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Não à extinção 
de freguesias
As juntas de freguesia do conce-
lho hastearam bandeiras negras 
como símbolo da sua indignação 
face à anunciada reforma da admi-
nistração local. Novas formas de 
luta vão ser levadas a cabo. Tam-
bém a Câmara Municipal aprovou 
uma Tomada de Posição perante 
o Documento Verde da Reforma 
da Administração Local.

eDucação  p  2, 3                       

ano lectivo 
2011/2012
O arranque do novo ano lectivo 
ficou marcado pela entrada em 
funcionamento do Centro Escolar 
n.º 2 de Castro Verde, e pela pos-
tura do Ministério da Educação 
na resposta às suas competências. 
A autarquia aprovou uma Toma-
da de Posição onde repudia esse 
comportamento.

DeSenvolvimento   p 5                      

Centro de 
iniciativas 
empresariais 
A Câmara Municipal de Castro Verde 
aprovou o estudo prévio para a 
criação do Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo. Um 
equipamento que visa fomentar 
o empreendedorismo na região.
 

DeSporto  p 17                   

actividade física 
pela saúde
O Programa Actividade Com’Vida 
arrancou com novos projectos 
de actividade física destinados à 
promoção da saúde e bem-estar de 
públicos específicos.  São os casos 
de “No Ritmo Certo” e “Menos Peso  
+ Saúde”.

Boas festas
a câmara municipal de castro verde deseja 
               a todos 

escola secundária de Castro verde
No ano em que o externato dr. antónio francisco Colaço comemoraria 50 anos de 
existência, a escola secundária de Castro verde completou 25 anos ao serviço da 
educação dos castrenses. o “Campaniço” associou-se à comemoração desta efeméride, 
intimimamente ligada às nossas vidas, e promoveu uma conversa que reuniu antigos 
alunos e representantes desta instituição de ensino.                P  10, 11 e suplemento

Centenário do 
Nascimento de 
manuel da fonseca
Castro verde associa-se às Comemorações 
do Centenário do Nascimento de manuel 
da fonseca, patrono da Biblioteca 
municipal. em 1992,  a autarquia 
organizou a festa do seu 81º aniversário. 
o escritor viria a falecer meses depois. 
Na altura, o Campaniço esteve com ele e 
entrevistou-o. Nesta edição recordamos 
esse momento, a amizade e as palavras  
deste escritor alentejano. P 13

25 anos 

rui pacheco
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O 
regime democrático saído do 25 de abril teve 
no poder local Democrático uma das suas 
mais importantes conquistas. para além da 
instauração de um regime democrático que 
assenta o seu funcionamento na assembleia 

da república eleita livremente por todos os portugueses, 
da democratização do aparelho do estado com a queda do 
estado novo e o fim da guerra colonial, que ceifou a vida a 
milhares de pessoas, a criação dos municípios, conforme 
os conhecemos hoje, são fruto do processo de construção 
da Democracia portuguesa, e são, acima de tudo, o 
resultado do profundo envolvimento das populações na 
democratização da vida local e da efectiva transformação 
dos municípios e das freguesias em seus representantes. 
não fosse o papel interventivo dos municípios, o país 
não seria seguramente o mesmo. não teríamos o acesso 
à cultura, ao desporto e à educação como temos tido 
até agora. não teríamos a rede viária, o abastecimento 
de água e a rede de saneamento básico tal qual temos. 
não teríamos a qualidade urbana, as infra-estruturas de 
lazer, as iniciativas de ocupação dos tempos livres, tal 
qual temos ainda. esta é uma realidade insofismável que 
ninguém, absolutamente ninguém, pode contradizer. 
as populações, e em particular as que vivem nas zonas 
do interior, deixaram de ter presidentes de câmara 
decorativos, que pouco faziam, agrilhoados que estavam 
às ordens, aos caprichos e às vontades dos senhores 
ministros do estado central. os municípios do poder local 
democrático trouxeram emprego, dignidade às terras, 
identidade às populações. com todos os defeitos que eles 
tenham, são os que todos nós escolhemos. no entanto, 
este é um tempo que poderá ter muito em breve o seu fim. 
aproveitando um contexto económico difícil, resultado 
de políticas aprisionadas aos bancos e aos mercados 
de capitais, o actual governo, dirigido pelo ultraliberal 
passos coelho, pretende efectuar uma profunda reforma 
da administração local com o pretexto de rentabilizar 
estruturas e poupar recursos. contudo, este primeiro-
ministro e os partidos que o apoiam, mais não pretendem 
do que transformar as autarquias locais em rodas 
de transmissão do poder central, esvaziando-as de 
autonomia e capacidade de intervenção e, paralelamente, 
fazer ou moldar os presidentes de câmara à vontade de 
populismos e políticas do faz de conta. outra das grandes 
medidas desta reforma, que se adivinha criminosa, é o 
diminuir o número de freguesias e acabar com um dos 
principais instrumentos das populações envelhecidas e 
ostracizadas do interior em se fazerem ouvir. no nosso 
concelho esta reforma extinguirá duas freguesias. a nossa 
posição quanto a esta reforma é muito clara. recusamo-la. 
porque é errada quanto à forma e pretende, unicamente, 
transformar a democracia num conceito vazio e disforme 
da realidade que nos trouxe até aqui.   
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O Campaniço

Novo ano lectivo em curso
o arranque do novo ano lectivo para o ensino pré-escolar, básico 
e secundário aconteceu de 12 a 15 de setembro, assinalando 
o regresso às aulas dos alunos dos diferentes níveis de ensino 
do concelho de Castro verde. o regresso às aulas ficou marcado 
pela abertura do Centro escolar nº 2, onde mais de 160 alunos 
frequentam agora o pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico.

O início do novo ano lectivo em 
Castro Verde ficou marcado pela 
abertura do Centro Escolar nº 2 de 
Castro Verde que comporta actual-
mente 163 alunos distribuídos por 8 
turmas – 3 do pré-escolar (60 alunos) 
e 5 do ensino básico (103 alunos) – e 
ainda a Unidade de Ensino Estru-
turado. No dia 12 de Setembro, a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
à semelhança do que tem vindo a 
acontecer aquando da abertura de 
novos equipamentos, promoveu um 
Dia Aberto à população com visitas 
guiadas às instalações deste novo 
Centro Escolar, situado na Zona de 
Expansão Nascente da vila. Uma 
infra-estrutura recente que veio 
dar resposta às exigências do ac-
tual cenário escolar do concelho, 
dando cumprimento às linhas de 
orientação estabelecidas na Carta 
Educativa. O Centro Escolar nº 2 
assegura um total de 10 salas de 
aula – 4 afectas ao Pré-escolar e 
6 destinadas ao 1º Ciclo do Ensi-
no Básico - e respectivos espaços 
complementares, como biblioteca, 
refeitório/sala polivalente, cozinha e 
espaços de apoio, e ainda um amplo 
pátio para actividades de recreio 
com um conjunto de espaços dife-
renciados (horta pedagógica, pomar 
e espaço aventura). 

Relativamente ao Centro Escolar 
nº1, antigas escolas primárias, este 
agrupa cinco turmas do 1º ciclo (110 
alunos) e 2 turmas do pré-escolar (41 
alunos), num total de 151 alunos. 

Nas freguesias, o número de 
alunos nas escolas de Casével e 
Entradas, situa-se entre os 20 e 
os 30, sendo que em S. Marcos da 
Atabueira a escola acolhe um total de 

13 alunos. A escola de Sta. Bárbara 
de Padrões é, das cinco freguesias, 
aquela que maior número de alunos 
mantém, somando um total de 40 
dispersos pelo 1º ciclo do ensino 
básico e pré-escolar. Actualmente, 
na escola da Sete funciona apenas o 
ensino pré-escolar, tendo os alunos 
do 1º ciclo sido transferidos para a 
Escola de Santa Bárbara de Padrões.

O regresso às aulas na Escola Se-
cundária de Castro Verde registou 
um total de 300 alunos, matriculados 
no 3º ciclo do ensino básico (112 
alunos) e no ensino secundário (188 
alunos). De salientar que o ensino 
secundário sustenta, paralelamente 
ao ensino regular (122 alunos), o 
ensino profissional que aqui regista 
66 alunos repartidos pelos cursos 
de Técnico Multimédia, Técnico de 
Apoio de Gestão Desportiva, Técnico 
de Gestão de Ambiente e Técnico 
de Turismo.

O Programa Integrado de Edu-
cação e Formação (PIEF), uma ex-

periência com resultados positivos 
nos anos lectivos anteriores, e que 
continua também a ser uma aposta 
nos estabelecimentos de ensino de 
Castro Verde, funciona em articula-
ção com o Instituto da Segurança 
Social permitindo a inclusão de 
crianças e jovens em risco. A Escola 
Secundária tem formadas 2 turmas 
PIEF, o que  totaliza 21 alunos.

A EB 2, 3 Dr. António Francisco 
Colaço, por sua vez, tem este ano 
matriculados 319 alunos, divididos 
pelo 2º e 3º ciclo. No ensino particu-
lar, o Lar Jacinto Faleiro continua a 
dar resposta nas áreas de creche e 
jardim-de-infância, pelo que, neste 
ano lectivo, tem inscritas 82 crian-
ças na creche, e 31 a frequentar as 
salas de pré-escolar. 

De assinalar que todas as esco-
las do concelho se vão manter em 
funcionamento ao longo deste 
ano lectivo, contrariando, assim, 
as previsões iniciais que davam 
conta do oposto.

crba – Secção De caStro verDe

ensino artístico iniciou actividade lectiva
A secção de Castro Verde 

do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo retomou 
a sua actividade no passado 
dia 14 de Setembro. Para este 
ano lectivo, a instituição de 
ensino conta com 120 alunos 
inscritos, um número em mui-
to semelhante ao registado 
no ano lectivo transacto.

Os alunos que frequentam 
a Secção de Castro Verde do 
CRBA têm este ano à dispo-
sição o Curso de Iniciação 
Musical, composto pela 
disciplina de Iniciação Musical, di-
reccionado a crianças dos 3 aos 9 
anos de idade. Para os mais crescidos, 
com idades superiores a 10 anos, o 
CRBA disponibiliza o Curso Básico 
de Música Regime Articulado/Suple-

tivo, composto pelas disciplinas de 
Formação Musical, Classe Conjunto 
e Instrumento e o Curso Secundá-
rio Supletivo de Música, composto 
pelas disciplinas de Formação Mu-
sical, Classe Conjunto, Instrumento, 

História da Música, Análise 
e Técnicas de Composição, 
Técnica Vocal e Repertório e 
outras disciplinas facultativas.

Para além dos cursos dispo-
níveis, os alunos podem optar 
ainda por um instrumento, 
estando a decorrer, aulas de 
piano, viola dedilhada, flauta 
transversal, trombone, tuba, 
clarinete, saxofone, trompete 
e trompa.

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde continua a apoiar os 
alunos através de uma polí-

tica de apoio ao Conservatório, que 
permite estimular a dinamização 
do ensino artístico, enquanto mais-
-valia da formação do indivíduo e 
da dinâmica comunitária.

Centro escolar n.º 2 de Castro verde

Coro do CrBa - secção de Castro verde
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Tomada de posição sobre o início do ano escolar 2011/2012, em Castro Verde               
o início do presente ano lectivo nos estabe-

lecimentos de educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico do concelho de castro 
verde foi marcado pela clara insuficiência 
de pessoal não docente. a situação resulta, 
em primeiro lugar, pela tomada de decisão 
do ministério da educação em ignorar as 
necessidades de recursos humanos para 
o normal funcionamento destes estabele-
cimentos de ensino e, em segundo lugar, 
pela atitude de indiferença em relação aos 
vários alertas que o município de castro 
verde, desde o ano lectivo passado, tem 
vindo a lançar, avisando para a necessida-
de do ministério da educação assumir as 
suas responsabilidades na contratação dos 
efectivos não docentes previstos na lei, para 
conferir ao funcionamento dos estabele-
cimentos de ensino as condições mínimas 
de segurança e qualidade.

em outubro de 2010, a câmara municipal 
de castro verde alertou a Direcção regional 
de educação do alentejo (Drea) sobre a 
posição assumida no que respeitava à não 
renovação (à medida da sua extinção) dos 
contratos de pessoal não docente, o que 
implicava que o ministério da educação 
tivesse que assumir obrigatoriamente as suas 
responsabilidades neste campo, de modo 
garantir a operacionalidade do ano lectivo 
seguinte. em maio de 2011, o município, o 
conselho municipal de educação e a direc-
ção do agrupamento de escolas voltaram 
a questionar a Drea sobre a resolução do 
problema que começava a tornar-se pre-
mente. apesar dos documentos enviados 
e da abertura ao diálogo manifestada para 
se encontrar uma solução, nunca existiu 
qualquer resposta.

lamentavelmente, no início do presente 
ano lectivo, a opção do ministério da edu-
cação foi a de dar indicações expressas à 
direcção do agrupamento de escolas de 
castro verde para salvaguardar a resposta 
à componente lectiva, o que implicava uti-
lizar pessoal não docente contratado pela 
autarquia, deixando cair outros serviços que 
são responsabilidade da própria autarquia 
(nos termos dos acordos e protocolos ce-
lebrados com a Drea), como era o caso 
do fornecimento de refeições, transportes 

escolares, apoio à família, etc. obviamente, 
que a câmara municipal de castro verde não 
podia pactuar com esta decisão inqualificável, 
ainda por cima tomada nas suas costas, e 
informou a Drea que iria unicamente afectar 
os seus recursos às responsabilidades que 
tinha acordadas, pelo que esperava que o 
ministério assumisse as suas.

perante este cenário, dois dias antes do 
início do ano lectivo, a Directora regional 
de educação, contactou a câmara municipal 
de castro verde no sentido de se reequacio-
nar a situação e garantir, provisoriamente, 
até se encontrar uma solução, a abertura e 
funcionamento dos centros escolares de 
castro verde, manifestando disponibilidade 
para o diálogo conjunto.

em reunião entre estas entidades, no 
dia 19 de Setembro, foi comunicado que 
a solução encontrada pelo ministério (para 
satisfazer o conjunto das necessidades do 
agrupamento, isto é, educação pré escolar, 
1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico) passa-
va pela autorização de contratação de 13 
pessoas no âmbito das medidas emprego/
inserção e ainda 4 pessoas com contratos 
de trabalho parciais (4h/dia) o que, na pers-
pectiva da autarquia, podendo constituir 
uma resposta no imediato, nunca seria 
uma solução efectiva. trata-se de adiar o 
problema recorrendo a uma contratação 
mais que precária de recursos humanos 
que nem sempre são os adequados ao 
serviço em causa, muitos deles sem qual-
quer tipo de formação para o desempe-
nho das funções que lhes estão atribuídas. 
Face à clara insuficiência dos efectivos 
contemplados nesta proposta, a autarquia 
manifestou, pela sua parte, a disponibilidade 
para contratar mais seis auxiliares de acção 
educativa, devendo no entanto o ministé-
rio da educação assegurar a contrapartida 
financeira para ressarcir os correspondentes 
encargos salariais.

este cenário de dificuldades e incertezas 
foi dado a conhecer aos pais nas reuniões 
gerais de pais, promovidas pelo agrupa-
mento, no início do ano lectivo, levando, 
posteriormente, à criação de uma comissão 
de pais que, consciente do problema, mani-
festou directamente a sua preocupação à Sra. 

Directora regional, tendo sido a comissão 
de pais informada de que participaria na 
reunião de trabalho, a acontecer na semana 
seguinte em castro verde, entre a Drea e 
a câmara municipal de castro verde e a 
direcção do agrupamento de escolas, onde 
se voltaria a analisar e discutir a situação. 
acontece que, efectivamente, a Drea visitou 
os centros escolares de castro verde no dia 
26 de Setembro, e reuniu com a Direcção 
do agrupamento de escolas, mas não foram 
convocadas para qualquer encontro nem a 
câmara municipal de castro verde nem a 
comissão de pais, não cumprindo a Drea 
a palavra assumida!

Se por um lado, no início do ano lectivo, 
o agrupamento de escolas se desdobrou 
em esforços no sentido de assegurar o fun-
cionamento das diferentes componentes 
nos centros escolares de castro verde com 
os recursos de que dispunha, e que passou 
por uma forte entrega de pessoal docente 
e não docente, por outro lado, sentimos, 
por parte da sua direcção, uma manifesta 
incapacidade de assumir uma posição de 
exigência para com o ministério da educa-
ção no sentido de resolver a situação de 
ruptura com que se defronta.

entretanto, aos poucos, o agrupamento 
preencheu as vagas autorizadas pelo me 
para o desempenho de funções não docen-
tes, claramente insuficientes, como atrás 
foi referido, deixando a resolução cabal do 
problema em suspenso.

as propostas do município à Drea não 
mereceram, até hoje, qualquer resposta. 

assim: a Câmara municipal de Castro ver-
de, para o ano lectivo 2011/2012, volta 
a afirmar que dará a resposta adequada 
aos seus compromissos resultantes dos 
diversos protocolos que celebrou com o 
ministério da educação, nomeadamente: 
programa de desenvolvimento da educação 
pré-escolar, fornecimento de refeições 
escolares e actividades de enriquecimento 
curricular. paralelamente, assumirá ainda 
os compromissos que tomou por iniciativa 
própria, nomeadamente: Circuito urbano de 
transporte escolar na vila de Castro verde, 
prolongamento de horário para os alunos 
do 1º CeB e apoio às Bibliotecas escolares.

Numa postura de respeito que a educa-
ção e as crianças nos merecem, a Câmara 
municipal de Castro verde, de modo a dar 
uma adequada resposta aos seus compro-
missos, contratou 10 auxiliares de acção 
educativa, que afectou aos estabelecimentos 
da educação pré-escolar e do 1º  Ciclo do 
ensino Básico.

actualmente, encontram-se a trabalhar 
nestes estabelecimentos de ensino 44 re-
cursos humanos não docentes, sendo 28 
contratados pela Câmara municipal de Castro 
verde (sendo que 8 estão protocolados) e 
16 pelo ministério da educação.

É importante ter presente que parte do 
pessoal não docente que o ministério da 
educação está a utilizar para dar resposta 
às suas responsabilidades no presente ano 
lectivo são recursos contratados ao abrigo 
das medidas emprego/inserção (ocupação de 
pessoas desempregadas a auferir o subsídio 
de desemprego ou rsi) e de contratação à 
hora, pelo que se não for encontrada uma 
solução credível e viável para resolver o 
problema, os Centros escolares de Castro 
verde, no início do ano lectivo 2012 / 2013, 
vão voltar a debater-se com o cenário que 
caracterizou o arranque do presente ano 
lectivo.

a Câmara municipal de Castro verde 
repudia a forma como toda esta situação 
tem sido tratada por parte das estruturas 
responsáveis do ministério da educação, e 
exige que a autarquia, o Conselho municipal 
de educação e a Comissão de pais sejam 
tratados com a atenção que merecem, ape-
lando para que se encontre uma solução cre-
dível e efectiva para o problema existente. 
a resposta das diferentes entidades pú-
blicas com responsabilidades na área da 
educação deve estar ao mesmo nível, pelo 
que o ministério da educação tem a respon-
sabilidade de acompanhar o esforço que 
é feito pelos outros parceiros no sentido 
de promovermos um ensino de qualidade.

castro verde, 7 de outubro de 2011 

Francisco Duarte 
presidente da câmara

ano lectivo 2011/2012

autarquia repudia atitude do ministério 
da educação

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de, reunida em sessão ordinária do 
dia 12 de Outubro de 2011, aprovou, 
por unanimidade, uma Tomada de 
Posição sobre o Início do Ano Escolar 
2011/ 2012, nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico do concelho de Castro 
Verde (ver caixa), onde manifesta a 
sua preocupação relativamente ao 
cenário de dificuldades e incertezas 
que tem vindo a marcar este ano 
lectivo e que resulta da não colo-
cação de pessoal auxiliar por parte 
deste Ministério, como forma de dar 
resposta àquelas que são as suas 
responsabilidades directas, mais 
concretamente, a componente lectiva.

