqui se faziam albardas
Também se faziam carros
Outros instrumentos bizarros
E se reparavam espingardas
Havia pessoas especializadas
Para tudo o que aparecia
A agricultura progredia
Como no deserto a areia
Era só vir à Aldeia
Tudo aqui se fazia
 III
Havia o sapateiro
Havia o ferrador
Tudo gente de valor
Que labora o dia inteiro
Também havia o pedreiro
E o trabalhador rural
Que fazia com moral
Os trabalhos mais perfeitos
Para todos os efeitos
Era um parque industrial  
 IV
Para o ferro trabalhar
O meu tio Zé era um artista
Os trabalhos estão à vista
Na aldeia e em qualquer lugar
A vida não pode parar
Já toda a gente dizia
Também não me esquecia
Do carpinteiro e do barbeiro
Era um centro verdadeiro
Para toda a freguesia
Manuel Colaço Pedro - s. Bárbara de Padrões

a rua onde eu vivi quando 
era pequena

Entradas 
 I
Ai quantas vezes me lembro    
Da rua onde eu vivi
Nada lá era tristinho
Por isso às vezes eu sonho
Com a rua onde eu vivi
 II
Que boa mocidade
Havia em tempos antigos
Às vezes era à pedrada
Outras vezes à chapada
Mas sempre grandes amigos
 III
Fazíamos corridas a pé
Para ver quem ao fim chegava
Era com a mocidade toda
E corríamos com fé
Lá na rua onde eu morava
 IV
E aquela casa modesta
Que eu ainda não esqueci
Mas já não é minha, vendi
Com grande desgosto fiquei
Pois era a casa onde eu nasci 
 V
Fui lá para matar saudades
Aonde eu fui feliz
Voltei lá mas na verdade
Já não sinto mais vontade 
De ir à rua onde eu nasci
Maria de Jesus Peres lopes - lisboa

nota Da reDacção                                                 
Estas páginas são dedicadas a todos os leitores do boletim “O 
campaniço”. envie-nos as suas poesias, crónicas e outros textos fruto 
da sua criatividade. Os trabalhos podem ser enviados por correio 
ou por email: campaniço. câmara municipal de castro Verde. praça 
do município, 7780-217 castro Verde. gab.comunicacao@cm-
castroverde.pt. 

       

anabela Fernanda Diogo Damas, 37 anos, sete
antónia bárbara joana, 89 anos, lombador
antónia cunha escorrega, 62 anos, castro Verde
antónio albino chaveiro, 63 anos, aivados
antónio josé mestre, 87 anos, odemira
conceição maria Diogo, 66 anos, sete
emília maria de brito, 87 anos, castro Verde
emília rosa Deodato cupido, 93 anos, castro Verde
Francisco guerreiro rosa, 84 anos, sete
isabel assunção m. g. Fernandes, 85 anos, castro Verde
joão manuel a. palma nobre, 64 anos, castro Verde
josé antónio costa, 89 anos, Figueirinha
josé antónio rodrigues, 94 anos, Viseus
josé sebastião madeira, 76 anos, rolão
manuel brissos conceição, 75 anos, entradas
manuel Francisco josé, 81 anos, castro Verde
maria helena m. guerreiro, 62 anos, Fernão Ferro
maria júlia custódio, 94 anos, lombador
mariana alice romão, 91 anos, s. marcos da atabueira
martins antónio teixeira, 82 anos, mértola

NECROLOGIA

José Miguel Rosado Candeias
Faleceu a 18-05-2011
Sua esposa, filha, neto e demais família agradecem a todos 
quantos os acompanharam na sua dor e também àqueles 
que directa ou indirectamente manifestaram o seu pesar. 

HoRáCio Manuel FigueiRa CRuz
Faleceu a 15-07-211 – Castro Verde 
Sua esposa, filho, nora, netos, irmãos e demais família 
agradecem a todos aqueles que, de alguma forma, 
manifestaram pesar pelo seu falecimento.

