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     DIstrIBuIção gratuIta 

socIaL

novos equipamentos 
a funcionar
O Lar de Idosos e a Unidade de Cuidados 
Continuados de Casével foram inaugurados 
e já estão a funcionar. Também o Lar Jacinto 
Faleiro reforçou a sua actividade com a entrada 
em funcionamento da ampliação do Pólo II. 
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autarquIa

10 milhões de euros 
em investimentos
As candidaturas a fundos comunitários 
apresentadas pela autarquia, e aprovadas 
no âmbito do QREN-INAlentejo, ascendem 
neste momento a um investimento superior 
a 10 milhões de euros.  
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reportagem

uma História na 
pide
Quase quatro décadas depois, Aurora Rodri-
gues conta em livro a sua história de presa 
política. Um impressionante relato da bru-
talidade das torturas a que foi sujeita, mas 
também uma história de força e resistência. 
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cuLtura

Cultura para todos
A XXI Quinzena Cultural celebrou a Primavera 
e a Liberdade, dinamizando um vasto conjunto 
de actividades que envolveu a comunidade 
e se afirmou como um espaço de festa e de 
formação do cidadão.                         
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a História do FC Castrense é a vitória do desporto em Castro Verde: a grande verdade do clube que 
nasceu no dia das mentiras. parceria entre a autarquia e o clube produziu documentário e exposição a 
partir da história da colectividade. tempo ainda para homenagear antónio anjos. uma vida de dedicação 
à causa do desporto em Castro Verde.                     

                               
p 9, 10 e 11

ConCertos    Bailes    animação    
Feira popular   Bares    
restaurantes

Castrense: memória de uma Comunidade
tito matias, ciclista FC Castrense, 1959, rua d. afonso i

24 a 26 Jun 2011
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seminários discutiram novas
aprendizagens
As ferramentas Web 2.0 e o raciocínio matemático foram o mote para a realização dos 
seminários que tiveram como objectivos desenvolver competências e aprendizagens nas áreas 
da matemática e da educação através da abordagem de novas metodologias. 

“Ferramentas Web 2.0: Manual de So-
brevivência para Professores” e “Raciocínio 
Matemático” foram as temáticas abordadas 
durante os Seminários sobre Educação e 
Matemática realizados nos meses de Fe-
vereiro e Março.

O primeiro, organizado pela Câmara 
Municipal de Castro Verde, procurou sensi-
bilizar professores e profissionais da área 
para as vantagens do ensino através das 
ferramentas web 2.0, de forma a disponi-
bilizar experiências de aprendizagem aos 
alunos e, ao mesmo tempo, estimular a sua 
criatividade e fomentar o seu pensamento 
crítico. Carlos Pinheiro e Isabel Mendinhos 
foram os intervenientes convidados com 
as comunicações “Aprender na Web So-
cial” e “Colaboração, precisa-se – Formar 
os alunos para o século XXI”. Com cerca 
de 110 inscritos, o Seminário valeu pela 
pertinência dos conteúdos abordados, bem 
como pelos diferentes workshops que di-
namizou, nomeadamente, “Quadros Inte-
ractivos: Clausus e Promethean”, “Blogs”, 
e “Networking”.

No II Seminário sobre Ensino da Mate-
mática, promovido no âmbito do acom-
panhamento do Plano de Matemática e da 
Implementação do respectivo Programa, 

marcaram presença cerca de 125 docentes. 
Ana Maria Roque Boavida e José António 
de Oliveira Duarte, ambos docentes da ESE 
do Instituto Politécnico de Setúbal, foram 
os convidados deste II Seminário, com as 
conferências “Raciocinar em Matemática: 
Contornos e Desafios” e “Pensamento al-
gébrico e tecnologias”, respectivamente.

Subordinado ao tema “Raciocínio Mate-
mático”, o Seminário teve como objectivos 
a promoção do desenvolvimento do conhe-

cimento profissional dos professores do 
Ensino Básico em didáctica e em conteúdos 
de Matemática, bem como a abordagem 
de novas metodologias de sala de aula.

A organização coube ao Professor Acom-
panhante do Plano de Matemática II e do 
PMEB, Jorge Cruz, em colaboração com 
a Câmara Municipal de Castro Verde e o 
Centro de Formação de Professores de AE 
Terras de Montado. 