Desde Outubro de 2010, que a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, a Direcção do Agrupamento de 

Escolas e o Conselho Municipal de 
Educação vinham tomando posições 
no sentido de alertar o Ministério da 
Educação para que este assumisse 
as suas responsabilidades, situação 
que se tornaria absolutamente ne-
cessária tendo presente a entrada 
em funcionamento do Centro Escolar 
n.º 2 de Castro Verde.

Apesar dos alertas, a verdade é 
que na hora do início do ano lec-
tivo o Ministério da Educação não 
dispunha de pessoal não docente e 
deu indicações expressas à direcção 
do Agrupamento para que o pesso-
al contratado pela autarquia fosse 
afecto prioritariamente à compo-
nente lectiva, situação com a qual 
a autarquia não podia concordar, 
pelo que explicou toda a problemá-
tica em reuniões gerais de pais, das 

quais resultou  a formação de uma 
Comissão de Pais, que participou na 
discussão no sentido de encontrar 
uma solução para o problema.

Importa realçar que, após dois 

meses do início das aulas, os Cen-
tros Escolares de Castro Verde se 
encontram a funcionar em pleno. 
O Ministério da Educação contratou 
pessoal ao abrigo de contratos da 

medida Emprego / Inserção, o que 
significa que se nada for alterada, 
no início do próximo ano lectivo o 
problema vai voltar a colocar-se, o 
que preocupa verdadeiramente a 
autarquia e os pais. 

No que se refere à autarquia, de 
forma a dar uma resposta adequada 
às suas responsabilidades, contratou 

a tempo indeterminado 10 auxilia-
res de acção educativa, que afectou 
aos estabelecimentos de ensino do 
pré-escolar e 1º CEB.

Na próxima edição de “O Cam-
paniço” vamos abordar os valores 
financeiros afectos pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde à Educação, 
o que à luz das Opções do Plano e 
Orçamento 2012 volta a evidenciar 
que esta é para a autarquia uma 
área prioritária.
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ACÇÃo SoCIAL

Castro verde 
“caminhou” 
contra o cancro
Com o objectivo de angariar fundos a 
favor da liga portuguesa contra o Cancro, 
a autarquia promoveu um conjunto de 
iniciativas, ao qual esteve ainda associado 
a sensibilização e mobilização da 
população para a doença.

De forma a sensibilizar e alertar a 
comunidade para uma das doenças 
com um impacto cada vez maior na 
sociedade, a Câmara Municipal de 
Castro Verde, em benefício da Liga 
Portuguesa contra o Cancro, promo-
veu a iniciativa “Vamos Caminhar 
contra o Cancro”.  Uma acção que, 
na sua globalidade concretizou três 
actividades, a começar com um pedi-
tório nos estabelecimentos comerciais 
de Castro Verde, a 29 de Outubro, 
e cujos lucros reverteram a favor 
desta entidade. 

No mês de Novembro, o Município 
levou a cabo mais duas actividades 
no âmbito desta iniciativa. No dia 2, 
a projecção do filme “Nunca é tarde 
de mais”, do realizador Rob Reiner, 
inserida na programação do Cinema 
às Quartas, voltou a focar a doença 
através de uma comovente história 
sobre a importância dos afectos e das 
relações humanas, iniciada entre dois 

estranhos, num quarto de hospital. 
A Caminhada e Passeio de Bicicleta, 
do dia 6 de Novembro, promovida em 
colaboração com o Centro de Saúde 
de Castro Verde, partiu da Praça da 
República, tendo reunido um total de 
70 participantes, vestidos com t-shirt 
branca, num percurso até à Herdade 
da Cavandela. Os fundos angariados 
no local – cada participante deveria 
colaborar com 1e –  destinaram-se 
à Liga Portuguesa contra o Cancro. 

O concelho participou ainda na 
5ª Volta do Rastreio do Cancro da 
Mama, realizada entre Setembro e 
Outubro, numa acção que mobilizou 
mulheres entre os 45 e os 69 anos.

Um contributo simbólico para 
uma das Associações que mais tem 
trabalhado ao nível da prevenção 
primária e secundária da doença, 
mas também da promoção do apoio 
social e humanização da assistência 
ao doente oncológico. 

município participou na 
volta do voluntariado 
de 24 a 28 de outubro, Castro verde marcou presença na volta do 
voluntariado, em Beja, dando o seu contributo para o exercício 
do voluntariado enquanto compromisso cívico e ideal de uma 
sociedade mais justa. 

O Município de Castro Verde marcou 
presença na Volta do Voluntariado, 
que decorreu de 24 a 28 de Outubro, 
em Beja. A iniciativa, que aconte-
ceu no âmbito do Ano Europeu do 
Voluntariado, reuniu mais de 2500 
participações e teve como objectivos 
realçar a importância da prática do 
voluntariado na sociedade, divulgando 
projectos locais ao nível do distrito, 
esclarecendo dúvidas e incentivando 
à participação em actividades cívicas. 

Durante quatro dias, o Instituto Po-
litécnico de Beja, acolheu um leque 
diverso de actividades, projectando o 
Voluntariado em diferentes temáticas, 
nomeadamente, no plano ambiental, 
jovem, de proximidade, mas também 
ao nível da saúde e educação.  

Castro Verde fez-se representar, no 
plano ambiental, através da dinami-
zação, pela Liga para a Protecção da 
Natureza, de um Workshop de apre-
sentação do trabalho desenvolvido no 
Centro de Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho, mas também, no volunta-

riado de proximidade, através de uma 
mega-aula de ginástica, direccionada a 
seniores e crianças, desenvolvida pelos 
técnicos de desporto da autarquia. 

Em exposição durante estes dias 
estiveram também as fotografias e 
redacções vencedoras do concurso “Ser 
Voluntário, Ser Solidário”, promovi-

do pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, no âmbito do Ano Europeu do 
Voluntariado. Quatro dias de partilha 
de ideias e promoção do voluntariado 
enquanto expressão de compromisso 
cívico e contribuição para a sociedade 
como um todo.

núcleo De apoio a vítimaS De violência DoméStica

violência na 3ª idade foi tema de workshop
No âmbito do protocolo celebrado 

entre a Câmara Municipal de Castro 
Verde e o Núcleo de Apoio a Víti-
mas de Violência Doméstica (NAV), 
realizou-se, no passado mês de Se-

tembro, um workshop subjacente 
à temática “Violência na 3ª Idade”.

Direccionado a técnicos e fun-
cionários das várias entidades de 
intervenção social que operam no 

concelho de Castro Verde, o workshop 
teve como objectivo geral dotar os 
participantes de competências na 
área da detecção e intervenção em 
casos de maus tratos a idosos. 

“Consequência e impactos da vi-
timação”, “Intervenção com idosos 
maltratados” e “Diferentes papéis 
e competências dos profissionais e 
das estruturas de protecção” foram 

alguns dos conteúdos a abordar neste 
workshop. 

Dia munDial Do coração

Comemorações alertaram para 
vida saudável

 Sob o lema “Um Mundo, uma Casa, 
um Coração” Castro Verde assinalou, 
no passado dia 2 de Outubro, o Dia 
Mundial do Coração. A autarquia 
associou-se à Fundação Portuguesa 
de Cardiologia e, em colaboração com 
o Centro de Saúde local e o Clube de 
BTT “100 Trilhos”, dinamizou um 
programa de actividades alertando 
para a importância de uma vida sã e 

equilibrada. A Caminhada, com dois 
percursos alternativos de 5 e 8km, 
e o Passeio de Bicicleta, com 8km, 
registaram este ano um decréscimo 
de participantes, rondando as 45 
participações, de diferentes faixas 
etárias. Antes foi efectuado, no Jar-
dim do Parque Infantil, em Castro 
Verde, um Rastreio para avaliação 
do Índice de Massa Corporal (IMC), 

perímetro da cintura, monóxido de 
carbono e pressão arterial.

A actividade teve como finalidade 
reforçar a importância da prática 
desportiva na adopção de um estilo 
de vida activo, mas também infor-
mar e consciencializar a população 
para a problemática das doenças 
cardiovasculares.

Cartão Social 
do Município de Castro Verde

Informe-se no Gabinete de Acção Social ou nas Juntas de Freguesia!

Exposição de Fotografia “Ser Voluntário, Ser Solidário”
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aprovado estudo prévio para criação do Centro 
de iniciativas empresariais do Baixo alentejo
a Câmara municipal 
de Castro verde 
aprovou o estudo 
prévio para a 
criação do Centro 
de iniciativas 
empresariais do 
Baixo alentejo. 
um equipamento 
vocacionado para 
o acolhimento 
empresarial no 
concelho.  

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de procedeu à aprovação do estudo 
prévio para a criação do Centro de 
Iniciativas Empresariais do Baixo 
Alentejo (CIEBAL). 

A gerir directamente pela autarquia, 
através do Gabinete de Apoio ao De-
senvolvimento, o CIEBAL (designação 
provisória) virá dar resposta à actual 
inexistência de infra-estruturas voca-
cionadas para o acolhimento empre-
sarial no concelho e, por conseguinte, 
efectivar a integração de Castro Ver-
de no Sistema Regional de Logística 
Empresarial (SRLE), preconizado pelo 
Plano Regional de Ordenamento do 
Território (PTOT) do Alentejo, o qual 
visa criar condições para a imple-
mentação de estratégias de eficiência 
colectiva de âmbito empresarial. 

A localizar-se no lote adquirido 
pela autarquia, com frentes para a 
Rua Manuel Assunção Mestre e Rua 

de Olivença, em Castro Verde, este 
será instalado em dois edifícios do-
tados com um pátio interior comum, 
sendo correspondente a cada um dos 
edifícios, uma nova construção (com 
690m2 de área bruta de construção) e 
o reaproveitamento de uma constru-
ção já existente (com 962m2 de área 
bruta de construção). A implantação 
proposta, em forma de “V”, criará um 
pátio na relação com o casão existen-
te, viabilizando também um sistema 
comum de entradas. Esta implantação 
permitirá ainda uma relação aberta e 
eficaz com a volumetria proposta (de 
dois pisos), sem a pressão de escala 
para a rua. 

Do ponto de vista funcional, o 
programa do CIEBAL atribui natu-
ralmente destaque à disponibilização 
de salas para escritórios, prevendo 
uma área líquida de 708m2 para esse 
fim, composta por 29 salas com a 

dimensão média de 26m2. Paralela-
mente, estão previstas 3 salas para 
utilização colectiva com um dimensão 
unitária entre os 47m2 e os 49m2, as 
quais serão utilizadas para realização 
de reuniões e/ou como espaços de 
trabalho colectivo. Finalmente serão 
ainda disponibilizadas instalações 
sanitárias em ambos os edifícios, um 
espaço dedicado a serviços de recep-
ção e apoio administrativo (edifício 
novo) e espaços comuns de convívio, 
também em ambos os edifícios. 

Este novo Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo pre-
tende, assim, evidenciar-se como um 
espaço qualificado de acolhimento 
de micro-iniciativas empresariais (até 
dez trabalhadores), dando prioridade 
às actividades ligadas ao designado 
terciário superior, assentes em re-
cursos humanos com elevado grau 
de qualificação. Essas actividades 

deverão orientar-se, preferencial-
mente, para o mercado regional e 
supra-regional, favorecendo assim a 
afirmação externa do próprio Centro 
e do concelho de Castro Verde.

De salientar que o CIEBAL se di-
rige, essencialmente, a um leque 
diversificado de potenciais utiliza-
dores, incluindo o acolhimento de 
iniciativas empresariais nascentes e 
de profissionais liberais em regime 
freelancer e a domiciliação postal 
e virtual de empresas. A oferta bá-
sica consistirá na disponibilização 
de módulos físicos de trabalho de-
vidamente equipados (englobando 
mobiliário de escritório e acesso às 
redes de energia e comunicações), 
assim como de espaços e serviços 
de utilização partilhada (secreta-
riado, salas de reunião/ formação, 
instalações sanitárias, etc.). Para 
além desta economia de custos 

que esta lógica de partilha gerará 
junto dos promotores de iniciativa 
empresarial, pretende-se também 
assegurar que a instalação neste 
Centro obedeça a uma estrutura 
de preços competitiva no contex-
to regional. Esta oferta básica será 
complementada através da disponi-
bilização de serviços avançados de 
apoio à actividade empresarial (in-
dependentemente da sua instalação 
no CIEBAL), os quais assumirão um 
papel decisivo no posicionamento 
de Castro Verde enquanto território 
“business-friendly”. 

O montante de investimento es-
timado para a criação deste Centro 
ascende aos 1.250 mil euros, englo-
bando este valor todos os custos 
relacionados com a recuperação e 
adaptação do edifício já existente, a 
construção do novo corpo edificado, 
o equipamento de ambos os edifícios 
e a qualificação do espaço público 
envolvente. O prazo de execução 
será de aproximadamente 1 ano, 
estando, por isso, a sua conclusão 
prevista para finais de 2012. 

As fontes que se pretende vir a 
mobilizar para o financiamento deste 
investimento provêm do orçamento 
municipal, estando também prevista 
a apresentação de candidatura ao 
Programa Operacional Regional do 
Alentejo (INALENTEJO), com vista à 
obtenção de apoio comunitário para 
a sua concretização, prevendo-se, 
no âmbito do mesmo, uma taxa de 
co-financiamento de 85% sobre o 
investimento elegível. A aprovação 
desta candidatura, condição deter-
minante para o avanço do projecto,   
implicará assim uma participação 
financeira do Município na ordem 
dos 187,5 mil euros.

rede de fomento ao empreendedorismo do Baixo alentejo e alentejo litoral 

autarquia deliberou celebrar protocolo com o ipB
Consciente de que o estímulo à 

competitividade, ao crescimento da 
economia e à sustentabilidade de 
emprego só poderão ser alcançados, 
a longo prazo, através do aumento 
da capacidade empreendedora e, que 
para estimular essa capacidade é 
essencial proporcionar os apoios à 
constituição ou ao desenvolvimento 
de empresas, a Câmara Municipal de 
Castro Verde vai celebrar um proto-
colo de entendimento e colaboração 

com o Instituto Politécnico de Beja, 
com vista à criação e manutenção da 
Rede de Fomento ao Empreendedo-
rismo do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral. 

Gerar dinâmicas de promoção 
do empreendedorismo, através da 
dinamização de acções de forma-
ção e divulgação, contribuir para 
a optimização de recursos e capa-
cidade instalada das estruturas de 
apoio ao empreendedorismo que 

fazem parte da Rede, valorizar e 
potenciar a prestação, em rede, de 
consultoria técnica e constituir uma 
plataforma concelhia de trabalho 

e entendimento entre os membros 
da Rede, são alguns dos objectivos 
comuns assumidos no âmbito deste 
protocolo.

Assim, a Câmara Municipal de 
Castro Verde assumirá, de acordo 
com a sua missão, a promoção e 
divulgação de acções ao fomento 
ao empreendedorismo, a organiza-
ção ou colaboração em seminários, 
conferências e outras actividades 
similares, a nível nacional, bem 

como o desenvolvimento de ou-
tras actividades relacionadas com 
o seu objecto. 

O Instituto Politécnico de Beja, 
por sua vez, será responsável pela 
consultoria, prestação de serviços e 
acções de formação nas áreas-chave, 
mais concretamente, no Marketing, 
Plano de Negócios, Plano Financeiro e 
Jurídico, assim como pela promoção 
e divulgação de acções de fomento 
ao empreendedorismo. 

deSenvoLvImento

aaCB promoveu mostra de gado autóctone
A Associação de Agricultores 

do Campo Branco promoveu, em 
Outubro passado, uma Mostra Pe-
cuária de Pequenos Ruminantes, 
com destaque para os caprinos e 
ovinos que pastoreiam na Zona de 
Intervenção da Associação, mais 
concretamente nos concelhos de 
Castro Verde, Ourique, Almodôvar 
e Aljustrel.

Em exposição estiveram cerca de 

90 animais de diferentes espécies 
de ovinos e caprinos da região, dos 
mais tradicionais aos mais exóti-
cos. A mostra esteve patente no 
Pavilhão Multiusos da Associação 
de Agricultores do Campo Branco, 
integrada na Feira de Castro 2011, 
evocando parte da importância que 
a venda de gado assumia outrora, 
por altura da Feira. 

Neste âmbito foi ainda promovido 

um Colóquio sobre Parasitismo nos 
Ruminantes e PA C após 2013, tendo 
o mesmo contado com um leque 
variado de intervenientes que aqui 
apresentaram as suas comunicações 
sobre as diferentes temáticas. 

A organização coube à Associação 
de Agricultores do Campo Branco, 
e teve a colaboração da Câmara 
Municipal de Castro Verde. 
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assembleia municipal aprovou derrama, imi 
e irs 2012 

A Assembleia Municipal de Castro 
Verde, dando cumprimento aos termos 
legais, aprovou, em sessão ordinária 
do passado dia 30 de Setembro, a 
Derrama, o IMI e o IRS a aplicar pela 
Câmara de Castro Verde, no ano 2012.   
No que respeita à Taxa Municipal sobre 
Imóveis, a Assembleia Municipal de 
Castro Verde aprovou, por unanimida-
de, e à semelhança do ano transacto, 
manter os prédios urbanos taxados 
a 0,6% e os prédios urbanos novos a 
0,3%. A única alteração a este nível 

dá-se na taxa a aplicar aos prédios 
urbanos degradados, aos quais será 
aplicada uma majoração de 30%. 
Em relação à taxa de IRS a aplicar 
em 2012 pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, esta irá manter-se nos 
5%. Uma proposta aprovada por 
maioria, com dois votos contra do 
Partido Socialista, que apresentou 
uma proposta alternativa de vota-
ção do IRS sobre a colecta de 2,5%. 
A alteração mais relevante dá-se ao 
nível da Derrama que, no próximo 

ano, será taxada a 1,5% para as em-
presas com um volume de negócios 
acima dos 150 mil euros, sendo que as 
empresas que tenham um volume de 
negócios inferior a esse valor ficarão 
isentas de taxa sobre o lucro tributável. 
Estas novas taxas da Derrama foram 
aprovadas por unanimidade dos eleitos 
da Assembleia Municipal de Castro 
Verde, tal como tinha sucedido em 
reunião de executivo camarário.

Juntas do concelho contra 
extinção de freguesias
as Juntas de freguesia do concelho hastearam bandeiras negras 
como símbolo da sua indignação face à reforma da administração 
local, que prevê a extinção de freguesias. outras formas de luta, 
como plenários, vigílias e um abaixo-assinado serão, entretanto, 
desenvolvidas no sentido de mobilizar e envolver a população nesta 
matéria.

As Juntas de Freguesia do conce-
lho manifestaram a sua indignação 
contra a extinção de freguesias pre-
vista na reforma da administração 
local, e hastearam, à semelhança 
de outras freguesias do distrito, a 
bandeira negra, tendo colocado nas 
suas sedes, faixas onde apelam à 
não extinção das mesmas. 

As “formas de luta” foram decidi-
das num encontro promovido pela 
delegação de Beja da Associação Na-
cional de Freguesias (ANAFRE), que 
decorreu a 15 de Outubro, em Beja, 
e juntou representantes de “cerca 
de 40” das 100 juntas de freguesia 
do distrito. Após uma análise do 
Documento Verde da Reforma da 
Administração Local proposto pelo 
Governo, foi aprovado um manifesto 
onde as juntas expressam “a sua 
total indignação e discordância” 
com a reforma da administração 
local que, por visar “extinguir e 
aglomerar freguesias”, “é contrária 
ao desenvolvimento e ao progresso 
local e só contribuirá para um maior 
despovoamento e desertificação das 
freguesias e empobrecimento das 
camadas mais desfavorecidas das 
populações”. A extinção de freguesias 
“não contribui para poupar recur-
sos financeiros, a não ser que se 
privem as populações respectivas 

dos serviços e apoios prestados pela 
freguesia”, defende o manifesto. “Pelo 
contrário”, a extinção de freguesias 
“acarretará novos e maiores gastos 
para um pior serviço às populações” 
e “provocará uma diminuição da 
democracia local através da redução 
da participação de muitos cidadãos 
nas decisões, ficando o poder cada vez 
mais distante e mais concentrado”.