JoaquiM Manuel da gRaça 
BeiRão
Faleceu 24/06/2011 –  Castro Verde
Esposa, mãe, filhas e neta participam o falecimento do seu 
ente querido, agradecendo a todos os que o acompanharam, 
ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MaRta Revés gueRReiRo
Faleceu a 03-03-2011 – Sta. Bárbara de Padrões
Seu marido e filhos participam o falecimento do seu ente 
querido, agradecendo a todos aqueles que o acompanharam 
até à sua última  morada ou, que de qualquer outro modo, 
manifestaram o seu pesar.

sílvio gonçalves sousa
Faleceu a 22/05/2011– Castro Verde
Mãe,irmãos,cunhados e sobrinhos participam o falecimento 
do seu ente querido, agradecendo a todos aqueles que 
o acompanharam até à sua última  morada ou, que de 
qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.

Partiste sem te despedires
Deixaste-nos nesta tristeza sem fim
Já é tão grande a saudade
Que é difícil acreditar que ficámos sem ti

Para nós, pais e irmãos
Serás sempre o nosso João
E para sempre estarás no nosso coração.

Andavas sempre animado
E é assim que por todos serás lembrado

Pelo teu FC Porto
Tinhas uma adoração
E no dia em que partiste 
É que ele foi campeão. 

Queremos agradecer a todos aqueles que o 
acompanharam neste último adeus.

Elizabete Semião

João luís noBRe 
dos santos seMião
Faleceu a 17-05-2011 
Castro Verde

faleceu dra. maria maia,
conservadora do museu da 
lucerna

Castro Verde ficou mais pobre com 
o falecimento da Dra. Maria Adelaide 
Figueiredo Garcia Pereira Maia, no 
passado dia 14 de Junho 2011, arque-
óloga e investigadora com um longo 
trabalho realizado e reconhecido no 
meio académico.

Mantinha há muito tempo uma forte 
ligação com o concelho, contribuindo 
de forma evidente para o conhecimen-
to da história local. Responsável por 
inúmeras escavações arqueológicas e 
coordenação de vários projectos, al-
guns desenvolvidos em conjunto com 
o seu companheiro Dr. Manuel Maia, 
de que merece destaque o inventário 
dos sítios arqueológicos do concelho 
e o Museu da Lucerna, equipamento 
onde assumia a responsabilidade de 
Conservadora. 

Foi colaboradora da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, desempenhando 
actualmente funções afectas à Cor-
tiçol – Cooperativa de Informação e 
Cultura de Castro Verde.

Maria Maia tinha 64 anos e era 
natural de Lisboa. O seu falecimento 

ocorreu depois do agravamento de 
doença prolongada que a afectou nos 
últimos meses. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde não pode esquecer toda a de-
dicação, empenho e amizade que a 
Dra. Maria Maia disponibilizou no 
desenvolvimento da sua actividade no 
concelho de Castro Verde, marcando 
para sempre, e de forma profunda, o 
conhecimento que temos da nossa 
história.
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notícias

piscinas municipais 
de Castro verde 
oferecem animação 
desportiva de verão

Durante os meses de Julho e 
Agosto, a Zona Verde das Pisci-
nas Municipais de Castro Verde 
ganha ainda mais vida e diversão 
com a Animação Desportiva de 
Verão. Uma iniciativa dinami-
zada de terça a sexta-feira, das 
15h00 às 18h00, no âmbito do 
Programa Actividade Com’Vida e 
que, ao longo da semana, oferece 
actividades lúdico-desportivas 
diversas, entre elas: Futebol Ténis 
(3ª feira), Padel (Ténis de Relva – 
4ª feira) e Voleibol (Duplas – 5ª 
feira). À sexta-feira há rotação 
de modalidades.

Combater o sedentarismo e 
quebrar a rotina do dia-a-dia 
são alguns dos objectivos desta 
iniciativa promovida pela Câma-
ra Municipal de Castro Verde.

apaDij
a solidariedade tem 
rosto

A APADIJ – Associação para 
Acompanhamento do Desen-
volvimento Infantil e Juvenil de 
Castro Verde recebeu mais uma 
prova de solidariedade social, 
desta vez, pela Confraria dos 
Cavaleiros de S. Pedro, Associa-
ção de Moradores do Bairro dos 
Bombeiros e o Motoclube de Cas-
tro Verde que, conjuntamente, 
doaram a quantia de 391,71€. 
O donativo é referente à metade 
dos lucros obtidos no 1º Encontro 
Gastronómico do Borrego que 
se realizou em Castro Verde, no 
passado mês de Abril.  