Uma reforma administrativa 
“deve assegurar a participação 
das populações, ir ao encontro das 
suas necessidades e expectativas, 
assentar na consulta popular e en-
volver os órgãos representantes das 

freguesias”.
Para “envolver e mobilizar a popu-

lação na luta”, as juntas vão promo-
ver plenários, vigílias e assembleias 
de freguesia extraordinárias com a 
participação das populações e um 
abaixo-assinado, que, após recolhidas 
as assinaturas necessárias, será en-
tregue na Assembleia da República.

De referir que as freguesias de 
Casével e S. Marcos da Atabueira, 
no concelho de Castro Verde, são 
duas das freguesias em risco de ser 
extintas administrativamente.

opçõeS Do plano e orçamento 2012

Câmara promoveu reuniões preparatórias 
nas freguesias

No quadro de elaboração das Op-
ções do Plano e Orçamento 2012, a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
promoveu, durante o mês de Ou-
tubro, um conjunto de reuniões de 
trabalho nas cinco freguesias do 

concelho – Casével, S. Marcos da 
Atabueira, Castro Verde, Entradas 
e Sta. Bárbara de Padrões.

Estas reuniões preparatórias foram 
abertas à população, tendo contado 
igualmente com a participação dos 

eleitos das assembleias de freguesia, 
com vista à intervenção e participação 
cívica dos cidadãos no processo de 
construção deste documento orien-
tador da actividade da autarquia.

o governo português iniciou 
recentemente um processo de 
reforma da administração ge-
ral, onde integra a reforma da 
administração do poder local, 
com a qual pretende “mudar 
estruturalmente o modelo de 
gestão autárquica”, tendo como 
fundamento “garantir o futuro” 
das autarquias locais, sustentan-
do que esta reforma criará um 
“municipalismo mais forte, mais 
sustentado e mais eficaz”.

o documento base para a 
imposição da que se adivinha 
profunda alteração legislativa e 
que levará à amputação profun-
da do poder Democrático local, 
baptizado como Documento ver-
de da reforma da administração 
local, assenta em quatro eixos 
de actuação que, aplicados, 
desconfigurarão totalmente a 
realidade jurídica das relações 
entre o poder local e as popu-
lações, inquinará a estrutura 
social das regiões do interior, 
e transformará as relações da 
solidariedade institucional que 
têm minimamente marcado o di-
álogo entre o poder central e o 
poder local Democrático desde 
há 35 anos.

ao longo de três décadas e 
meia, as populações viram os 
seus representantes democra-
ticamente eleitos e, acima de 
tudo, tiveram na eleição de vários 
órgãos autárquicos (assembleia 
municipal, câmara municipal e 
assembleia de Freguesia) a cer-
teza da representatividade de 
todos aqueles que exercem o 
direito de voto assim como da 
certeza da defesa dos legítimos 
direitos dos cidadãos.

o poder local Democrático, tido 
como uma das mais importantes 
conquistas do 25 de abril, vê-se 
agora ameaçado, à luz de uma 
legislação que invoca a econo-
mia como razão maior para a sua 
criação e aplicação, invocando a 
descentralização e a racionaliza-
ção de estruturas como as razões 
objectivas para o desfraldar de 
quatro eixos de actuação, que não 
vêm trazer melhorias nenhumas 
aos municípios.

De claro tem este documento 

o objectivo deste governo em 
transformar as autarquias como 
meros instrumentos subsidiários 
do poder local, retirando-lhe au-
tonomia e capacidade de gestão.

na prática, “ o Documento ver-
de da reforma da administração 
local” vem:
• Diminuir o número de fregue-
sias; Diminuir a capacidade de 
intervenção dos eleitos e intro-
duzir a lógica de executivos de 
uma só cor partidária, retiran-
do o estatuto de oposição aos 
partidos não vencedores, assim 
como a capacidade de discutir 
e conhecer a fundo as opiniões 
tomadas pelos presidentes de 
câmara;
• Diminuir ainda mais as receitas 
dos municípios, visto que há mui-
to que a lei das Finanças locais 
não vinha sendo aplicada, mas 
servia como referência para as 
justas  reivindicações dos mu-
nicípios, tornando as câmaras 
municipais dependentes do par-
tido do governo e subservientes 
do poder central; 
• Diminuir o número de quadros 
dos municípios, tornando-os me-
nos operativos e retirando muitas 
das suas capacidades técnicas e 
humanas que têm sido o garan-
te do desenvolvimento de uma 
politica de proximidade e de ga-
rantia de melhores condições de 
vida para as populações e, em 
particular, para os mais desfa-
vorecidos.

assim, considerando que esta 
reforma de administração local 
será um dos maiores erros histó-
ricos de portugal do pós-25 de 
abril de 1974, e considerando 
o carácter anti-democrático e 
anticonstitucional que enforma, 
propomos rejeitar liminarmente 
as propostas nele contidas e pro-
curar, pelos meios à nossa dispo-
sição, contrariar a sua aplicação 
que só trará mais desigualdades 
sociais para as nossas popula-
ções e, em particular, para as do 
interior do nosso país.

paços do município de castro verde, 
2 de novembro de 2011
o presidente da  câmara 
Francisco José caldeira Duarte 

Junta de freguesia de Castro verde

Câmara municipal de Castro verde
aprovou tomada de posição 

a tomada de posição sobre o 
“documento verde da reforma 
da administração local” foi apro-
vada por maioria, em reunião 
da Câmara municipal de Castro 
verde, do dia 26 de outubro de 
2011, com a abstenção dos ve-
readores do partido socialista, 
visto não concordarem com a to-
talidade do ponto 1 do chamado 
“documento verde”, referente 
à extinção de freguesias. am-
bos os vereadores admitiram 
a abolição de algumas fregue-

sias urbanas, mostrando-se, no 
entanto, totalmente contra a 
extinção de freguesias rurais. 
relativamente ao ponto 2 do 
documento, ambos os verea-
dores do partido socialista se 
manifestaram a favor da revisão 
da lei eleitoral autárquica, que 
prevê que os executivos venham 
a ser compostos exclusivamente 
a partir da lista mais votada no 
acto eleitoral, à semelhança do 
que já acontece com o governo 
central. (ver caixa)

tomada de posição   
“documento verde da reforma
 da administração local”
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hortaS comunitáriaS

o regresso à terra
o projecto Hortas Comunitárias da Câmara municipal de Castro verde arrancou no 
passado dia 5 de outubro. as práticas agrícolas também já tiveram início e são muitos os 
participantes que aqui se dedicam com prazer ao cultivo da terra. ervas aromáticas, couves, 
alfaces, cebolas e rabanetes são, para já, as culturas com maior número de aderentes e as 
primeiras a beneficiar das chuvas de outono. 

No passado dia 5 de Outubro, dia da 
Implantação da República, a Câmara 
Municipal de Castro Verde deu início 
ao projecto “Hortas Comunitárias”, 
tendo atribuído, pelo prazo de um 
ano e mediante candidatura, 118 
lotes com 120 m2 cada, com ponto 
de rega individual e vedação exterior.

Inserido no Projecto Orgânica 
Verde – Castro Verde mais Susten-
tável, iniciado em 2009, as Hortas 
Comunitárias têm como objectivo 
fomentar a prática da horticultura 
como actividade de lazer, promovendo 
uma alimentação saudável assente 
em produtos biológicos e vegetais 
provenientes da agricultura tradicio-
nal. Para António João Colaço, verea-
dor da Câmara Municipal de Castro 
Verde, o projecto tem inerente um 
sentimento comunitário, de partilha 
e transmissão de conhecimentos”. 
Existem aqui pessoas que nunca tra-
balharam a terra mas que têm tido 

a ajuda de outros mais experientes 
nesta matéria. Aqui, há toda uma troca 
de experiências, algo que tem vindo 
a perder-se ao longo dos tempos, e 
que agora se está a resgatar”. 

O aspecto económico é outro 
argumento a favor deste projecto. 
Diminuir o impacto das despesas 
com os produtos hortícolas na eco-
nomia familiar e, ao mesmo tempo, 
sensibilizar para o respeito e defesa 
do ambiente, colaborando na dimi-
nuição da pegada ecológica, é outro 
dos contributos prestado por este 
projecto refere António João Colaço: “é 
importante que as pessoas regressem 
à terra, que saibam trabalhá-la e que 
acompanhem o método de produção 
dos alimentos que consomem. Numa 
altura de crise como agora, as pessoas 
precisam, apesar de persistir ainda 
a ideia de que é mais fácil comprar 
batatas do que plantá-las”. Há muito 
que existe no concelho de Castro Verde 

uma forte actividade hortícola, de 
génese espontânea, actividade essa 
que se evidencia actualmente com os 
problemas económicos da maioria 
das famílias. Se no início, o previsto 
era criar 40 a 50 lotes, concluiu-se 
que o terreno disponível permitia 
a existência de mais. “A mensagem 
passou de boca em boca e a ideia de 
ter uma pequena horta, ainda mais 
numa perspectiva comunitária, de 
convívio e interacção, agradou às 
pessoas”, frisa o vereador. Numa 
segunda fase do projecto, a Câma-
ra Municipal de Castro Verde irá 
dispor mais 10 lotes, aumentando 
os mesmos para um total de 130.  
O início das práticas agrícolas cumpriu 
com a data imposta pelo regulamento 
do projecto, que indica que as mes-
mas devem ter início até um mês 
após a entrega do lote. António João 
Colaço afirma, satisfeito, que “não 
foi preciso esperar tanto tempo para 

ver as pessoas a lançar as sementes 
à terra”. 

Nestas hortas comunitárias podem 
praticar-se culturas hortícolas, plan-
tas aromáticas e medicinais, flores 
de corte e espécies frutícolas. Para 
já, e conforme dita a estação, esta 
é altura de plantar alface, agrião, 
rabanetes, couve, cebolas e espina-
fres. As primeiras chuvas já caíram 
e as culturas agradeceram. A terra 
já expôs as primeiras plantações. 
Lado a lado, lote a lote, brotam as 
primeiras sementes. 

De realçar o impacto positivo deste 
projecto, que mais do que proporcio-
nar o cultivo directo, é uma forma 
de ocupar saudavelmente os tempos 
livres, proporcionado o convívio entre 
a comunidade de horticultores, e 
por outro lado, um claro incentivo 
a uma alimentação de qualidade. 

AutArquIA

manuela de deus e antónio 
serrano são dois dos 118 par-
ticipantes no projecto “Hortas 
Comunitárias”, da Câmara 
municipal de Castro verde. 
o Campaniço encontrou-os 
numa das primeiras manhãs 
no terreno, a preparar a terra 
para as primeiras culturas e 
descobriu o que os motivou 
a aderir a este projecto.  

porque decidiu aderir a este 
projecto?

manuela de Deus (mD): é impor-
tante sabermos o que comemos. 
estes são produtos cultivados 
sem pesticidas e que nos ofe-
recem uma maior qualidade. 

antónio Serrano (aS): comemos 
o que produzimos. para além 
de pouparmos algum dinheiro, 
também sabemos aquilo que 
estamos a comer. e depois isto 
de ter uma horta é uma coisa 
que sempre me agradou.

está a gostar da experiência?

mD: Sim, bastante, por nos 
permitir conviver uns com os 
outros, e acima de tudo – aquilo 
que eu mais gosto - trabalhar na 
terra… cavar, semear e, depois, 
colher os frutos e os legumes. 
a interacção com os restantes 
participantes é outra das mais-
-valias deste projecto, pois 
conversamos, trocamos ideias 
e assim aprendemos uns com 
os outros.

aS: estou a gostar. eu e toda a 
gente. a adesão foi boa. apa-
receu muita gente e o convívio 
aqui é do melhor. 

É a primeira vez que tem uma 
horta?

mD: não propriamente. tenho 
uma horta em casa, mas é muito 
pequena, permitindo-me ape-
nas plantar algumas ervas aro-
máticas e dois ou três pés de 
tomateiras. aqui a área é maior, 
pelo que posso cultivar uma 
maior diversidade de produtos. 

aS: não. tenho trabalhado, há já 
alguns anos, numa outra horta, 
também da câmara, junto à gare 
rodoviária. 

o que pretende cultivar? 

mD: acima de tudo produtos 
para consumir em casa. nesta 
altura, favas, feijão verde, e alho 
francês, por exemplo. gostava 
de experimentar algumas er-
vas aromáticas como alecrim, 
e outras para fazer chá. estou 
a pensar plantar uma ou duas 
árvores de fruto, de pequeno 
porte.

aS: para já, fava, ervilha, cebola, 
alho, hortaliças, couves. é duro 
trabalhar a terra, mas esta já 
está macia e não oferece muita 
dificuldade. isto é trabalho para 
se ir fazendo com calma.

“Hortas Comunitárias” lança boletim informativo                                                                     
o “Hortas Comunitárias”, da 

Câmara municipal de Castro ver-
de, tem agora à disposição dos 
seus horticultores um boletim 
informativo, de publicação tri-
mensal, onde podem consultar 
informação relacionada com a 
temática da horticultura. 

No primeiro número, referente 

ao mês de outubro, é feita refe-
rência a algumas das normas de 
funcionamento deste projecto 
municipal, incidindo nomeada-
mente, na sua utilização, objec-
tivos e deveres a cumprir pelos 
utilizadores. o boletim deixa 
ainda algumas dicas de culturas 
a praticar consoante os meses 

do ano. o número 2 do “Hortas 
Comunitárias” será publicado 
em dezembro, e para além da 
versão em papel, poderá ainda 
consultá-lo no site da autar-
quia, disponível em www.
cm-castroverde.pt. 
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obras

centro de promoção do 
partrimónio e turismo

Estão a decorrer as obras 
de remodelação do edifício do 
Mercado Municipal de Castro 
Verde. Uma intervenção adju-
dicada à empresa ICEBLOCK 
Sociedade de Construções SA, 
orçada em 255 mil euros que 
tem como finalidade melho-

rar as condições do espaço 
onde continuará a funcionar 
o Mercado Municipal e, fu-
turamente, será instalado o 
novo Centro de Promoção de 
Património e Turismo. A obra 
é comparticipada por verbas 
comunitárias.

Obras 
em 
Curso

requalificação urbanística do 
centro histórico de entradas

Os trabalhos de requalifi-
cação urbanística do centro 
histórico da vila de Entradas 
já se encontram na recta final. 
A intervenção, que contempla 
a requalificação da Praça Zeca 
Afonso e Ruas adjacentes en-
contra-se numa fase bastante 

avançada, estando já a Rua do 
Paço e parte da Praça repavi-
mentadas em calçada. O pro-
jecto, da autoria da arquitecta 
Inês Palma, contempla ainda 
a recolocação do Pelourinho 
da vila, que ficará situado no 
centro da Praça Zeca Afonso. 

Fábrica das artes
A Antiga Fábrica Prazeres 

& Irmão continua a ser alvo 
de uma profunda interven-
ção. Adjudicada à empresa 
ICEBLOCK, Sociedade de 
Construções, S.A., pelo valor 
de 1.325.000.00F, a obra é 
co-financiada pelo progra-
ma INALENTEJO, ao abrigo 
da Operação Integrada de 
Regeneração Urbana de 
Castro Verde, e tem como 
finalidade dotar o edifício das 
condições necessárias para a 
instalação da Secção de Cas-
tro Verde do Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo e 
respectivas áreas de apoio. O 
projecto contempla, ainda, 
a criação de espaços para o 
ensino da dança, uma sala 
de café-concerto e salas de 
exposição. Um espaço fun-
cional com cerca de 1700 m2 

distribuidos por quatro pisos 
, mas que continuará a pre-
servar muitos dos elementos 
estéticos da antiga fábrica, 
como a estrutura das facha-
das, máquinas e engrenagens, 
condutas e circuitos de grão 
existentes.

estrada entre entradas e S. 
marcos da atabueira

Encontram-se já numa 
fase bastante avançada, os 
trabalhos de construção da 
estrada que ligará as locali-
dades de Entradas e S. Marcos 
da Atabueira.  

Uma obra adjudicada por 
769.798.087F à empresa 
Tecnovia – Sociedade de Em-

preitadas, SA, com o prazo 
de execução de um ano, cujo 
trajecto e acabamento apre-
sentam alguns condiciona-
mentos impostos pelo ICNB 
– Instituto de Conservação 
da Natureza e Biodiversidade, 
dado a trajectória da via atra-
vessar uma Zona Protegida.

projecto de iluminação cénica 
vai valorizar património

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde está a desenvolver um 
projecto de iluminação cénica 
de diversos espaços públicos 
na vila de Castro Verde, com 
vista à valorização de alguns 
dos elementos de centralidade 
artística ou monumental do 
perímetro urbano. Um projecto 
que pretende reforçar também 
a qualidade das condições de 
visibilidade de alguns lugares 
públicos, ao mesmo tempo que 
se traduz num esforço para 
valorização visual da vila. 
Orçado em cerca de 215 mil 
euros, o projecto irá abranger, 
não apenas os espaços de patri-

mónio municipal, como a Praça 
da Liberdade e a Praça da Repú-
blica, mas também edifícios e 
espaços de natureza privada, 
como a Igreja dos Remédios, e 
que apesar de ser propriedade 
privada de interesse público, 
justifica a sua integração neste 
plano de iluminação cénica 
pela dimensão e valor patri-
monial que sustenta. Também 
a Basílica Real e os Paços do 
Concelho serão, numa segunda 
fase, alvo de  uma intervenção 
a este nível, uma vez que foi 
elaborada candidatura para 
restauro da Basílica Real de 
Castro Verde. 

lar de Sta. bárbara de padrões
Está em curso a construção 

do Lar para Idosos, Centro de 
Dia e Serviço de Apoio Domici-
liário em Santa Bárbara de Pa-
drões. Co-financiada em 70% 
pelo Programa InAlentejo, a 
obra foi adjudicada à empresa 
Constope por 1.775.664.32 F. 

O projecto contempla a 
criação das valências de Lar, 
Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário, pelo que 
terá uma capacidade apro-
ximada para 40 utentes. O 

equipamento tem como base 
a repetição do projecto técnico 
da Unidade II da Fundação 
Joaquim António Franco e seus 
Pais, em Casével, e terá como 
objectivo principal o apoio 
aos idosos das freguesias de 
Santa Bárbara de Padrões e S. 
Marcos da Atabueira.

Apesar de constituir patri-
mónio da Câmara Municipal, 
a autarquia equaciona atribuir 
a gestão do equipamento à 
IPSS local Seara de Abril.

criação de novo espaço verde 
vai potenciar actividade física

Estão a decorrer, por admi-
nistração directa, os trabalhos 
de requalificação urbana com 
vista à criação de um espaço 
ajardinado junto ao Parque de 
Campismo, na rua Timor Loro-
sae, articulando a sua existên-
cia com o Parque da Liberdade. 
A obra tem como objectivo 
a valorização desta área en-
quanto espaço público, bem 
como o seu embelezamento, 
dotando-a de um conjunto 
de equipamentos de lazer, de 
forma a incentivar a prática 
de actividade física pelas 
diferentes faixas etárias, 
em espaço verde ao ar livre.  
Este jardim reveste-se de 
extrema importância, quer 
pela valorização do “espa-
ço público” quer pelo seu 
contributo no bem-estar da 
população e promoção de 
um estilo de vida saudável. 
Os equipamentos a instalar 
dotarão o espaço de condições 
para a prática da actividade 

física e utilização terapêutica 
pela população, através da 
criação de um “mini” circuito 
de manutenção com diferen-
tes funções potenciadas pelos 
equipamentos como seja cin-
tura, leme, peitorais, elevador, 
balança, abdominais, esqui de 
fundo e barras, entre outros.  
A intervenção, além da colo-
cação dos equipamentos atrás 
referidos, inclui também a exe-
cução de percursos pedonais 
(arruamentos) que serão exe-
cutados em calçada de granito. 
Prevê-se ainda a instalação de 
um bebedouro, de uma pérgo-
la em madeira de pinho e de 
mobiliário urbano, nomeada-
mente bancos e papeleiras. 
A obra contemplará ainda a 
instalação de cinco colunas 
de iluminação pública, e a 
aplicação de relva em toda 
a área não ocupada, bem 
como a plantação de árvores 
e arbustos.
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a tradição em destaque                                                                                                                                   
neste misto de experiências, pro-

porcionado e intensificado pelo 
ambiente da feira, o valorizar da 
tradição e do património cultural 
da região são parte importante 
de uma programação que procura 
realçar e conservar o que esta Feira 
tem de mais genuíno. 

este ano, a sexta que antecedeu 
o grande fim-de-semana foi assi-
nalada pela actuação do grupo 
de violas campaniças - uma re-
ferência no toque e salvaguarda 

deste instrumento - e pelo grupo 
de música tradicional portuguesa 
toques do caramulo. o público 
gostou, aplaudiu e dançou sem 
reservas. no sábado da feira, as 
bandas Filarmónicas 1º de Janeiro, 
de castro verde e 1º de Dezembro, 
de moncarapacho desfilaram pelas 
principais artérias da vila e ruas da 
Feira, oferecendo aos visitantes as 
notas alegres e festivas dos seus 
instrumentos. a tarde prosseguiu 
animada, nomeadamente, quan-

do o rancho Folclórico de Santo 
estêvão de tavira trouxe à praça 
da república os bailes de roda e 
os corridinhos típicos algarvios. 

o tradicional desfile de corais - 
planície a cantar - partiu da rua 
D. afonso i e, no palco da praça 
da liberdade, logo à entrada da 
feira, prestou a sua já habitual ho-
menagem ao mundo rural pelas 
vozes dos dez corais convidados.

À noite, foi a vez da cortiçol pro-
mover, na associação de caçadores 

das Sesmarias (antiga taberna do 
bravo), o XXi encontro de tocadores 
de viola campaniça e cantadores 
de Despique e baldão.

Dando cumprimento ao habi-
tual, o serão iniciou-se com uma 
homenagem ao cantador leonel 
guerreiro pacheco da Silva, como 
forma de agradecer e motivar os 
resistentes desta manifestação 
cultural que durante décadas 
marcou profundamente a Feira 
de castro.

saNdra poliCarpo

«Não há feira como 
a de Castro…». Já 
dizia o “poeta”, de 
nome desconhecido, 
quando em data 
também ela pouco 
apurada se debruçou 
sobre este momento 
alto do calendário 
castrense. 

Há quase quatro séculos, sempre 
ao terceiro fim-de-semana de Outu-
bro, que Castro Verde assiste a uma 
das maiores e mais antigas feiras 
ao sul do país. 

A tradição da feira cumpriu-se, 
apesar de transfigurada pelo tem-
po, pela modernidade, e este ano, 
claramente afectada pela crise. Se 
outrora a feira durava uma sema-
na, hoje resume-se ao sábado e ao 
domingo.

Da boca dos mais velhos ouvimos 
incansavelmente que a feira já não 
é o que era e que a “enchente” de 
outros tempos também mudou… 
como mudaram as mercadorias que 
agora se vendem, e tantos outros 
hábitos e tradições que a apelida-
ram de uma das mais genuínas e 
tradicionais feiras. 

É verdade que os tempos são de 
mudança. Que a realidade dura e 
negra da crise que o país atraves-
sa, dita as regras de quem vende 
e de quem compra.  Mas também 
é verdade que, apesar de todas as 
contradições e sinais de mudança, 
a Feira de Castro é hoje uma fusão 
entre o passado e o presente. Nada 
desapareceu completamente. Há ros-
tos que continuam a ser o “rosto” 
da Feira. E quem nela se aventurou 
neste fim-de-semana de 15 e 16 de 
Outubro de 2011, pôde comprová-lo. 

Entre «Pó, barracas, algazarra/ 
Encontros e encontrões», o homem 
do Borda d’Água “pró ano”, convive 
lado a lado, com as últimas novidades 
em brinquedos importados, biju-
tarias, roupas e sapatos. Os frutos 
secos algarvios, logo ali à entrada da 
feira, sob as bancadas descobertas, 

tal como os queijos, os presuntos e 
os enchidos. Alhos “com fartura”, 
azeitona verdeal, chocalhos, loiças 
de barro e vergas. Mais ao centro, a 
banha da cobra apregoando o impos-
sível, os cajados, chapéus-de-chuva 
e agasalhos para o Inverno que se 
avizinha. No topo da Feira, a loucura 
dos carrosséis a contribuir para a 
alegria de crianças, adolescentes e 
até adultos.

Aqui, no teatro da feira, confluem 
homens e mulheres, rapazes e rapari-
gas, peritos na arte de bem apregoar: 
“Olhá aqui o bom sapato… Isto é 
tudo bom material… se quiser pode 
apalpar, vizinha”. 

E é assim, num discurso de proximi-
dade com as gentes que atravessam 
entre as bancas arrumadas lado a 
lado, que comerciantes anunciam 
repetitivamente o seu produto na 
tentativa de cativar e fazer negócio. 
São estes os personagens desta feira 
“a céu aberto”, aqueles que, anual-
mente, aqui coexistem contribuindo 
naturalmente para que esta prossiga 
na história como a mais única das 
feiras. Aquela a que ainda continu-
am a rumar excursões vindas das 
grandes comunidades de alentejanos 
espalhados pelo país e onde a Feira 
de Castro tem nome. Rituais que se 

repetem, ano após ano, e que con-
tribuem vivamente para a grandeza 
deste evento secular que como uma 
“praga” se alastra pelas diferentes 
artérias da vila, num vai e vem de 
gente, rua acima, rua abaixo. É o 
“olá” do reencontro, interceptado 
pelo pregão do comerciante, ou 
pelo “quanto custa?” do freguês. 
É o “beijinho” e o “adeus, até pró 
ano”, num cenário moldado pela 
luz de Outono e pelo fumo intenso 
da castanha assada, numa teia de 
relações intemporais. 

Agora que a Feira encerrou mais 
uma temporada, fica a memória da 
feira mais antiga do país. Aquela que 
outrora manteve uma forte ligação à 
ruralidade e à transumância, motores 
importantes das transacções e do 
bulício que aqui se formava, e que 
chegava a durar 15 dias. 

Agora que a agitação desta feira de 
sensações se desfez, é um novo ciclo 
que se inicia. Para os castrenses - os 
que cá vivem e aqueles que estão 
longe - há sempre o antes e o depois 
da feira, como se a sua existência 
nos ensinasse a viver os dias. 

reportagem

adeus ó feira de Castro…

mostra de 
aves 

durante o fim-de-semana, o 
pavilhão de mostras do largo 
da feira acolheu a ii mostra 
de aves de Castro verde. uma 
organização da associação 
ornitológica de aljustrel que 
expôs cerca de 800 aves de 
diversas espécies e que re-
gistou um balanço bastante 
positivo. 

feira de Castro em 1960 

feira de Castro 2011

antónio tito Figueira
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destaque

em outubro, o externato dr. antónio francisco Colaço completaria 50 anos. fundado em 1961, criou em Castro 
verde a oportunidade das crianças, saídas da escola primária, aqui prosseguirem os seus estudos, junto da sua 
família e com menores custos. para recordar o externato e o que ele significou para muitos jovens de Castro 
verde e arredores, aqui publicamos o seguinte manuscrito, da autoria de manuel ferreira prates Canelas, um dos 
impulsionadores da “ideia” externato.

maNuel ferreira prates 
CaNelas

No Alentejo, em 1960, o conce-
lho de Mora, no distrito de Évora, 
onde nasci, e o de Castro Verde, onde 
nasceu minha esposa, não tinham 
um estabelecimento de ensino onde 
as crianças que concluíssem, com 
sucesso, o exame da 4ª classe de 
instrução primária, pudessem con-
tinuar os estudos. 

Para os prosseguirem teriam que 
sair de casa para onde houvesse o en-
sino que pretendiam e tal implicava, 
para as famílias, além de tempos de 
separação, custos com deslocações, 
alojamento, alimentação e outros, 
que limitavam a possibilidade, a 
muitas crianças, de continuarem 
a estudar.

Em 1960, em Cabeção, minha terra 
natal, reuni os pais que tinham filhos 
nas escolas primárias e apresentei-
-lhes uma “ideia” para a criação de 
um Externato na vila, sem fins lucra-

tivos, cujos custos de funcionamento 
fossem repartidos pelos pais que 
tivessem filhos matriculados. 

A “ideia” foi bem aceite e logo di-
vulgada pelas freguesias e concelhos 
limítrofes. Para a concretizar foram 
escolhidos dois dos pais receptivos 
que me ajudaram no convite ao corpo 
docente, todos residentes na vila, 
na escolha do local para as aulas 
e respectivo equipamento escolar.

E, parecendo estar tudo em or-
dem requeri, em nome do grupo, a 
autorização de funcionamento do 
Externato ao Ministério da Educa-
ção, propondo o respectivo director 
e as instalações, alugadas, para o 
Externato funcionar.

Obtida a autorização provisória, 
o Externato iniciou as aulas em 20 
de Outubro de 1960 com 40 alunos 
do 1º ciclo liceal. 

Aquando da Feira de Castro de 
1960, levei comigo um Manifesto 
(ver caixa), em que sugeri a criação, 
na vila, de um Externato liceal e 
convidei a população a assistir à 

exposição desta minha “ideia” no 
dia 20 de Novembro, pelas 15h00, na 
Sociedade Recreativa 1º de Julho. Foi 
elevado o número de assistentes que, 
com entusiasmo, concluíram, pela 
viabilidade da proposta, apoiada no 
exemplo do que estava a acontecer 
em Cabeção. 

Na mesma reunião propus para 
Patrono do Externato o ilustre filho 
da terra – o Dr. António Francisco 
Colaço – médico dedicado à mate-
mática, membro da Academia das 
Ciências, republicano convicto, a 
quem o povo de Castro tanto fi-
cou a dever pela sua competência 
e espírito benevolente que, além 
da medicina gratuita, comprava os 
medicamentos para curar os doentes 
mais carenciados. 

A proposta caiu muito bem e aca-
bou por reforçar o entusiasmo com 
que a “ideia” da criação do Externato 
de Ensino Liceal Secundário foi aceite 
e apoiada.

Para pôr o projecto em marcha 
constituiu-se uma Comissão Orga-

nizadora do Externato, composta 
por 8 elementos, de onde saíram a 
estrutura – a Direcção – que geriu 
os destinos do Externato durante 
toda a sua existência, professores, 
o director pedagógico e o secretário 
administrativo. 

Importa referir o acolhimento en-
tusiástico da “ideia” e a aceitação 
das bases de funcionamento já em 
vigor em Cabeção, e que a fundação 
do Externato foi conseguida graças 
a uma notável mobilização social. 
Para além das reuniões constituintes, 
os membros organizadores, por ve-
zes apoiados por outros elementos, 
promoveram o projecto contactando 
pessoalmente prováveis aderentes, 
casa a casa, monte a monte, aldeia 
a aldeia.

Para o funcionamento do Externa-
to, em regime provisório, foi obtida 
autorização para se utilizarem as 
antigas instalações das Escolas Pri-
márias situadas na zona histórica 
da vila, na conhecida Rua Direita. 

O local para alojar o novo edifí-

cio para o Externato foi obtido por 
doação da proprietária D. Maria 
Francisca de Brito Romano Colaço, 
o terreno necessário, desanexado 
da sua Herdade da Cavandela, no 
sítio Areias, junto à estrada para 
Casével.

Conseguido o terreno, a Comis-
são Organizadora promoveu, a 8 de 
Dezembro de 1960, uma reunião de 
aderentes à “ideia” Externato, com 
o objectivo de abrir as inscrições de 
meios financeiros para pagamento 
do edifício do Externato a edificar. 
Foi decidido que o contributo míni-
mo, a que chamam acção, fosse de 
500 escudos que, numa primeira 
fase se atingissem as 800 acções 
e se entregassem ao Arq. Albino a 
feitura do anteprojecto.

E, parecendo estar tudo em ordem, 
subscrevi, em nome da Comissão 
Organizadora do Externato, o ne-
cessário requerimento solicitan-
do autorização do Ministério de 
Educação para iniciar as aulas do 
1ºciclo indicando o Dr. Francisco 

1º Cinquentenário (1961-2011)

o externato de Castro verde

pintura De Joaquim roSa
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“o externato dr. antónio francisco Colaço 1960/77 
- a escola do paraíso”, é uma edição da Câmara 
municipal de Castro verde, da autoria de francisco 
tonim, com base na tese de mestrado apresen-
tada pelo autor, em 1999, ao departamento de 
pedagogia e educação da universidade de Évora. 

a edição condensa o estudo desta instituição 
de ensino particular, num tempo especifico – as 
décadas de sessenta e setenta – numa configu-
ração geo-política-económica e social particular 
– a vila de Castro verde, e tece uma abordagem 
da vida organizacional deste estabelecimento de 

ensino e determina as especificidades que o mesmo adquiriu pela sua 
própria história. 

 

manuel prates Canelas é natural de Cabeção. agró-
nomo com 50 anos de actividade na agricultura e 
no ensino, foi também director da escola rural José 
godinho de abreu em Benavila, e o impulsionador 
dos externatos de Castro verde e Cabeção. foi pro-
fessor de economia agrária no instituto superior 
de economia e sociologia de Évora, director do 
grémio da lavoura de avis e da Cooperativa Hor-
tícola do divor. foi delegado agronómico da Cuf, 

durante 25 anos, ao serviço da lavoura no alentejo, onde montou e dirigiu 
as explorações agrícolas piloto. agricultor rendeiro, e defensor da cultura 
dos cereais e da fruta, foi criador dos vinhos abreu Calado e Cartuxa, e dos 
pêssegos de montargil, e colaborador do parque expo’98 durante 8 anos. 
sempre atento aos problemas agrícolas no alentejo, compilou elementos 
para as Memórias Agrícolas da Agricultura Alentejana dos séculos XIX e XX. 

Alegre Colaço para Professor Di-
rector Pedagógico, e as antigas 
Escolas Primárias Femininas para 
local das aulas. 

Chegada a autorização provisória 
de funcionamento do Externato no 
local e com o Director Pedagógico 
propostos, para a lotação máxima de 
60 alunos de ambos os sexos, com-
pletou-se o quadro de professores 
e pessoal auxiliar, todos residentes 
em Castro Verde. Concretizou-se a 
inscrição dos alunos e, em Outubro 
de 1961, iniciaram-se as aulas do 
1º ciclo liceal com 43 alunos – 35 
no 1º ano e 8 no 2º ano. Na vida do 
Externato houve dois períodos de 
funcionamento distintos:

No primeiro, correspondente aos 2 
anos lectivos de 1961/62 a 1971/72, 
em que o Externato, como único es-
tabelecimento de ensino secundário, 
do 1º ao 5º ano, foi frequentado por 
962 alunos, cujas famílias suporta-
ram os correspondentes custos de 
funcionamento, repartidos como 
fora decidido aquando da sua fun-
dação, e se apoiaram os que melhor 
aproveitamento escolar tinha, ou 
comprovavam a situação de pobreza, 
reduzindo-lhe as mensalidades. 

No segundo, e último período de 
funcionamento que se iniciou em 
1972/73 com a abertura da Escola 
Preparatória que, ao retirar alu-
nos ao Externato, o condenou à 
inviabilização, dado o seu ensino 
ser gratuito. Neste período, que 
ainda durou cinco anos lectivos, 
o Externato foi frequentado por 
358 alunos, o que perfaz um total 
de 1320 durante os 16 anos do seu 
funcionamento.

Durante este período o Ministério 
da Educação começou a atribuir 
subsídios a alunos do Externato ao 
abrigo da gratuitidade do ensino.

o edifício do externato

Logo que o Arq. Albino deu o an-
teprojecto por concluído, este foi 
enviado ao Ministério da Educação 
que o aprovou a 21 de Abril de 1961. 

Consultado o construtor local, 
o Sr. Manuel da Encarnação das 
Neves, foi a construção iniciada em 
Julho e a sua conclusão prevista 
para fins de 1962.

No ano lectivo de 1963/64 e com 
as instalações ainda por concluir, 
devido a atrasos nos pagamentos, 
começaram as aulas a funcionar no 
edifício em construção, que só foi 
dado como pronto a entregar pelo 
empreiteiro a 31 de Agosto de 1971.

O custo final do edifício, ape-

sar dos atrasos com as paragens 
ocorridas, não sofreu alterações 
em relação ao valor adjudicado. O 
seu pagamento fraccionado foi feito 
com a verba de 920.273,00 prove-
niente da subscrição concretizada 
de 1926 “acções” e do subsídio de 
242.000,00 disponibilizado pelo Mi-
nistério das Obras Públicas (Beja), 
em 1971/72 o que perfaz a verba 
total de 1.162.273,00.

A família do Patrono e o benemé-
rito Sr. Jacinto Faleiro, respectiva-
mente, com 1100 e 250 “acções”, 
contribuíram decisivamente para 
a concretização do Edifício do Ex-
ternato. Bem-haja pelo que fize-
ram pelos jovens de Castro Verde 
e concelhos vizinhos.

Cedência gratuita de 
parte das instalações 
do edifício do externato 
para funcionamento da 
escola preparatória 

Em 24 de Abril de 1972, a pedido 
da Câmara Municipal, a Direcção do 
Externato cedeu a título gratuito, 
parte das instalações do Externato, 
já então concluídas e pagas para o 
funcionamento das aulas do Ciclo 
Preparatório da recém-criada Escola, 
com a condição desta ficar com o 
mesmo Patrono do Externato.

Entretanto, o Ministério da Educa-
ção – M.E.I.C – manifestou interesse 
em adquirir as instalações do Exter-
nato, uma vez que este, inviabilizado 
pela concorrência do ensino gratui-
to da Escola Preparatória teria que 
cessar as suas actividades. Então, a 

20 de Maio de 1976, efectuou-se a 
última reunião dos promotores do 
Externato, que designou uma Co-
missão Liquidatária com a tarefa de:
1 – Legalizar a entidade proprietária 
do Externato, que nunca teve Esta-
tutos nem assumiu forma jurídica, 
embora o tivesse decidido concretizar;
2 – Em seguida, legalizar as duas 
parcelas de terreno onde foi edificado 
o edifício do Externato – a doada 
pela Sra. D. Maria Francisca de Brito 
Romano Colaço e a adquirida pelo 
Externato;
3 – Negociar a venda do patrimó-
nio do Externato ao M.E.I.C., com a 
garantia de manutenção do nome 
do Patrono;
4 – Dar destino ao produto da venda;

As actividades do Externato termi-
naram em 31 de Dezembro de 1977, 
após 16 anos de continuo funciona-
mento, sempre com autorizações 

anuais e provisórias, e com o mesmo 
e dedicado Director Pedagógico, o 
falecido Dr. Francisco de Lara Cola-
ço Alegre, quando formalmente, o 
Secretário de sempre, Sr. Joaquim 
de Freitas Guerreiro, também ele já 
falecido, encerrou a contabilidade 
do Externato.

Estes dois amigos foram decisivos 
na concretização da “ideia” Exter-
nato Dr. António Francisco Colaço, 
criado há 50 anos, em Castro Verde, 
pelas suas gentes, para os seus fi-
lhos prosseguirem os estudos, após 
saída da escola primária, junto das 
suas famílias.

Passaram pelo Externato 1320 
alunos, os promotores contribuíram 
com 920,273,00 para a construção do 
edifício, onde as aulas funcionariam 
e, onde continuam e continuarão a 
aprender mais e mais crianças de 
Castro Verde. 

A terminar, quero evocar uma 
passagem transcrita do excelente 
livro “A Escola do Paraíso”, do autor 
Francisco Tonim, editado pela Câ-
mara Municipal de Castro Verde e 
que conta a história do Externato Dr. 
António Francisco Colaço de Castro 
Verde entre 1961-1977:

“Segundo, por outro lado, o percur-
so dos ex-alunos residentes actual-
mente no concelho de Castro Verde 
e focalizando de perto as funções e 
ocupações que hoje exercem, vêem-
-se confirmadas as expectativas dos 
impulsionadores da constituição do 
Externato. Ocupando cargos políticos 
a nível autárquico, sendo professores 
do ensino básico e secundário (grupo 
com um peso mais significativo), 
desempenhando profissões liberais, 
pertencendo aos órgãos de admi-
nistração pública, sendo membros 
de associações culturais e humani-
tárias, enfim em lugares e cargos 
com visibilidade social, política ou 
comunitária, encontram-se, inelu-
tavelmente, ex-alunos do Externato.