Jornalista da tsf, 
e colaborador do 
Campaniço 
recebeu prémio 
Gazeta de rádio 

Carlos Júlio, jornalista da TSF 
e colaborador de “O Campaniço” 
venceu o Prémio Gazeta, na ca-
tegoria de Rádio, instituído pelo 
Clube de Jornalistas-Press Club.  
O prémio foi atribuído à grande 
reportagem da autoria de Carlos 
Júlio e do sonoplasta Luís Borges, 
“A Terra a quem a Trabalha”.  
Um útil, actual e significativo 
exercício de recuperação da 
memória, com base em depoi-
mentos de protagonistas de 
“um tempo ainda hoje muito 
polémico na sociedade portu-
guesa – a Reforma Agrária”. 

Os prémios Gazeta são um dos 
mais importantes prémios de 
jornalismo atribuídos em Portu-
gal e evocam, na sua designação, 
o primeiro jornal português, a 
“Gazeta”, cuja publicação se 
iniciou em 1641.

Ao todo, são entregues anu-
almente oito prémios nas se-
guintes modalidades: Mérito, 
Imprensa, Televisão, Rádio, Fo-
tografia, Multimédia, Revelação, 
Imprensa Regional.

breVes

eleições legislatiVas 
2011
resultados do 
Concelho de Castro 
verde

No passado dia 5 de Junho 
2011, os portugueses elegeram 
o novo governo para o próximo 
mandato de quatro anos. 

Em Castro Verde, no total do 
concelho, o PS foi a força política 
que mais votos conseguiu (1.070 
votos), seguido da CDU (1.008 
votos) e, por sua vez, do PSD 
(672 votos), Bloco de Esquerda 
(301 votos) e CDS-PP (218 votos).

Nas freguesias de Castro Ver-
de, Casével, e Santa Bárbara de 
Padrões, o Partido Socialista foi 
o partido que mais votos con-
quistou, seguido da CDU.

Nas freguesias de Entradas 
e São Marcos da Atabueira foi 
a CDU o partido com maior 
votação. 

As Legislativas 2011 regista-
ram, no concelho, um total de 
3.575 votantes, num universo de 
6.612 inscritos. No total foram 
ainda contabilizados 101 votos 
brancos e 34 votos nulos. 

recuperação de 
Caminhos agrícolas

A recuperação de caminhos 
agrícolas do concelho inscreve-
-se numa política municipal de 
reparação e manutenção que 
tem como finalidade dar apoio 
às actividades desenvolvidas 
pelo sector agrícola. Só neste 
primeiro semestre de 2011, a 
autarquia já procedeu a arranjos 
em cerca de 10 caminhos agrí-
colas, totalizando uma extensão 
de cerca de 20 km. Os caminhos 
que dão acesso ao Monte Novo 
da Ponte, Monte do Negreiro, 
Monte Roxo, e Monte da Cha-
miné são alguns dos caminhos 
recentemente reparados. 

associação
regina Cordium 
dinamiza atl

Cerca de 25 a 30 crianças e 
jovens, entre os 5 e os 16 anos 
estão a participar, semanal-
mente, entre 27 de Junho e 9 
de Setembro, na iniciativa de 
tempos livres “Cantinho de Fé-
rias” promovida pela Associação 
Regina Cordium – Associação 
de Apoio à Integração.

A funcionar no Salão dos Bom-
beiros, o “Cantinho de Férias” 
proporciona aos participantes a 
oportunidade de participarem 
em actividades aquáticas e des-
portivas, ateliers de temáticas 
tão diversas como Saúde, Artes, 
Carpintaria, Lavores, Electricida-
de, de Equitação e de Estudo e 
Leituras e ainda em actividades 
lúdicas.

terra Fértil 

autarquia tem magazine 
informativo
 

O magazine informativo “Terra 
Fértil” é o mais recente canal de 
informação à disposição dos mu-
nícipes. Com uma duração de cerca 
de trinta minutos, o programa inclui 
um espaço noticioso, e um conjunto 
de rubricas nas áreas do Desporto, 
Património, Nutrição, Ambiente e 
Cinema, Sugestões de Músicas e 
Leituras, “reflectindo no seu con-
teúdo projectos que a autarquia 
tem no terreno”. O programa não 
é apenas um espaço de informação, 
é também um espaço de promoção e 

de divulgação da actividade da au-
tarquia, complementado por uma 
agenda cultural onde “se fornecem 
pistas para que os ouvintes tracem 
as suas rotas dentro do concelho”, 

refere Paulo Nascimento, vereador da 
Câmara Municipal de Castro Verde. 