São estes homens e mulheres que 
hoje, como elementos de uma geração 
que beneficiou de um bem público 
local, valorizam os conhecimentos, 
as competências, as experiencias 
relacionais desenvolvidas no Colégio; 
exprimem um reconhecimento in-
contido pela acção colectiva do grupo 
mobilizador do projecto-Externato 
e vêem nostalgicamente o edifício 
onde cresceram e cresceram os seus 
sonhos ser ocupado, actualmente, 
por outras crianças que também 
paulatinamente vão inscrevendo as 
suas histórias na singular história 
desta Escola, ainda denominada Dr. 
António Francisco Colaço”. 

destaque

manifesto
ex.mo sr.
Bem poucos são já os concelhos que em portugal Continental não dispõem de pelo menos um 

estabelecimento de ensino secundário liceal.
entre eles, no entanto, conta-se o de Castro verde!
sabemos que, noutros tempos, aqui funcionou um «colégio», mas não nos preocupamos em 

procurar as causas que então motivaram a sua decadência pois, quaisquer que elas tenham sido, 
encontram-se presentemente ultrapassadas na sua significância. 

«a criação de externato liceal em Castro verde» - eis a sugestão que apresentamos à conside-
ração de v. ex.ª, um tanto inesperadamente, mas plenos de convicção da sua necessidade e dos 
benefícios que traria para este concelho a sua consecução.

muitos pais não ousam sequer pensar no prosseguimento dos estudos de seus filhos, após con-
clusão da instrução primária, por pressentirem que não suportariam os elevados encargos de um 
ensino «fora de casa». É que o mais caro não seria as propinas ou o material de estudo, mas sim 
as despesas com a alimentação, alojamento, vestuário e deslocações, as quais atingem valores 
superiores a 80% do custo anual de todo o ensino. 

por esta pesada razão não continuam os seus estudos imensas crianças de Castro verde!
por outro lado, alguns pais vêem-se compelidos a saírem de Castro para acompanharem seus jo-

vens filhos, abandonando posições conquistadas, agradáveis ambientes de trabalho e até vocações.
existindo um externato, adiar-se-iam, ou evitar-se-iam mesmo, tais situações.
e quantas crianças, materialmente pobres, mas intelectualmente bem dotadas, poderiam, por 

mérito próprio e beneméritas ajudas de outros, aspirar a melhores posições sociais?
e Castro verde quanto recuperaria, em poucos anos, do muito que já perdeu ou está perdendo 

em valores humanos, no duplo sentido do trabalho e da mentalidade?
e quem não ambiciona o progresso da sua terra natal ou adoptiva?
pois bem, v. ex.ª vai ter a oportunidade de colaborar neste progresso. 
Como?
assistindo, no próximo dia 20 de Novembro, pelas 15h, na sociedade recreativa 1º de Julho, 

para o efeito amavelmente cedida pela ex.ma direcção, à exposição de «uma ideia» para a criação 
dum externato de ensino secundário liceal para o 1.º e 2.º ciclos. 

será então a ocasião propicia para que v. ex.ª manifeste mais uma vez o grande «amor» que 
o prende a Castro, intervindo na discussão do assunto, apresentando sugestões e contribuindo 
moral ou materialmente para a satisfação dumas das mais emergentes necessidades desta terra. 

e por agora e até lá nada mais nos resta que agradecer a preciosa comparência de v. ex.ª.

a Bem de Castro verde
manuel Ferreira prates canelas

novembro de 1960
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CuLturA

No fim-de-semana de 9, 10 
e 11 de Setembro, Castro 
Verde navegou pelo Medi-
terrâneo de culturas que 

define claramente o Festival Sete Sóis 
Sete Luas, e abraçou os sons, as ex-
periências e as partilhas. Três dias 
de Planície Mediterrânica em que a 
musicalidade de diferentes países 
soou, sem restrições, e as oficinas de 
dança e de instrumentos, as exposi-
ções e as vivências foram parte de 
um programa tocado pela genuína 
essência desta terra a Sul.

O encontro foi a ferramenta ele-
mentar para as experiências vividas 
durante o festival. A gastronomia 
serviu de mote em diversas ocasiões. 
No restaurante fixado no Jardim do 
Padrão, a cozinha tradicional alen-
tejana cruzou-se com a marroquina 
e foi, não só, o estímulo certo para 
o encontro entre as gentes que por 
aqui pararam, mas também uma 
viagem por sabores únicos de duas 
gastronomias tão distintas. 

Foi entre o Jardim do Padrão e a 
rua D. Afonso I que o Festival con-
centrou grande parte da sua acção, 
aqui iniciada pela exposição de Si-
mon Benetton – “Ferro e Vetro – 
Oltre l’orizzonte”. Ao longo da rua 
D. Afonso puderam apreciar-se as 
diferentes esculturas deste artista 
italiano, numa fusão entre o ferro e 
o vidro como materialização da luz 
e do movimento, e a par destas, o 
esvoaçar da roupa branca tingida 
pela poesia de Sophia de Mello Brey-

ner, em “palavras estendidas 
ao Sol”.

Ainda nas artes plásticas, 
a Galeria “Loja 30” acolheu, 
nestes dias, uma Exposi-
ção Colectiva de Pintura e 
Escultura onde estiveram 
patentes alguns trabalhos 
de Ana Lebre, Alberto Reis, 
Dominique Cerfe, Jaime Lebre, 
Ricardo Rodrigues e Vanda 
Palma, realizados em dife-
rentes materiais.  No Salão 
Nobre da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, o de-
senhador, pintor e escultor 
marroquino Abdelkrim Oua-
zzani apresentou “Le Cercle 
de la Vie”. Um conjunto de 
trabalhos de uma simplici-
dade subtil, onde o artista 
expôs obras policromadas. 
A meio da Rua D. Afonso I 
e Jardim do Padrão, o Café 
Mediterrâneo, um espaço já 
característico do Festival, a 
funcionar na Casa Faleiro, convidou 
a entrar e saborear a calmaria deste 
lugar. Chás e doçaria. Alentejana 
e Marroquina. 

De regresso à rua, a música apelou 
à dança e aos sentidos. A compo-
nente local, parte importante deste 
programa, foi avivada por pequenas 
iniciativas como o almoço/atelier 
“Sopas e Cantorias na Horta”, pro-
movido pela Associação de Cante 
– Os Ganhões. Um momento que 
associou aos sabores da tradição, 

o convívio e a genuidade do can-
te alentejano, proporcionando um 
momento de grande convívio entre 
os participantes. O I Encontro de 
Bicicletas Antigas animou a manhã 
do segundo dia de Planicie Medi-
terrânica, fazendo desfilar pela vila 
autênticas relíquias. Bicicletas que 
outrora se assumiam como impor-
tantes meios de transporte, senão 
os únicos, na altura, e que reuniu 
cerca de 30 adeptos.

Os Deabru Beltzak, do País Basco, 
voltaram a surpreender Castro Ver-

de com a sua última criação 
“Os Lobos”. Um espectáculo 
musical inspirado na fantás-
tica história do flautista de 
Hamelin, que fez desfilar pelo 
centro da vila três grandes 
e sofisticadas marionetas 
articuladas, provocando no 
imenso público que assistia, 
um misto de curiosidade, 
medo e surpresa.

No que toca à música, os 
ritmos chegaram dos vários 
cantos do Mediterrâneo: de 
Itália, uma verdadeira festa 
itinerante chamada Folkabbes-
tia, e a voz quente e apaixo-
nante do siciliano Mário Incu-
dine; de Andaluzia e Marrocos 
uma fusão entre a orquestra 
e a música árabe-andalusa e 
o flamenco, interpretada pela 
Orquestra Chekara Flamenca; 
de Portugal, Mosto. O grupo, 
constituído por César Silveira, 
Paulo Ribeiro e Carlos Arruda, 

apresentou, na tarde de sábado, o 
seu repertório baseado em modas 
tradicionais do Baixo-Alentejo, e 
as composições originais produ-
zidas em parceria com autores 
como Amélia Muge, João Monge 
e Martinho Marques. Um momen-
to musical inédito nesta Planicie 
que surpreendeu e conquistou o 
público presente, no dia número 
dois do Festival; do Mediterrâneo e 
Cabo Verde, a produção original do 
Festival - 7Sóis.Med.Kriol.Orkestra 

– que, em Castro Verde, reuniu seis 
prestigiados músicos oriundos das 
diversas margens do Mare Nostrum 
e da Macaronesia (Portugal, Cabo 
Verde, Andaluzia, Marrocos, Puglia 
e Sicília). No palco do Cineteatro 
Municipal partilharam tradições 
culturais e musicais e criaram te-
mas musicais, aqui registados ao 
vivo para o CD da produção. Um 
concerto que aconteceu ao fim da 
tarde de domingo, prolongando-se 
até à noite, encerrando em beleza 
mais uma Planicie Mediterrânica.

Omiri, Uma Coisa em Forma de 
Assim, Volta e Meia e DJ Set, foram 
outros dos nomes em destaque neste 
programa. Igualmente importan-
te foi a participação dos corais do 
concelho em diferentes iniciativas 
do Festival, fosse ao final da tarde, 
tocando o Sol Posto, fosse no palco 
do Cineteatro Municipal. Uma forma 
de valorizar as raízes que nos ligam 
a esta terra e aproximar, em simul-
tâneo, da nossa cultura e maneira 
de ser, aqueles que durante estes 
dias por aqui passaram. 

A iniciativa é uma organização da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
Associação Sete Sóis Sete Luas e 
Associação Pédexumbo, em cola-
boração com as colectividades do 
concelho.

A Planície Mediterrânica regres-
sará em 2012, no segundo fim-de-
-semana de Setembro, e consigo a 
oportunidade de “viajar” pelas dife-
rentes identidades mediterrânicas.

planície meDiterrânica 2011 - XiX FeStival Sete SóiS Sete luaS

festival coloriu Castro verde
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manuel da fonseca comemorou 81º aniversário em Castro verde

“o mundo é mais vasto do que o 
quintalinho de cada um”
Carlos Júlio

Manuel da Fonseca festejou o úl-
timo aniversário  em Castro Verde, 
rodeado de várias dezenas de amigos, 
no sábado, dia 17 de Outubro de 
1992. O escritor alentejano (que dizia 
ter laços familiares em Castro Verde 
através dos Colaços) nasceu a 15 de 
Outubro de 1911 – comemorou-se 
recentemente o centenário do seu 
nascimento, em Santiago do Cacém 
- e celebrou 81 anos num jantar na 
Escola Secundária de Castro Verde, 
promovido pela Câmara Municipal e 
por um grupo de amigos, em plena 
Feira de Castro. Aqui deu a sua última 
grande entrevista à comunicação 
social.

António José de Brito, pela Rádio 
Castrense, e eu pelo “Campaniço”, 
colocámos-lhe diversas perguntas 
naquela que viria a ser a sua última 
grande entrevista, uma vez que fa-
leceu cinco meses depois, em Março 
de 1993.

Na altura já conhecia Manuel da 
Fonseca e a sua companheira Her-
mínia há muitos anos. De Lisboa, de 
Beja, daqui e dali. Mas durante esse 
fim-de-semana de feira de Castro, 
num dia chuvoso, tive um contacto 
quase permanente com Manuel da 
Fonseca, sobretudo no domingo de 
Feira em que estivemos todo o dia 
praticamente juntos.

Chovia torrencialmente e 
fizemos do “Sétima Arte” o                                                                                                                                                
nosso porto de abrigo. Manuel da 
Fonseca, entre um copo e outro, 
falava com toda a gente, contava 
histórias, como aquela de um dia, 
ainda jovem, ter ido ter à Estação de 
Ourique, de carro, e de ter gostado 
tanto de ali estar que se deixou ficar 
durante quase uma semana, “enro-
lado” numa paixoneta ocasional, ou 
do livro que pensava escrever sobre 
“o proprietário de Castro Verde” que 
mandava o motorista tirar o carro 
da garagem para dar um passeio, 
apenas imaginário, porque o carro 
estava assente em quatro cepos e 
nem sequer andava.

E, parece que, quanto mais chovia, 
mais fluía a conversa. Manuel da Fon-
seca encontrava afinidades, proximi-
dades, cumplicidades com todos os 
que, reconhecendo-o, se dirigiam à 
nossa mesa. E foram muitos, perante 
o olhar atento, diligente e, às vezes, 
quase “policial” de Hermínia que, já 
nessa altura, tentava impor limites 
à bebida e à conversa do Manuel.

Dizia-me ela. “Ele não se cuida 
nada. Parece que não sabe a idade 
que tem”. E não parecia. Eram 81 anos 
rijos, sempre com uma gargalhada 
e um sorriso profundo ao canto dos 
olhos, quase de menino.

Nesse domingo, depois do “Sétima 
Arte”, rumámos ao “Sol Posto” (Ma-
nuel da Fonseca estava alojado no 
Aparthotel) e jantámos em casa do 
então presidente da Câmara, Fernan-
do Caeiros. Manuel da Fonseca não 

perdia uma ocasião de criticar “os 
que hoje passam com bons carros 
à minha porta e nunca param para 
dizer bom dia aqui ao velho”. Havia 
alguma desilusão nas suas palavras. 
Tudo mudava quando se falava do 
Alentejo e da força do seu povo. Aí 
tudo se transformava e a própria 
voz do Manuel parecia ganhar um 
tom muito próprio, profundo, de 
verdadeira epopeia. Tal como o fi-
zera um dia antes, no sábado, na 
entrevista à Rádio Castrense e ao 
“Campaniço”.

“o teatro foi uma escola”
 Dizia, então, Manuel da Fonseca 

(cujo nome perdura na Biblioteca 
Municipal), para justificar as visitas  
regulares que, ao longo dos tempos, 
ia fazendo a Castro Verde. “Talvez 
seja a falta de imaginação e amizade 
às coisas. Castro Verde é a terra do 
meu avô, daqui foi parte da minha 
família para Santiago do Cacém… 
O meu avô liberal, o meu avô que 
foi para Santiago e que começou a 
ser ferreiro. Eu sei que aqui houve 
grandes movimentos revolucionários. 
Mesmo depois da vitória dos Liberais 

houve aqui no Baixo-Alentejo grandes 
lutas, creio que o meu avô foi um 
dos que lutou e depois foi obrigado 
a ir para Santiago. Era um homem 
liberal, no sentido lato, talvez mais 
liberal do que a maioria dos liberais 
daquele tempo o eram. E aqui em 
Castro Verde continuei a ter família, 
mas uns morreram e outros desapa-
receram daqui. Havia uns Colaços 
que ainda eram da minha família. 
Não os Colaços ricos, mas outros 
Colaços”.

Sobre o processo de escrita, Manuel 
da Fonseca, refere que “escrevo desde 
muito novo, criança ainda, quando 
me pus a escrever e, nessa altura, 
não tinha uma noção exacta de tudo 
isso. Lia tudo o que havia lá em casa, 
era o Eça, era o Camilo, era uma série 
de escritores que o meu avô tinha 
lá em casa, até tinha “O Capital”, 
tinha todos os grandes revolucio-
nários desde a Revolução Francesa 
até mais tarde. Nessa altura eu era 
mais levado a ler isso, mas depois 
descobri que havia outras coisas e, 
em Santiago, havia teatro durante 
todo o ano. O teatro foi para mim 
uma bela escola. Ia-se ao teatro desde 

muito novo e eu via toda aquela 
vida que passava por ali”.

E acrescenta: “Toda a realidade se 
imagina, a realidade não existe, nós 
é que a imaginamos. A realidade é 
uma coisa abstracta, não tem por 
onde se lhe pegue. Ao fim de um dia 
aconteceram-me coisas espantosas, 
mas ao fim do dia essas coisas tam-
bém desapareceram, tudo se nos foi 
embora. E essa realidade constante 
que é a nossa vida, passo a passo, 
prédio a prédio, conversa de amigo 
a amigo, beber um copo, um café, 
tudo isso se vai embora. As histórias 
constroem-se inventando a realidade 
que não existe. E é perante a realidade 
que não existe que o leitor diz: isto 
aconteceu, eu já pensei isto, eu já 
senti isto. O grande romancista é 
aquele que conta a vida dos outros 
e, em cuja obra, os outros vão lá 
encontrar a sua vida”.

Nesta entrevista, Manuel da 
Fonseca fala do Alentejo e da sua 
“escrita”. E contesta que o seu po-
sicionamento possa ser entendido 
como “regionalista”. Explica o es-
critor: “Os críticos dizem que eu 
não sou regionalista, que não há 

o mínimo de regionalismo no que 
escrevo. Aparece é o drama de um 
sítio que é a planície, mas não há a 
fotografia barata, por exemplo, da 
pronúncia. Não é isso que eu meto 
naquilo que escrevo. O que meto, 
isso sim, é a alma, o âmago, o ín-
timo das pessoas que sofrem aqui 
os dramas da vida e isso não tem 
regionalismo nenhum. Regionalista 
é, por exemplo, o Brito Camacho, em 
parte o Aquilino Ribeiro, também. 
Dão-nos uma vila, uma aldeia, sem 
ida para lá nem respiração de lá para 
cá. Para mim o mundo é mais vasto 
e o homem mais sujeito a outros 
dramas do que o do quintalinho ou 
do tipo que se zangou com a vizinha 
e lhe deu uma facada. Quero lá saber 
disso!....”

“o ócio é essencial 
ao artista”

Sobre o trabalho de criação, Manuel 
da Fonseca diz, nesta conversa com 
a Rádio Castrense e o “Campaniço”, 
que “ao artista basta aquilo que é 
essencial que é o ócio, o direito ao 
ócio. E aquilo a que se chama ocio-
sidade é onde se trabalha mais, é a 
reunião de sectores pequeninos na 
lembrança, na imaginação, e que 
estão na descoberta das coisas. O ócio 
é a grande força de todos os artistas. 
O ócio surge aqui num certo sentido 
irónico, pois estão a trabalhar, a agir, 
a criar. Não é como ter um papel à 
frente onde um tipo se põe a criar, 
se põe a escrever, e depois apaga 
com saliva e a seguir escreve por 
cima. A mim custa-me menos escre-
ver num relance do que imaginar. 
Mas às vezes acontece que o que 
imaginei para mim é tão bom que 
o que escrevi não presta…

Sobre a juventude, Manuel da 
Fonseca deixa a certeza de que “as 
gerações que hão-de vir, hão-de ir 
para a frente. A ciência, a estética, 
todas as nossas relações apontam 
sempre para a frente, nunca para 
trás...”

E sobre a vida e os seus 81 anos, 
que então se comemoravam,  conclui: 
“A vida é sempre trágica e acaba 
sempre mal. Toda esta coisa que é 
a vida, toda esta alegria, o amor, 
acabam a certa altura. Para mim, a 
vida é toda ela boa. Gosto da chuva, 
gosto do sol, gosto de tudo o que 
é vida. Mas, é claro, vou perdendo 
qualidades, como é natural, e talvez 
nunca tivesse estado naquela força 
que desejava. Agora com 81 anos 
já nem sequer tenho possibilidades 
para isso, mas a minha imaginação 
faz o resto.”

Cinco meses depois, a 11 de Março 
de 1993, Manuel da Fonseca fale-
cia. Foi sepultado em Santiago do 
Cacém, a sua Cerromaior, também 
num dia intenso de chuva em que 
os próprios céus pareciam chorar o 
homem e o escritor desaparecidos, 
um e outro, amantes do Alentejo e 
das gentes que aqui lutam e labutam.

efemérIde
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festa de aniversário de manuel da fonseca - 1992

Conversa com escritores. manuel da fonseca e Baptista Bastos - Quinzena Cultural  1992
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pAtrImónIo

miguel rego

Inaugurado a 29 de Julho, o Mu-
seu da Ruralidade recebeu em três 
meses cerca de 2000 pessoas. Com 
uma área de exposição em torno dos 
400 metros quadrados, dividida por 
8 salas, máquinas e equipamentos 
agrícolas, evocam-se ali a agricultura 
tradicional, ao mesmo tempo que, 
no Centro Documental, se inicia a 
construção de um fundo que terá 
como principal objectivo a guarda 
do património imaterial das terras 
campaniças. Dinamizar este espaço 
é agora uma preocupação, na pers-
pectiva de divulgar e salvaguardar 
o nosso património.

As noites de sexta-feira são si-
nónimo de abertura das portas no 
Museu da Ruralidade. Por ali vão 
passando, a partir das nove horas da 
noite, os grupos corais do concelho, 
que quebram a sua habitual rotina 
semanal, instalando-se no Museu e 
assumindo-o como espaço de ensaio 

do grupo e de divulgação do cante. 
É o cumprir de um objectivo que 
está inerente à actividade do Mu-
seu da Ruralidade: a sua utilização 
enquanto local de salvaguarda da 
memória e do património das terras 
do Campo Branco e, naturalmente, 
da guarda do cante enquanto forma 
de expressão musical desta região.

Pouco a pouco, a antiga Casa da 
Leda vai ganhando um lugar no pa-
norama cultural local, tornando-se 
espaço de visita obrigatório. Mais 
não seja quando, semanalmente, 
ali se deslocam os grupos corais 
do concelho de Castro Verde. Con-
tudo, com estes eventos, o espaço 
do Museu veste-se de novas cores e 
distintas nuances de luz a entrarem 
pela noite dentro, dando uma nova 
cor ao espaço. Os projectores dão 
uma vida distinta às peças, os painéis 
respiram outra ambiência, os sons 
dos quiosques e do ambiente geral 
do Museu preenchem ainda mais 
cada um dos recantos do Núcleo da 
Oralidade, que abriu as suas portas 

em Entradas. Esta experiência de 
abertura à noite, pelo menos uma 
vez por semana, que decorrerá até 
final de Novembro, é a génese das 
iniciativas que serão o complemento 
às exposições do Museu e que po-
dem ser visitadas entre terça-feira 
e domingo.

Mas como nem só de esperar os 
visitantes vive este projecto, o Museu 
pretende provocar momentos de vi-
sita através do desenvolvimento de 
iniciativas específicas que promovam 
a sensibilização e a intervenção em 
torno da salvaguarda da memória e da 
sensibilização dos mais jovens para 
a salvaguarda do nosso património. 
Até ao final do ano, o Museu recebe 
as escolas do 1º Ciclo e os Jardins de 
Infância do concelho. Para além da 
realização de visitas guiadas, os mais 
jovens ouvem histórias, pintam e 
fazem puzzles em torno da temática 
explorada durante a visita.

Uma visita que procura mostrar 
cada equipamento na sua relação 
com o mundo da ruralidade e a es-

pecificidade agrária que marcou o 
Campo Branco durante centenas de 
anos. Debulhadoras, arados, char-
ruas, seleccionadores de sementes, 
máquinas e equipamentos criados 
ou feitos em Castro Verde, recebem 
nestas visitas o olhar espantado das 
crianças do 1º ciclo que, na sua maio-
ria, os vêem aqui pela primeira vez. 
Paralelamente, tomam contacto com 
a última oficina de abegão do nosso 
concelho e vêem como funcionava a 
oficina de ferreiro da família Matos, 
de Entradas. As modas da campaniça 
dão o mote para o final da exposição 
numa sala onde a Feira de Castro 
tem, igualmente, o seu momento 
de evocação. No final do mês de 
Novembro termina esta primeira 
passagem dos grupos corais pelo 
Museu e inicia-se um outro momento 
de actividades  que terá o artesanato, 
a gastronomia e as palavras como 
motivo de encontro.

As portas estão abertas para a 
visita...

museu da ruralidade

de portas abertas à comunidade

FotoDestaque
Foram mais de 30 as bicicletas que se apresentaram em 

Castro Verde, na manhã de 10 de Setembro, no âmbito do I 
Encontro de Bicicletas Antigas. Vieram de todo o concelho, 
com o brio que se esperava, exibindo o resultado de uma 
clara recuperação e a extravagância da sua raridade. Pela 
vila desfilaram exemplares de diversas marcas e modelos. 
Os participantes, de diferentes gerações, vestiram-se para 
o momento, e desfrutaram da animação e do convívio 
proporcionado pela iniciativa. Depois de um passeio 
turístico pela vila, reuniram-se num almoço que teve 
como cenário a Taberna do João das Cabeças. Ali, com o 
vinho a amolar o paladar trocaram-se impressões, e num 
registo quase nostálgico, recordaram-se os tempos da velha 
pasteleira. Agora, uma parte destas bicicletas foi resgatada 
e recuperada. Restituiu-se o seu valor e a velha pasteleira 
voltou a assumir parte do valor de outrora. Hoje é vê-las 
passearem-se pela vila, em tom descontraído e com a postura 
característica de qualquer relíquia. 

museu da ruralidade 
associou-se à feira de 
Castro

No passado dia 13 de Ou-
tubro, dias antes da Feira de 
Castro, O Museu da Ruralidade 
procedeu à apresentação do 
livro “Imagens à Volta da Feira 
em 1960”, de António Tito Fi-
gueira. A iniciativa aconteceu 
na Taberna do Museu da Rura-
lidade, em Entradas, e reuniu 
um conjunto interessado de 
participantes que,” através da 
pequena Zeiss de fole do autor, 
percorreu as ruas repletas de 
gente e objectos da grande 
feira do sul (…).

O livro consiste numa re-
portagem fotográfica de mais 
de duas dezenas de imagens, 
a preto e branco, realizada 
em 1960, que nos dá conta da 
diversidade e multiplicidade de 
oferta deste evento secular. A 
edição comporta ainda um tex-
to e um poema do autor sobre 
a mesma temática como forma 
de nos ajudar a compreender 
e a conhecer a feira de outros 
tempos. O design e a maque-
tagem são de Joaquim Rosa, e 
a coordenação da edição é de 
Miguel Rego, autor da entrevis-
ta que completa este documen-
tário fotográfico. 

“Amanhã vou à Feira!” foi 
outra das iniciativas progra-
madas para estes dias. Em tom 
informal, a conversa contra-
pôs a feira actual com a feira 
de antigamente, activando 
memórias vividas há 50 anos 
atrás. O Museu da Ruralidade 
foi novamente o palco para o 
decorrer desta conversa que 
reuniu um bom ambiente de 
participantes.  De relembrar 
que este espaço Museológico 
tem uma área particularmente 
vocacionada à oralidade – o 
Núcleo da Oralidade - tendo 
como pano de fundo a Feira de 
Castro, pelo que a dinamiza-
ção/ discussão desta temática, 
enquanto manifestação do 
património imaterial desta 
região, se reveste de especial 
interesse para o Museu. 
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 educaçãO

LAzer&utILIdAdeS

Feijão Verde Guisado com Ovos 
Feijão verde. batatas. tomates. ovos (um por pessoa). cebola. 
azeite

tiram-se as linhas ao feijão verde e corta-se aos bocadinhos. 
Depois, partem-se as batatas. Faz-se um refogado com 
azeite, a cebola picada e os tomates igualmente picados. De 
seguida, junta-se o feijão verde e as batatas e deixa-se cozer 
lentamente. Sempre com atenção ao preparado, pois poderá 
ser preciso juntar água se secar muito. 
por fim, fazer uma covinha no preparado com uma colher e 
colocar lá os ovos para cozerem. 

Borrego Especial
cerca de 1,5kg de carne de borrego da perna ou da mão. 3 ou 4 
cebolas. 2 folhas de louro
1 marinada com: 1 limão. 4 colheres de café de mel. 6 colheres 
de sopa de azeite . 3 ou 4 dentes de alho esmagados. 4 
colheres de sopa de orégãos. 10 grãos de pimenta esmagados 
ou piripiri 

a marinada é preparada começando por raspar o limão até 
obter uma colher de café com raspa.
espreme-se o limão e mistura-se com os restantes 
ingredientes. Depois de bem mexido, introduz-se a carne 
desossada e partida aos bocados, limpa de peles e gorduras. 
Juntam-se também as cebolas partidas aos quartos e o louro. 
tapa-se e deixa-se repousar algumas horas. leva-se a grelhar 
a carne e os gomos de cebola e vai-se regando de vez em 
quando com a marinada. Depois de tudo grelhado, polvilha-se 
com mais orégãos. Serve-se acompanhada de quartos de limão 
e uma boa salada mista. 

Bolos de Torresmos
1kg de massa do pão. 1 chávena de chá de torresmos. 250g de 
açúcar. 1 colher de chá de canela

amassam-se os torresmos picados com o pão em massa, o 
açúcar e a canela. tendem-se pequenos bolos que vão a cozer 
num tabuleiro untado e polvilhado de farinha.  

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

Receitas

Fases da Lua  

Quarto Crescente
lua Cheia
Quarto minguante
lua Nova 
Quarto Crescente
lua Cheia
Quarto minguante
lua Nova 
Quarto Crescente

2 dez 
10 dez 
18 dez
24 dez

1 Jan
9 Jan

16 Jan
23 Jan
31 Jan

estratégias da aprendizagem

Agricultura, Jardinagem
e Animais dezembro
resguardar as plantas do gelo. arrotear terras e mato para as 
sementeiras da primavera. no crescente, continuar as covas e 
a estrumagem. as sementeiras de trigo e centeio continuam se 
não houver geadas, bem como as de cebola, couves, beterraba, 
nabiça, pimentos, tomate e salsa. em sítios abrigados pode-se 
ainda semear agrião, espinafre, alface, fava e ervilha. plantar 
ainda macieiras e pereiras. cortar madeiras no minguante. 
continuar a poda de vinhas e mergulhia das vides. Fim da 
apanha da azeitona e limpeza dos lagares.

aliCe silva  psicóloga educacional                                                                           

a promoção de competências 
e métodos de estudo tem sido 
referenciada como um impor-
tante factor mediador dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem 
e sucesso educativo dos alunos. 
o papel da escola é decisivo no 
ensino das competências do 
pensar, uma vez que não se com-
preende o que não se conhece, 
nem se conhece o que não se 
compreende. 

é essencial que os alunos 
percebam que o conhecimento 
não é recebido passivamente, 
mas construído activamente por 
eles. neste sentido, estes devem 
ser responsabilizados pelo seu 
processo de aprendizagem e 
consciencializados para o facto 
de que, por muito empenhados 
que os educadores estejam 
na transmissão e discussão de 
conteúdos e significados, é 
impossível que a aprendizagem 
ocorra de um modo efectivo se 
não estiverem disponíveis para 
aprender.

algumas estratégias da 
aprendizagem…
a gestão do tempo é fundamen-
tal, na medida em que permite a 
gestão de tarefas. neste sentido, 
torna-se crucial que os alunos 
desenvolvam consciência do 
tempo que têm para gastar 
nas diferentes actividades da 
sua vida e estabeleçam uma 
hierarquia de prioridades, de 
modo a conseguirem gerir mais 
racionalmente o tempo. De 
facto, torna-se essencial que 
efectuem uma distribuição di-
ferenciada do tempo, de acordo 
com as dificuldades e a impor-
tância das matérias a aprender, 
investindo o tempo suficiente 
para a realização das tarefas de 
aprendizagem, restando-lhes 
algum tempo para a realização 
de outras actividades, essenciais 
para o desenvolvimento pessoal 
e social. neste sentido, um horá-
rio pessoal é sempre um plano 
de intenções, cuja viabilidade 
apenas se pode confirmar no 
dia-a-dia, o qual deve adoptar 
um perfil flexível adaptável às 
mudanças, inerentes à própria 
vida.

lembra-te que…
• Deves elaborar um horário 

de estudo semanal que seja 
realista e flexível.

• Deves cumprir o horário pré-
-estabelecido.

• o teu horário deve estar fixo 
no local onde estudas habitu-
almente.

• Deves procurar estudar em 
média 1 a 2h por dia. não te 
esqueças que estudar não é 
apenas fazer os tpc! 

• Deves fazer uma pequena pau-
sa durante o teu estudo, mas 
sempre depois da tarefa estar 

concluída! poderás, por exem-
plo, parar 10 minutos após 1h 
de estudo, isso ajudar-te-á a 
manter os níveis de concentra-
ção elevados. Durante esses 
intervalos não deverás realizar 
actividades que te dispersem 
demasiado do estudo, tenta 
apenas relaxar um pouco.

• Se sentires que estás cansado 
e que o estudo não está a ser 
produtivo, faz uma pausa de 
alguns minutos, verás que será 
mais fácil retomar o estudo, 
posteriormente.

• Deves alternar tarefas fáceis 
com tarefas difíceis e tarefas 
longas com tarefas curtas.

• Deves procurar que as discipli-
nas que planeaste estudar no 
mesmo dia possuam conteú-
dos diferentes.

• Se tiveres mais dificuldade a 
uma determinada disciplina 
deverás dedicar-lhe mais tem-
po de estudo.

• é conveniente começares o teu 
estudo por tarefas de dificul-
dade média. posteriormente, 
deverás efectuar as mais 
difíceis e, finalmente, as mais 
fáceis. não te esqueças, nunca 
deixes as tarefas mais compli-
cadas para o fim!

• Deves procurar reler os 
apontamentos das aulas que 
tiveste nesse dia, procurando 
completá-los e esclarecer 
algumas dúvidas, recorrendo 
ao manual da disciplina. caso 
ainda persistam algumas 
dúvidas deverás anotá-las num 
bloco de notas e questionar o 
professor na aula seguinte.

• Se estiveres atento nas aulas, 
precisarás de estudar menos 
e terás mais facilidade ao 
estudar.

• Deves tentar dormir, diaria-
mente, 8 horas.

• Se estiveres empenhado nas 
tarefas que tens que realizar, 
conseguirás realizá-las em 
menos tempo. por isso, tenta 
não dispersar e pensar noutras 
coisa enquanto estudas! assim, 
terás mais tempo para realiza-
res as actividades de que mais 
gostas.

• para evitares estares ansioso 
no dia do teste, basta planifi-
cares convenientemente o teu 
estudo.

• Se repetires semanalmente a 
planificação do teu horário, ao 
fim de algum tempo, consegui-
rás gerir melhor o teu tempo! 
assim, ficarás com mais tempo 
para realizar outras activida-
des!
para além disso, é importante 

que os alunos estejam cientes 
de que as condições físicas dos 
locais de estudo também in-
fluenciam a sua aprendizagem.

lembra-te que…
• Deves estudar num ambiente 

cómodo, fixo, amplo, tran-
quilo, ventilado, iluminado e 
agradável.

• Só deverás ter em cima da 
mesa de trabalho o material 
estritamente necessário.

• Deves aproveitar as salas de 
estudo da escola, principal-
mente, se em casa não possuis 
um espaço adequado para 
estudar.

• o silêncio evita a distracção.
• os ruídos que mais interferem 

na concentração são a voz 
humana, o som da televisão e 
o da rádio; no entanto, alguns 
sons, desde que baixos, podem 
ajudar-te a relaxar, mas não te 
esqueças, só são aconselháveis 
se estiveres a realizar tarefas 
que não necessitem de muita 
concentração.

• a temperatura ambiente deve 
ser amena, não deverás sentir 
frio, caso contrário não te con-
seguirás concentrar adequada-
mente.

• é preferível luz natural à luz 
artificial. 

• a luz deverá incidir sobre o 
texto, do lado contrário à mão 
com que escreves; deverá estar 
bem distribuída e nunca deve-
rá incidir directamente sobre 
os teus olhos. 

• a estante ou local onde os teus 
materiais estão organizados 
deverá estar suficientemente 
perto da tua mesa de trabalho, 
para que os consigas alcançar 
sem te levantares.
o estabelecimento de objec-

tivos é essencial, na medida em 
que guiam o comportamento. a 
estratégia de tomada de apon-
tamentos, por sua vez, obriga os 
alunos a reflectirem sobre o que 
está a ser explicado no contexto 
de sala de aula e a decidirem 
sobre a sua relevância, o que 
permite aumentar a implicação 
dos mesmos na tarefa e promo-
ver a sua aprendizagem. para 
além disso, esta também contri-
bui para armazenar a informação 
necessária para os exercícios de 
avaliação, tornando-se, assim, 
um auxílio fundamental para o 
sucesso académico.

Sublinhar é uma das estra-
tégias de aprendizagem mais 
disseminada e utilizada pelos 
alunos, no entanto, é essencial 
clarificá-los de que não basta 
seleccionar correctamente as 
ideias principais para que esta 
tenha um impacto positivo no 
seu desempenho académico. De 
facto, para ser efectiva esta deve 
ser combinada com outras estra-
tégias de aprendizagem, como 
por exemplo: elaboração de 
mapas de ideias e/ou esquemas 
e/ou resumos, que permitirão 
efectuar revisões da matéria.

informações borda-d’água
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A Câmara Municipal de Castro 
Verde apela aos munícipes para 
que NÃO depositem “monos 

domésticos” (máquinas de lavar, fri-
goríficos, fogões, sofás, etc.), resíduos 
verdes ou orgânicos, na via pública, 
ou junto dos contentores de lixo. 

Com o objectivo de dar aos resíduos 
um fim adequado, encaminhando-
-os para deposição ou reciclagem, a 
autarquia tem, à disposição da po-
pulação, um serviço de recolha que 

pode ser solicitado através da linha 
gratuita Ambiente + Verde (800 208 
626), disponível 24 horas por dia, e 
sem quaisquer custos. 

Este serviço pode, igualmente, ser 
solicitado directamente na Câmara 
Municipal de Castro Verde, durante 
o horário de expediente. Nos fins-de-
-semana e dias feriados, os munícipes 
devem fornecer a informação relati-
va ao resíduo de que se pretendem 
desfazer, e em que morada, para 

que os serviços camarários possam 
proceder à sua recolha no mais curto 
espaço de tempo.

Não faça da rua o seu caixote de 
lixo! Preservar o meio ambiente é 
uma obrigação de todos. A sua cola-
boração é importante! Seja adepto 
das boas práticas ambientais e de-
posite o lixo no sítio certo, dando 
o seu contributo para um concelho 
mais limpo e ambientalmente mais 
sustentável.

AmbIente/proteCÇÃo CIvIL

www.cm-castroverde.pt

No período de Outono e Inverno as ocorrências de 
precipitação e ventos fortes são mais frequentes do que noutras 
estações do ano. Enquanto cidadãos é importante ter em 
consideração algumas precauções para diminuir o risco de cheias e 
inundações no nosso município, pois a “Protecção Civil é uma tarefa 
de todos e para todos”.

Neste período do ano os efeitos esperados pela precipitação intensa e 
ventos fortes são:

• Presença de piso escorregadio e eventual formação de lençóis de 
água ou mesmo o arrastamento de materiais sólidos para as vias, 
com o consequente aumento de acidentes de viação;

• Possibilidade de cheias rápidas nos meios urbanos, por insuficiên-
cia dos sistemas de drenagem e de acumulação de águas pluviais;

• Inundações por transbordo em linhas de água e inundações nas 
zonas historicamente mais vulneráveis;

• Movimento de massas em vertentes não consolidadas nos meios 
urbanos, provocando acidentes com pessoas e seus bens;

• Nos meios rurais com declives não consistentes ou terrenos 
debilitados por incêndios florestais ocorridos recentemente, pode 
ocorrer o arrastamento de objectos e movimento de massas que 
provoquem o entupimento e a obstrução de linhas de água, ribeiras 
e passagens hidráulicas, tais como, restos de silvicultura (ramos, 
pernadas de árvores), cercas desprotegidas e danificadas e entu-
lhos e pastos abandonados no campo.

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Castro Verde recomenda 
algumas medidas de prevenção e precaução para diminuir os riscos a 
que estamos expostos:

• Prestar a devida atenção às indicações da Protecção Civil, Forças 
de Segurança e informações do Instituto de meteorologia;

• Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, com 
especial atenção, à diminuição da visibilidade do condutor e proba-
bilidade de formação de lençóis de água nas vias.

• Não atravessar zonas inundadas e de cheia, de modo a precaver 
o arrastamento de pessoas e viaturas para buracos no pavimento, 
caixas de esgoto abertas, linhas de água e ribeiras.