O “Terra Fértil” junta-se agora aos 
restantes canais de informação da 
autarquia, como o site na internet 
(www.cm-castroverde.pt), o boletim 
municipal “O Campaniço” ou a Agen-
da Cultural, entre outros. 

O programa pode ser ouvido na 
antena da Castrense, em 93.0 FM, 
todas as terças-feiras, às 12h00, com 
reposição às quintas-feiras, às 17h00, 
ou no site da autarquia em www.
cm-castroverde.pt.  

s. marcos Da atabueira

arranjos urbanísticos na fase final
Estão na fase final os trabalhos 

de requalificação dos espaços ajar-
dinados e na entrada do caminho 
municipal 1116, em S. Marcos da 
Atabueira.

A intervenção, orçada em 50.200 

euros, é da responsabilidade da 
Junta de Freguesia de S. Marcos da 
Atabueira e foi co-financiada pela 
Câmara Municipal de Castro Verde 
ao abrigo do protocolo de delega-
ção de competências entre as duas 

autarquias.
Também o centro dos Montes do 

Salto, Guerreiro e Figueirinha foram 
submetidos a uma intervenção com 
vista à sua requalificação. 

centro De promoção De património e turismo

autarquia adjudicou empreitada 
A Câmara Municipal de Castro Ver-

de adjudicou à empresa ICEBLOCK, 
Sociedade de Construções SA, a em-
preitada de remodelação do edífício do 
Mercado Municipal de Castro Verde. 

Com um prazo de execução de 180 
dias, a obra está orçada em cerca de 
255 mil euros e será comparticipada 
por verbas comunitárias. 

A recuperação do edifício visa me-
lhorar as condições do espaço onde 
continuará a funcionar o Mercado 
Municipal e onde, futuramente, será 
instalado o novo Centro de Promoção 
de Património e Turismo. 

Noites em santiago animaram 
entradas

A Avenida de Nossa Sra. da Espe-
rança, em Entradas, animou-se, nos 
dias 29, 30 e 31 de Julho, com mais 
uma edição das tradicionais Noites 
em Santiago. Exposições, música, 
animação de rua, tourada, artesanato, 
procissão, bailes e encontros corais, 
foram algumas das propostas para 
estes três dias de festa.

Mereceu este ano destaque o Dia 
de São Tiago, comemorado a 25 de 
Julho, e a abertura do Museu da 
Ruralidade - um dos pontos altos 
deste programa - a 29 de Julho, com 
a exposição “Máquinas, Objectos e 
Memórias da Ruralidade”, 

“Bandalusa”, Emanuel Martins, 
Marcelo Filipe, Grupo Coral e Ins-
trumental “Os Afluentes do Sado”, 
e João Paulo Cavaco, foram algumas 
das propostas musicais programadas 

para as noites de Entradas. A praça 
desmontável do Campo das Escolas 
foi palco da XII Corrida de Touros da 
Rádio Castrense, que este ano recebeu 

as lides dos cavaleiros Tiago Carreiras, 
Joaquim Bastinhas e António Maria 
Brito Paes, com as pegas a cargo dos 
Forcados Amadores de Cascais e de Beja.

O terceiro aniversário do Pólo de 
Entradas da Biblioteca Municipal Ma-
nuel da Fonseca foi assinalado com a 
dinamização da Feira do Livro e propos-
tas de animação para os mais novos, 
nomeadamente insufláveis, pinturas 
faciais e outras animações.

No Domingo, 31 de Julho, o Gru-
po Coral “As Ceifeiras de Entradas” 
comemorou mais um aniversário. 
Para celebrar a data, foi dinamizado 
o Encontro de Cante em Santiago, que 
reuniu os Grupos Corais  “Cantares 
de Alcáçovas”, da “Casa do Povo de 
Reguengos de Monsaraz”, do “Sin-
dicato dos Mineiros de Aljustrel” e o 
grupo anfitrião.