• Desobstrução dos sistemas de drenagem e de escoamento das 
águas pluviais;

• Retirada de inertes e de outros objectos que possam ser arrastados 
e criem entupimento e obstáculo no livre escoamento das águas;

• Limpeza de caleiras, bueiros e algerozes;
• Afixar adequadamente e eficazmente estruturas soltas, nomeada-

mente, andaimes, placares e outras estruturas suspensas;
• Não deixar nas zonas rurais e florestais entulhos e pastos abando-

nados, ramos e pernadas de silvicultura realizada, cercas despro-
tegidas e qualquer tipo de objectos que possam ser arrastados pelo 
vento e precipitação intensa obstruindo e entupindo o livre esco-
amento das águas, nomeadamente, em linhas de água, ribeiras e 
passagens hidráulicas.

reDe De recolha De reee’S 
autarquia celebrou protocolo 
com resialentejo

O Município de Castro Verde cele-
brou um protocolo com a Resialen-
tejo – Tratamento e Valorização de 
Resíduos E.I.M. com vista à criação 
de uma rede de recolha de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electró-
nicos (REEE’s), em colaboração com 
a Amb3E - Associação Portuguesa 

de Gestão de Resíduos.
A rede englobará a área dos muni-

cípios associados (Beja, Castro Verde, 
Almodôvar, Ourique, Mértola, Serpa, 
Moura, Barrancos) e terá como fi-
nalidade operacionalizar a recolha 
de resíduos deste tipo de equipa-
mentos, aumentando a quantidade 

a encaminhar para o processo de 
reciclagem. 

Com a adesão a esta rede está 
contemplada, numa primeira fase, a 
instalação de cinco pontos electrão 
no concelho de Castro Verde, mais 
concretamente, um por cada uma 
das cinco freguesias. 

proJecto rural value

agricultura sustentável 
em jogo no facebook

No âmbito do projecto Rural Value 
da Liga para a Protecção da Natureza 
foi desenvolvido para o Facebook o 
jogo com o mesmo nome - “Rural 
Value Game”.

A aplicação tem como objectivo a 
exploração agrícola sustentável, do 
ponto de vista económico e ecoló-
gico, permitindo ao jogador lavrar 
e semear a terra, gerir gado, colher 
e vender produtos agrícolas e ainda 
candidatar-se a apoios públicos.

O jogo inicia-se com uma quinta em 
mau estado e a proposta é garantir o 
sucesso comercial, sem pôr em causa 
a biodiversidade. O jogo já está on-
-line - apesar de se encontrar ainda 
numa fase experimental - e pode 
ser jogado em http://pt-br.facebook.
com/RuralValueGame.  

apelo aos munícipes

Não deposite lixo na via pública!

 Ambiente 
  Verde

linha

808 208 626
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ii meeting De atletiSmo Jovem De caStro verDe

Competição reuniu 340 atletas

Realizou-se na Pista Simplificada de 
Atletismo do Estádio Municipal 25 de 
Abril, no dia 22 de Outubro, a segun-
da edição do Meeting de Atletismo 
Jovem de Castro Verde. 
Uma competição que reuniu cerca 
de 250 atletas, em representação dos 
nove clubes filiados na Associação de 
Atletismo de Beja, e dos oito represen-
tados pela Associação de Atletismo 
do Algarve.
Corridas, lançamento de peso, salto 
em comprimento e lançamento do 
vortex foram algumas das provas 

disputadas nos escalões de Benja-
mins, Infantis, Iniciados e Juvenis, 
numa competição que, para António 
Machado, da Câmara Municipal de 
Castro Verde “(…) representa um 
importante investimento na pro-
moção e divulgação da modalidade 
na região e o facto de ser a primeira 
prova da época teve, por isso, uma 
importância acrescida.” 

Na classificação por equipas, a 
equipa que mais se destacou foi o 
Clube Oriental do Pechão, que termi-
nou a competição com 123 pontos, 

seguida do Clube Desportivo Faro 
XXI com 122 pontos e do Olímpico 
Clube de Lagos com 96 pontos. O 
Futebol Clube Castrense acabou por 
classificar-se  em 7º lugar, com 48 
pontos, e a Sociedade Recreativa e 
Desportiva Entradense em 14º, com 
20 pontos.

Individualmente, e ao nível do 
concelho, classificaram-se em 1º 
lugar  nas várias provas e escalões, 
os atletas Patrícia Vaz, Clara Tremo-
ceiro, Inês Macedo, Pedro Pereira, 
Leandro Palma e João Eugénio, do 
Futebol Clube Castrense. 

Os atletas da SRDE obtiveram tam-
bém bons resultados neste II Meeting 
de Atletismo, com destaque para 
Ana Espírito Santo, Jessica Afilhado, 
Catarina Sousa e Bernardo Colaço.

Esta segunda edição do Meeting 
de Atletismo Jovem ficou marcada 
pela boa dinâmica da Associação 
de Atletismo do Algarve, nomeada-
mente pelos resultados alcançados 
na competição, que é já uma mar-
ca importante para a promoção do 
atletismo no distrito. 

O II Meeting de Atletismo Jovem 
foi organizado pela Câmara Muni-
cipal de Castro Verde e Associação 
de Atletismo de Beja. 

maratona btt De caStro verDe

prova trilhou 
caminhos do 
Campo Branco 

No passado dia 23 de Outubro, 
os caminhos do Campo Branco 
“abriram-se sem barreiras ao 
espírito BTT” da Maratona pro-
movida pelo Clube de BTT de 
Castro Verde -100 Trilhos. Cerca 
de 260 participantes pedalaram 
pelas paisagens que envolvem o 
concelho, num evento de carácter 
lúdico-desportivo, organizado com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Castro Verde, e que aliou à prática 
do BTT a oportunidade de desco-
berta do património natural destas 
terras, trilhando pelas estradas 
de terra batida.  

Com três percursos alternati-
vos – familiar, meia-maratona e 
maratona – adaptados a diferentes 

graus de dificuldade, a prova par-
tiu do Parque da Liberdade, pelas 
09h00, estimulada pelo convívio 
e interacção entre os 260 aven-
tureiros. Um desafio marcado 
pela adrenalina da velocidade e 
ultrapassar dos obstáculos, que 
comportou, como habitualmente, 
o compromisso do respeito pela 
Natureza numa perspectiva de 
harmonia do BTT com o meio 
envolvente. No final, todos os 
participantes se revelaram satis-
feitos com a excelente organização 
deste evento, elogiando os trilhos 
escolhidos  e a operacionalidade  
demonstrada, pelo que se abrem 
boas expectativas para a próxima 
edição. 

desporto

Câmara vai apoiar atleta promessa 2011 / 2012
A exemplo de anos anteriores, a 

Câmara Municipal de Castro Verde 
deliberou apoiar a rubrica “Atleta Pro-
messa 2011/2012”, da Associação de 
Atletismo de Beja. 

Promover e melhorar a prática da 
modalidade, em benefício do desporto 
da região, é o principal objectivo desta 
associação que tem vindo a desenvol-

ver o seu trabalho em parceria com 
as várias autarquias do distrito de 
Beja, nomeadamente Castro Verde. 

Estas têm prestado um contributo 
vital no apoio aos atletas em termos 
de seguro desportivo, acções de for-
mação e participações em Selecções 
Distritais, o que se tem vindo a reflectir 
nos resultados obtidos em provas 

nacionais e prémios recordes.
A exemplo de outras modalidades 

desportivas, a autarquia tem celebra-
do um protocolo de cooperação com 
duas das entidades promotoras da 
modalidade no concelho, mais con-
cretamente com o Futebol Clube 
Castrense e a Sociedade Recreativa 
e Desportiva Entradense. 

no ritmo certo! / menoS peSo, maiS SaúDe!

Novos projectos desportivos em prol da saúde
“No ritmo Certo” e 
“menos peso, mais 
saúde!” são os mais 
recentes projectos 
desportivos apre-
sentados pela autar-
quia no âmbito do 
programa actividade 
Com’vida. mais um 
contributo na pro-
moção da saúde e 
qualidade de vida da 
população do conce-
lho. 

A prática de actividade física 
tornou-se, nos últimos anos, uma 

necessidade e um hábito cada vez 
mais regular para a população 
do concelho. A procura de uma 
maior qualidade de vida, associada 
ao exercício físico diversificado 
e a uma alimentação saudável, 
tem sido a base para o dinamizar 
de um conjunto de projectos es-
pecíficos contextualizados pelo 
programa Actividade Com’Vida, 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde. São disso exemplo os pro-
jectos de Desporto Sénior, as Esco-
las de Natação, o Agita a tua Vida!, 
o Boccia Sénior, as Caminhadas e 
Passeios de Bicicleta, impulsionados 
ao longo do ano, e com registo de 
adesão positiva. 

Uma dinâmica onde tem sido fun-
damental a existência de parcerias 
comunitárias, com ênfase para o 
trabalho realizado em conjunto com 
o Centro de Saúde de Castro Verde. 

A prática desenvolvida no terreno 
revelou-se um veículo de diagnóstico 
privilegiado, por permitir identificar 

prioridades de intervenção especí-
fica, como é actualmente a neces-
sidade de criar, paralelamente aos 
programas de actividade sénior, um 
projecto específico para indivíduos 
com problemas cardiovasculares. 
Neste âmbito, a Câmara Municipal 
de Castro Verde deliberou estabe-
lecer um protocolo de colaboração 
com o Centro de Saúde de Castro 
Verde, com vista à implementação 
do projecto de actividade física No 
Ritmo Certo, destinado a indivíduos 
com idade superior a 40 anos, com 

patologia cardiovascular ou que 
sejam portadores de qualquer 
factor de risco, nomeadamente 
indivíduos com diabetes, hiper-
tensão, dislipidémia e obesidade. 
O projecto visa essencialmente 
uma alteração dos factores de 
risco da doença arterial cardíaca, 
mas também desenvolver e ajudar 
o participante a implementar um 
exercício físico formal, seguro 
e efectivo, e um programa de 

actividade física relacionado com 
o seu estilo de vida proporcionan-
do, ao participante e à família, a 
informação necessária de modo a 
maximizar a prevenção secundária. 

Menos Peso, Mais Saúde é outra das 
valências recém-criadas pela autar-
quia, no âmbito do Desporto Sénior, 
com o objectivo de sensibilizar os 
alunos, que frequentam essas aulas e 
cujo estado nutricional se apresente 
fora dos parâmetros normais, para 
a prática de hábitos e estilos de vida 
equilibrados e consequente perda 

de peso e melhoria do seu estado 
de saúde geral, através da preven-
ção do aparecimento de distúrbios 
metabólicos associados ao excesso 
de peso e obesidade (diabetes tipo 
II, hipertensão, colesterol elevado, 
doenças cardiovasculares, etc.).

Assim, mensalmente será efectu-
ada uma avaliação do IMC (Índice 
de Massa Corporal) e composição 
corporal dos participantes, acom-
panhada de uma intervenção da 
dietista da autarquia, com vista à 
avaliação nutricional do grupo e 
posterior aconselhamento através de 
um plano alimentar geral adaptado. 

Todos os projectos vão decorrer 
de Outubro a Junho, nas instalações 
desportivas municipais, contextu-
alizadas pelo programa Actividade 
Com’Vida. Mais informações sobre 
estes e outros projectos no Gabinete 
de Desporto da Câmara Municipal 
de Castro Verde. 

no ritmo 
certo

prova do ii meeting de atletismo Jovem

partida da maratona de Btt
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LeItoreS

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. 

• alexandre brito Fortes, 73 anos, entradas
• alice maria José pedro mestre, castro verde 
• amílcar batista de brito Jorge, 64 anos, 
casével 
• ana catarina vaz ramos, 93 anos, lisboa 
• ana colaço, 97 anos, Santa bárbara de 
padrões 
• antónia prazeres brito martins, 80 anos, 
entradas 
• beatriz camacho da Silva, 83 anos, castro 
verde
• carminda guerreiro patrício, 83 anos, est. de 
ourique
• carolina maria de Sousa mira, 98 anos, castro 
verde
• catarina maria guerreiro, 81 anos, Santa 
bárbara de padrões 
• Felicidade guerreiro mendes, 87 anos, castro 
verde 
• Francisco antónio alberto, 79 anos, castro 
verde 
• Francisco cardoso Silva antunes, 78 anos, 
castro verde 
• Joana Félix, 86 anos, castro verde
• João Francisco da lança, 48 anos, lombador 
• João Francisco varela nobre graça, 44 anos, 
castro verde
• João manuel Figueira caetano, 51 anos, 
castro verde
• Joaquim antónio canário, 90 anos, 
beringelinho 
• Joaquina maria, 89 anos, entradas 
• Jorge manuel nobre Silvestre, 45 anos, 
entradas
• José antónio Jorge Sebastião, 58 anos, 
geraldos 
• José marques da costa, 81 anos, Sete 
• lara lia mestre gil, 0 anos, entradas 
• lázaro contreiras Sales, 80 anos, entradas
• luís José alves, 83 anos, castro verde 
• luís revés de Freitas, 88 anos, castro verde
• manuel Joaquim colaço palma, 61 anos, 
castro verde
• maria laurete verissimo caçoila,78 anos, 
entradas
• maria paulina de melo tavares martins, 88 
anos, castro verde
 • mariana gomes rodrigues, 88 anos, castro 
verde
 • mihai Fiesel, 46 anos, castro verde
 • virgínia laura colaço alegre, 85 anos, castro 
verde

NECROLOGIA

ANtóNIo FRANCo 
CALADo
Faleceu a 16-08-2011 – Almodôvar 
A família participa o falecimento do 
seu ente querido, e agradece a todos 
os que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, por qualquer 

outro modo, manifestaram o seu pesar.

Imensa é a saudade
Que deixou na terra
Imensa seja a paz
Em que descansa.

Fazei Senhor
Que sua alma brilhe
Entre os esplendores
Da luz perpétua
Misericordioso Jesus,
Dai-lhe o eterno descanso.

Dulce Franco Calado

ANtóNIo MANueL LuDovINA 
Faleceu a 24-07-2011  Castro Verde
Seus filhos e restante família agradecem a todas as pessoas 
que o acompanharam até à sua última morada ou que de 
qualquer outro modo manifestaram o seu pesar. 

ANA CARNeIRINho estAço 
Faleceu a 11-07-2011  Castro Verde
Irmãos, cunhadas e sobrinhos, na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a 
todos aqueles que acompanharam o seu ente querido 
até à sua última morada ou que de qualquer outro modo 
manifestaram o seu pesar.

MANueL José AFoNso MAMeDe
Faleceu a 23/08/2011  Castro Verde
Filhos, genro, noras e netos participam o falecimento do seu 
ente querido, e agradecem a todos os que o acompanharam 
até à sua última morada ou que, por qualquer outro modo, 
manifestaram o seu pesar.

MARIA FeRRAz NobRe
Faleceu a 24-10-2011  Castro Verde
Seus filhos, filha, netas, netos e bisnetas, genro e noras, 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente vêem, por 
este meio, agradecer a todos os que a acompanharam a 
sua ente querida até à sua última morada.

MARIA IsMéNIA PeReIRA
Faleceu a 25-08-2011  Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, e 
agradece a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, por qualquer outro modo, manifestaram 
o seu pesar.

MARIA De FátIMA MIRA FIgueIRA 
Faleceu a 21-09-2011   Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, e 
agradece a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, por qualquer outro modo, manifestaram 
o seu pesar.

vItoR gueRReIRo PRAtAs
Faleceu a 03-09-2011  Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, e 
agradece a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, por qualquer outro modo, manifestaram 
o seu pesar.

éLIo CANáRIo LouReNço 
Faleceu a 11/08/2011  Lombador
Mãe, irmãs, cunhado, sobrinhos participam o falecimento 
do seu ente querido, e agradecem a todos os que o 
acompanharam até à sua última morada ou que, por 
qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.

FRANCIsCo José A. DA PALMA
Faleceu a 28-09-2011   Namorados (Mértola)
Esposa, filho e restante família, na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente vêm, por este meio agradecer a 
todas as pessoas, familiares e amigos, que acompanharam 
o seu ente querido até à sua última morada, ou que, por 
qualquer outro meio manifestaram o seu pesar. 

MARIA DA eNCARNAção RosA
Faleceu a 20-9-2011Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, e 
agradece a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, por qualquer outro modo, manifestaram 
o seu pesar.

JoAquIM MANueL DA L. FRAgoso
Faleceu a 05-09-2011  Castro Verde 
Esposa, filhos, noras e netos participam o falecimento do seu 
ente querido, e agradecem a todos os que o acompanharam 
até à sua última morada ou que, por qualquer outro modo, 
manifestaram o seu pesar.

Sonhar, sonhar
É ter a liberdade de pensar
Porque pensar não é proibido 
Senão eu já teria morrido

A tão anunciada crise, chegou e venceu, e aí está ela instalada. Havia quem 
não acreditasse, por ser optimista ou porque tinham os seus lugares de traba-
lho seguros e que a crise só iria atacar os pobrezinhos, o resto que se lixasse, 
desvalorizava-se, qualquer greve ou manifestação, onde os operários mais 
sacrificados protestavam. Para os ofender chamavam-lhe comunistas. Até 
se chegou a inventar que os comunistas podiam comer criancinhas, imagine-
-se só e também que eram eles que geravam toda a crise que acontecia nas 
empresas. Os Srs. Empresários, esses, eram sempre os santinhos, coitados 
deles e que sérios que eram que assim que tiveram oportunidade de declarar 
falência, encheram os bolsos e toca a encerrar empresas e mandar para o de-
semprego milhares de famílias e já não se importam se podem ou não morrer 
criancinhas à fome. Somos todos muito solidários. Fala-se muito em ajudar 
os mais pobrezinhos. Mas que ajuda? Caridade? Isso é humilhação para 
qualquer ser humano. Ser humilde é correcto. Humilhação é discriminação e 
é o que mais se nota no nosso dia-a-dia. Censura-se constantemente os de-
sempregados dizendo que são malandros, sem terem cuidado de pensar o que 
dizem porque se está a aferir muito boa gente que sempre trabalhou e quer 
trabalhar e não merece ser assim tratada. É preciso separar o trigo do joio e 
tratarem com respeito os penalizados. Há muitos anos atrás quando eu era 
miúda e via os ranchos de homens a mendigar pelas ruas da nossa vila, ouvi 
alguém dizer: “São malandros, não querem é trabalhar”. Vindo de pessoa tão 
abastada mas tão ignorante, fiquei triste, na minha sensibilidade de criança. 
Quem me havia de dizer que passados tantos anos ouço constantemente as 
mesmas palavras e ditas por pessoas, muitas delas, descendentes daqueles 
que foram tão mal tratados. Será que, com tantas oportunidades que têm 
tido após o 25 de Abril de 74, não aprenderam nada e continuam na ignorân-
cia? Será que vamos ficar parados no tempo? Que vamos deixar uma herança 
tão pesada aos nossos jovens? Não era esse o meu sonho e quero acreditar 
que a discriminação vai terminar.               Mariana Palma - Barreiro

A Força da Natureza

 I
Dizem muitos por aí
Que o mundo vai acabar
P’lo que se vê o homem terá um fim, 
Mas a terra vai continuar

 II
Vivemos num mundo de loucos
Que o homem não soube criar
Mas a força da Natureza
Num segundo lhe pode tirar

 III

Não é como o homem quer
E tudo fica admirado
De não haver estações 
De ter tudo transformado

 IV
Faz falta a chuva e o Sol
Logo aparece em derrocada
Embora sejam fontes de vida
Deixa a pessoa desorientada

 V
Vê-se as nuvens a passar
Que correu com velocidade
Com o vento que não se vê 
Que as leva a descarregar 

 VI
Tudo se admira dos tornados
Dos sismos e tempestades
Por tudo contribuímos 
Para as grandes contrariedades

 VII
Das grandes transformações
Está o mundo preocupado
Das doenças às acções
O homem é o culpado

 VIII
Com a natureza não se brinca
É o que o homem anda a fazer
Parece o dono de tudo
Afinal tem tudo a perder

 IX
Só quem é surpreendido 
Para o homem despreocupado 
Com as catástrofes naturais
Tudo na Bíblia é narrado

 X
Oh, homem não te admires
Do teu descontentamento
São pontos ao teu desvairo
Que vens pagar com o tempo

 XI
Mas mal sabem eles
Que são julgados no fim
Dos erros que cometeram
Neste planeta ruim.

Francisco Revés-Mem Martins
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LeItoreS

100 TRILHOS  
pedalou em
Marrocos 

 O Clube de BTT “100 Trilhos” 
de Castro Verde viajou até 
Marrocos, no passado mês de 
Setembro. 

António Freire, Presidente da 
Direcção do  Clube, enviou-
nos um texto da sua autoria, 
onde relata ao pormenor a  
experiência vivida.

Castro Verde ainda se encontra 
adormecido quando partimos 
em direcção a Algeciras, depois a 
fronteira de Ceuta e, finalmente, 
Marrocos, a cerca de 600 km de 
distância. No extremo sul da Europa, 
o nevoeiro matinal dissipa-se aos 
poucos e vejo as luzes tímidas de Al-
geciras e o reboliço crescente desta 
cidade portuária. Para nós, África 
fica a cerca de 25 km daqui, para os 
africanos talvez anos-luz. São pro-
vavelmente os 25 km mais injustos 
do mundo. Separam duas realidades 
opostas. Para lá, os europeus vão 
de ferryboat. Para cá, eles vêm de 
barco a remos. Para lá, um europeu 
não precisa de visto. Para cá um 
africano só precisa de não ser visto. 
É o estreito de Gibraltar, o porto de 
confluência entre os ventos levante 
e poente, os sopros do Atlântico e do 
Mediterrâneo.

Após as formalidades habituais, 
subimos os jipes no ferry e depressa 
começaram a desfilar à nossa frente 
os grandes carregueiros de conten-
tores que aqui chegam e partem 
para todas as partes do mundo. 
Aqui, precisamente entre dois con-
tinentes, salpicados pelas gotículas 
salgadas, íamos baloiçando no meio 
deste confronto geológico, a sentir 
a liberdade suprema de quem viaja 
de um mundo para o outro sem qual-
quer tipo de presunção ou vaidade.

O símbolo das quinas português 
salta à vista no porto de Ceuta, terra 
africana que já foi portuguesa, ago-
ra anexada a Espanha. São poucos 
os km que nos separam da concor-
rida fronteira Marroquina. Depois 
dos passaportes vistos e revistos, 
avançamos finalmente na atraente 
marginal marroquina, onde hotéis 
voltados para o Mediterrâneo tes-
temunham a tranquilidade destas 
paragens. Dezenas de orgulhosas 
bandeiras marroquinas acompa-
nham-nos durante longos km até 
aos caminhos mais rurais, aqui já 
sem qualquer tipo de ostentação 
nacionalista ou brilhos.

A paisagem que se apresenta por 
penhascos autoritários é de cortar 
a respiração. A estrada dança mon-
tanha abaixo e montanha acima, 
curvando-se lentamente para a 
esquerda e direita num movimento 
que nos embala como se a janela do 
jipe fosse um ecrã que nos mostra 
imagens onde é fácil acreditar 
que Alá existe mesmo por estas 
paragens.

Conduzir um carro em Marrocos 
pode provocar problemas cardíacos. 
A sensação é semelhante à de um 
jogo de computador daqueles que 

temos que evitar os objectos que são 
lançados contra o nosso boneco. 
Neste caso, o boneco é o nosso carro 
e os “inimigos” são as bicicletas, 
cães, burros, rebanhos e miúdos que 
se atravessam na estrada. Táxis com 
7 passageiros a vinte à hora na faixa 
da esquerda, ultrapassagens pela 
direita. Curiosamente não causam 
graves acidentes. Na mesma situa-
ção em Portugal, certamente vários 
por cruzamento. Nestas estradas, os 
nabos somos nós.

A atmosfera positiva do refúgio de 
Montanha que será a nossa casa nos 
próximos dias é facilmente absorvi-
da por nós, estabelece de imediato 
um ambiente de comunidade e 
integra-se de uma forma harmo-
niosa na paisagem, sem exageros 
desnecessários. Sem nenhuma 
ordem estabelecida. Apenas nos 
renova o contacto e estabelece o 
vínculo básico com a natureza e com 
a terra, algo em vias de extinção nos 
dias que passam. Espera-nos um chá 
de menta de boas vindas. Sabe bem 
esta mistura quente com o nosso 
deslumbramento com o cenário 
natural que se alcança da varanda 
do refúgio…

Após o pequeno-almoço, saímos 
para o 1º dia de evasão em Marrocos, 
uma caminhada pelos trilhos de Ou-
led Laou até às gargantas de “Ponte 
de Dieu”, uma monumental ponte 
natural escavada pela água onde 
pudemos tomar banho. O caminho 
de regresso foi feito através do vale 
entre duas paredes de montanha 
que em cada passo nos fazia sentir 
minúsculos e nos “ esmagava” em 
cada olhar. Foram momentos de 
revelação, um por um.

RAID BTT

Durante as últimas afinações me-
cânicas da bike, não pude evitar de 
sentir aquela pequena comichão na 
alma que se instala sempre que uma 
grande aventura se aproxima. Era 
dia de BTT em África. Era o momento 
de testar as nossas capacidades 
físicas e sobretudo mentais nas 
montanhas do Parque Natural de 
Talassantane. Era a hora que tínha-
mos tantas vezes falado, que nos 
entusiasmava só de imaginar estes 
trilhos desde a 1ª vez, há cerca de 
6 meses atrás. São 2140 metros de 
dificuldade acumulada na totalida-
de do percurso de 52 km, orientado 

por Road-Book. Nós, habitados 
aos “estradões” alentejanos não 
fazíamos ideia do que nos esperava. 
Julgo que se soubéssemos, não terí-
amos tentado. Foi uma boa dose de 
ingenuidade que nos levou lá acima, 
penso agora.

Após as últimas fotos de grupo, 
partimos finalmente para este Raid 
BTT, que numa primeira fase contava 
com cerca de 6km que alternava en-
tre o alcatrão e a terra batida. Várias 
aldeias mais ou menos adormecidas 
iam ficando para trás, só a paisagem 
mudava pouco, sempre imponente 
e inspiradora. Chegados ao ponto 
que marcava o fim das descidas e o 
início de uma subida de 19 km até 
aos 1700 metros de Tazout, fiquei 
para trás e deixei os meus compa-
nheiros seguirem em frente. Dois 
miúdos tomavam banho no rio. Ao 
verem as bicicletas ainda reluzen-
tes, aproximaram-se curiosos. Em 
francês, pediram algum dinheiro. 
Mostrei-lhe as barras e os géis 
energéticos, “que não tinha”. Nem 
precisava. A partir dali, o que me 
faria chegar lá acima seria tudo me-
nos dinheiro. Preparei-me e numa 
mudança baixa, comecei a subir. Até 
ao 1º abastecimento numa pequena 
aldeia, a estrada serpenteava acom-
panhada por várias plantações que 
sustentam as aldeias locais. Mulas 
carregadas subiam ao nosso lado. A 
estada piorava na mesma proporção 
que se avançava, o cascalho miúdo 
solto depressa começou a impor-
-se , uma dificuldade acrescida em 
que a pressão mais atrás no selim 
faria toda a diferença entre o subir 
montado e o subir a pé neste troço. 
Conforme íamos subindo, apareciam 
os grandes maciços montanhosos a 
brindarem-nos com uma vista sim-
plesmente espectacular. Este ponto 
da travessia tinha, para além de uma 
inclinação bastante considerável, 

uma mistura de cascalho solto e 
rocha fixa lisa, o que nos obrigava a 
desmontar frequentemente. Muitas 
vezes, fazer alguns metros monta-
dos nas bicicletas era um desper-
dício de energia pois, para além de 
ficarmos esgotados rapidamente, 
iríamos forçar os músculos ao limite 
e possivelmente hipotecar a chegada 
ao topo. Só as paisagens continua-
vam em “alta” e a verdade é que esta 
ascensão feita de curvas e contra-
curvas pela montanha era negociada 
sempre com alguma dificuldade por 
todos nós.

Começava a aperceber-me que es-
tas seriam as estradas mais penosas 
que passei em cima de uma bicicle-
ta. É necessária uma boa dose de 
teimosia e força de espírito para não 
encostar a bike e esperar pela chega-
da do jipe. Tinha metido na cabeça 
que não iria parar até cumprir este 
objectivo, numa luta interior que só 
amainou quando alcancei o terreno 
mais plano e com algumas pequenas 
descidas, denunciando o fim do km 
19 e das horas mais sofridas em cima 
da bicicleta. Após o reagrupamento 
do grupo, seguimos para a “Praça 
de Espanha”, uma clareira no topo 
da montanha onde almoçamos e 
recuperamos forças para completar o 
resto do percurso estipulado. 

“ Para baixo todos os santos aju-
dam” e a digestão foi feita em cima 
da bicicleta sem grande esforço, 
sempre a descer. Bastava largar os 
travões para atingirmos velocidades 
consideráveis lado a lado com pe-
nhascos gigantescos. Entre sustos e 
puro divertimento, fomos descendo, 
os travões reclamavam enquanto as 
mãos iam ficando dormentes neste 
carrossel de descidas vertiginosas, 
num pacto de amizade, mais de amor 
talvez com os travões, na esperan-
ça de só chegarem à chapa após a 
lavagem da bicicleta. É frequente 

grandes pedras rebolarem da monta-
nha quando chove muito e assen-
tarem na estrada, pelo que tivemos 
de contornar uma do tamanho de 
um carro. Por certo, e atendendo a 
altitude em que se encontra, ficará 
por ali durante muito tempo…

Por fim, chegamos ao ponto 
definido de separação do percurso 
em que poderíamos seguir por uma 
estrada com um piso mais amigável e 
largo e com umas descidas bestiais. 
Após algumas pequenas afinações 
nas máquinas e óleo nas ressequidas 
correntes, seguimos a boa veloci-
dade a contornar a montanha num 
misto de prazer e perigo até ao vale 
profundo. Quanto mais descíamos, 
mais rapidamente o sol se escondia 
por trás da montanha e depressa a 
visibilidade diminuiu drasticamente. 
Não tivemos outra hipótese senão 
esperar pelo jipe e seguir à sua frente 
para podermos lobrigar o caminho.

Nas pequenas aldeias acendiam-se 
as primeiras fogueiras e preparava-
-se a comida da noite. As crianças 
espreitavam-nos na beira da estrada 
como se avistassem, incrédulas, à 
passagem de seres de outro mundo. 
Atravessámos um campo de futebol 
improvisado em plena estrada de 
terra, pedras faziam de balizas. 
A nossa passagem interrompeu o 
animado jogo. De seguida, a bola 
de trapo voltou a rolar como se um 
árbitro invisível tivesse apitado 
para se recomeçar a jogar…

Alcançamos o alcatrão do lado 
oposto do nosso refúgio e seguimos 
a bom ritmo até ao vale e por fim, 
a derradeira subida. Cá de baixo, 
uma luz bruxuleante no meio do 
breu denuncia o local da ansiada 
chegada. As últimas forças foram 
reunidas e alcançamos o refúgio. A 
minha cara estava invulgarmente 
quente, o suor pegajoso recobria 
todos os centímetros do meu corpo, 
o cabelo no meu pescoço estava 
encharcado e o topo das coxas doía 
como se lá de dentro estivessem 
dois aliens a tentarem uma saída 
com os seus dentes afiados. Para 
mim, foi um esforço heróico. Abra-
cei um elemento da organização 
que nos acompanhou incansável em 
todos os momentos. Tinha alcança-
do a montanha e descido à sua volta 
até ao ponto de partida. Estava 
cansado. Sorri para os meus amigos 
de aventura. Também eles estavam 
felizes. Afinal, tínhamos subido 
uma montanha, circundá-la sem 
problemas físicos ou mecânicos de 
maior. As minhas coxas foram uma 
história diferente, mas não houve 
acidentes de maior. Foquemo-nos 
no positivo.

O ferry tem o porão atestado de 
carros e uma população em cujos 
rostos se lê a ansiedade de não sa-
berem se serão autorizados a entrar 
na Europa ou, recambiados de emi-
grantes disfarçados de turistas. Nós 
viemos ao contrário, viajantes que 
levemente tocaram o seu mundo 
e que agora regressam aos poucos 
nosso. Há uma injustiça evidente 
no destino a bordo deste navio, mas 
agora, confesso, estou demasiado 
estafado para analisar mais ao 
pormenor. Desembarcamos. Após as 
normais voltas e reviravoltas com os 
passaportes na fronteira, entramos 
na Europa e regressamos ao nosso 
mundo, com desejo declarado de 
um dia voltar…
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Castro verde comemora 
Centenário do Nascimento de 
manuel da fonseca

notíCIAS

breveS breveS
grupo motard 
de Castro verde 
comemorou 1º 
aniversário

No passado dia 24 de Se-
tembro de 2011, o Grupo “Os 
Motards de Castro” assinalou 
o seu 1º aniversário. Um grupo 
recente, dedicado a actividades 
motociclistas, com cerca de 20 
membros associados, compos-
to por elementos com idades 
compreendidas entre os 20 e 
os 50 anos, de ambos os sexos.

O evento teve lugar no Pa-
vilhão de Mostras do Largo 
da Feira, em Castro Verde, e 
contou com a presença de 93 
motos, aproximadamente 200 
pessoas convidadas e mais 36 
associações, entre as quais Mo-
toclubes, Grupos Motard, Clãs 
e associações livres.

Para além do almoço, pro-
cedeu-se ainda à entrega de 
lembranças e à escolha dos 
padrinhos. A festa prolongou-se 
noite fora, tendo a animação 
musical ficado a cargo da banda 
“As Estrelas do Covil”.

processo de 
Classificação como 
monumentos
de interesse público 
em curso

Estão a decorrer as Audiências 
Prévias da Classificação como 
Monumentos de Interesse Públi-
co (MIP) da Igreja da Misericórdia 
de Castro Verde e da Igreja de 
Nossa Senhora dos Remédios 
ou das Chagas e fixação das 
respectivas zonas especiais 
de protecção (ZEP). 

A audiência prévia da Classifi-
cação da Igreja da Misericórdia 
de Castro Verde decorre até ao 
dia 18 de Novembro e a da Igreja 
de Nossa Senhora dos Remédios 
até ao dia 21 do mesmo mês.

Os documentos referentes a 
este processo podem ser con-
sultados no site do Instituto de 
Gestão do Património Arquitec-
tónico e Arqueológico, em www.
igespar.pt, no menu Património 
“Classificação do Património” 
Consultas Públicas.

torneio de futebol da 
rádio Castrense

Realizou-se nos dias 17 e 18   
de Setembro, no Estádio Muni-
cipal 25 de Abril, o X Torneio da 
Rádio Castrense. O FC Castrense 
conquistou o troféu tendo-se 
classificado em 2º CD Panóias, 
3º AJD Rosairense e em 4º FC 
S. Marcos.

dia da alimentação 
no 1º CeB

 No dia 14 de Outubro, as esco-
las do 1º Ciclo do Ensino Básico 
comemoraram o “Dia Mundial 
da Alimentação”, como forma 
de sensibilizar a comunidade 
para a importância de praticar 
uma alimentação saudável.

Os Centros Escolares de Castro 
Verde promoveram um conjunto 
de iniciativas nos seus refeitó-
rios. A Escola de Sta. Bárbara de 
Padrões organizou uma Feira 
dos Alimentos, aberta à comu-
nidade, na qual foram vendidos 
produtos hortícolas vindos das 
hortas das famílias dos alunos. 
Uma iniciativa muito concorrida 
e pedagógica. Também a escola 
de Casével promoveu a III Fei-
ra de Outono, dinmizando na 
praça da vila a venda de produ-
tos alimentares e um rastreio à 
saúde dos visitantes. A inciativa 
contou com a colaboração do 
Centro de Saúde local e o apoio 
da autarquia.

Cante alentejano no 
1º CeB  

O projecto “Cante Alentejano 
no 1º CEB” retomou, no passado 
mês de Outubro, as aulas de Can-
te Alentejano junto das crianças 
das Escolas do Ensino Básico 
do concelho de Castro Verde. 
Afirmar o cante como expressão 
da nossa cultura e desenvol-
ver o sentimento de perten-
ça, contribuindo para uma 
melhor dinâmica da Escola 
através de uma abordagem 
lúdica do cante, cujo repertó-
rio assenta numa selecção de 
modas do cancioneiro tradicio-
nal alentejano, com destaque 
para a região de Castro Verde. 
Estas aulas resultam de uma 
parceria entre a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde e o 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde.

equipa de pesca ao 
achigã de margem da 
amBB tem campeão 
nacional

A equipa de Pesca de Achigã 
de Margem da Associação de 
Moradores do Bairro dos Bombei-
ros de Castro Verde, terminou, 
recentemente, mais uma época 
desportiva. Actualmente a equi-
pa tem oito atletas a participar 
em competições nacionais, onde 
obtiveram bons resultados. De 
salientar que Valter Silvestre, 
um dos membros da equipa, se 
sagrou campeão nacional da 
modalidade nesta última época.

Manuel da Fonseca, poeta, roman-
cista, cronista - e um dos principais 
autores do neo-realismo português 
- era um amigo de Castro Verde. Pa-
trono da Biblioteca desta terra, aqui 
criou raízes e construiu amizades. 
Faleceu em 1993. 100 anos passaram 
desde o seu nascimento – em 1911.

Castro Verde celebra agora Manuel 
da Fonseca - o homem e a obra - di-
namizando para o efeito um leque 
de iniciativas onde o seu nome é a 
referência maior.

O espectáculo musical “Aldeia 
Nova”, agendado no âmbito da Rede 
CAL, foi o ponto de partida para o 
iniciar das comemorações em torno 
do poeta. No palco do Cineteatro 
Municipal de Castro Verde traçou-se 
o percurso universal deste cronis-
ta alentejano, numa produção de 
Paulo Ribeiro que juntou músicos, 

bailarinos e actores, mas também os 
Ganhões de Castro Verde e a Banda 
Filarmónica 1º de Janeiro. 

Depois de “Aldeia Nova”, o nome de 
Manuel da Fonseca será novamente o 
mote para duas propostas a realizar 
a 26 de Novembro, pelas 21h30, na 
Biblioteca Municipal, em Castro Ver-
de: o espectáculo de poesia e prosa 
“À fala com Manuel da Fonseca”, a 
interpretar pela Associação Andante, 
e a apresentação do livro “Morada da 
Poesia: Poetas celebram Manuel da 
Fonseca”. A primeira, uma viagem de 
50 minutos pelos personagens mais 
marcantes dos romances, contos e 
poemas do escritor, mas também 
pelo exímio contador de histórias 
que era. A segunda, uma edição da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
com ilustrações de Manuel Passinhas 
e poesias de um grupo de amigos-

-poetas, com coordenação de Luís 
Filipe Maçarico, que relembra a 
existência exemplar de Manuel da 
Fonseca, “semeando beleza, parti-
lhando sonhos, desassossegando os 
que à sua volta não viam a realidade”.

A 6 de Dezembro, o Pólo da Biblio-
teca de Casével recebe a partir das 
21h30, “Manuel da Fonseca, o Mal-
tês”. Um espectáculo de poesia que 
contará com a participação especial 
de Margarida Morgado, acompanha-
da por Nuno do Ó, na guitarra/voz, 
e Carlos Menezes, no contrabaixo.  

E com “Manuel da Fonseca, o Mal-
tês”, encerrarão as Comemorações 
do Centenário do Nascimento de 
Manuel da Fonseca, relembrando 
uma vez mais o Homem, o Amigo 
e o Companheiro que era, e a inten-
sidade com que sentia o Alentejo, a 
sua terra de sempre. 

versão preliminar das opções do plano
e orçamento para 2012 em fase de 
apreciação pública 

Já se encontra on-line a versão 
preliminar das Opções do Plano e 
Orçamento para 2012, apresentada 
em reunião ordinária da Câmara Mu-
nicipal, do dia 9 de Novembro de 2011. 

O projecto de documentos previsio-
nais para o ano de 2012 está patente 
para apreciação pública até ao dia 
21 de Novembro de 2011, e pode ser 
consultado no site da autarquia, em 

www.cm-castroverde.pt (menu Câmara 
Municipal - Documentos previsionais 
– Outros), nas sedes das Juntas de 
Freguesia, na Biblioteca Municipal 
“Manuel da Fonseca” e nos Paços do 
Município, na Divisão de Adminis-
tração e Finanças, durante o horário 
normal de expediente. 

A versão preliminar das Opções do 
Plano e Orçamento para 2012 será 

submetida à aprovação da Assem-
bleia Municipal durante o mês de 
Dezembro. 

As apreciações / sugestões deverão 
chegar à Câmara Municipal, em mão, 
para o e-mail geral@cm-castroverde.
pt, ou por correio para a morada Câ-
mara Municipal de Castro Verde, Praça 
do Município, 7780-217 Castro Verde.
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