Passaram 37 anos sobre o dia 25 de abril 
de 1974. Um baluarte extraordinário 
da história contemporânea portuguesa 
e um dos mais belos episódios da vida 

deste país com mais de 800 anos. 
aquele que foi um dia que marcou profun-

damente o Portugal contemporâneo, pôs fim 
a uma das mais longas e brutais ditaduras 
que a Europa conheceu no século XX. Trouxe 
de volta ao continente milhares e milhares 
de jovens que, diariamente, lutavam numa 
guerra colonial inútil e injusta, devolvendo 
a legitimidade de governo aos cidadãos de 
cinco países africanos e a Timor. restituiu 
a liberdade de pensamento e de expressão 
a todos os portugueses, depois de 48 anos 
de obscurantismo. Pôs fim a uma cultura 
humana bacoca e medíocre, que cultivava 
a subserviência para com os poderes insta-
lados e vergonhosamente cega para olhar 
com coragem para o Portugal pobre que nós 
éramos então.   

Passadas estas quatro dezenas de anos, 
aqui e ali, ouvem-se cada vez mais vozes 
que pretendem fazer esquecer esta realida-
de sórdida e a procurar culpar a revolução 
dos Cravos da crise profunda em que este 
Portugal de abril vive actualmente. a invo-
car os tempos do “antigamente”, cada vez 
mais difusos na nossa memória, como se 
viver antes do 25 de abril de 1974 tivesse 
sido melhor do que tem sido nas últimas 
quase quatro dezenas de anos.

Não falta quem continuamente pretenda 
depositar uma enorme amarra ao exercício 
legítimo da memória, de forma a fazer esquecer 
a violência que marcou várias gerações de 
portugueses e portuguesas, furtando-lhe um 
dos mais genuínos direitos de qualquer indi-
víduo: a liberdade de escolher o seu destino.

Estes tempos de hoje não são piores que os 
de ontem. Do ontem anterior a 1974. Não. São 
melhores. São incomparavelmente melhores. 
E se muitos há que nos querem fazer acreditar 
naquela patranha, e se nós próprios, muitas 
vezes, nos deixamos envolver pelo nevoeiro 
da desinformação e da mentira, então há que 
afirmar que felizmente houve homens que 
fizeram o abril que agora comemoramos e 
que ele nos colocou nas mãos a mais im-
portante arma para mudar aquilo que tem 
de ser mudado: o Voto.

É isso que todos nós temos que entender. 
os tempos de hoje não são o que têm que ser. 
os tempos de crise que se abateram sobre 
nós, estes tempos em que aparentemente 
não se vislumbram outros caminhos para 
a mudança e para a melhoria das nossas 
condições de vida, não são perpétuos. Eles 
advêm de uma crise provocada por quem 
está no poder há mais de trinta anos e que 
urge responsabilizar urgentemente.

as eleições legislativas que se aproximam 
são o momento para mostrarmos a nossa 
indignação. Votando e exigindo mudança.

Para cumprir abril.

EDITORIAL   
Francisco Duarte
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O Campaniço

seminário de educação“Ferramentas Web 2.0”

“INvestIr Na eDucação – DefeNDer a escoLa púBLIca” 

assembleia municipal subscreveu 
manifesto 

A Assembleia Municipal de Castro Verde, 
reunida em sessão ordinária do dia 28 de 
Fevereiro de 2011, deliberou por maioria, 
com seis abstenções dos eleitos do Partido 
Socialista, subscrever o Manifesto “Investir 
na Educação – Defender a Escola Pública”. 

Promovido pela FENPROF (Federação 

Nacional dos Professores), ASPL (Associa-
ção Sindical de Professores Licenciados) 
e FENEI (Federação Nacional do Ensino e 
Investigação), entre outras entidades, e 
também por Associações de Estudantes 
e Pais, o Manifesto tem como finalidade 
exigir um maior investimento por parte do 

Governo na área da Educação, defender a 
Escola Pública e manifestar o descontenta-
mento geral perante os cortes acentuados 
que estão previstos para 2011 ao nível 
de recursos humanos, físicos, materiais 
e financeiros.

manifesto “investir na Educação - Defender a Escola Pública”

a Educação há muito parece ter deixado de ser uma prioridade para os governos. Nunca, porém, como em 2011, houve intenção 
de impor cortes tão acentuados com consequências que se adivinham de elevada gravidade. a redução de 803 milhões de euros na 
Educação, a que acrescem reduções indirectas impostas às autarquias, provoca sérias preocupações nos subscritores deste manifesto. 
Cortar nos recursos que as escolas dispõem – humanos, físicos, materiais, financeiros – e de forma tão violenta, impede que cumpram 
adequadamente a sua missão de ensinar, formar, educar e qualificar; inviabiliza a concretização das metas definidas para a redução das 
taxas de insucesso e abandono escolar; dificulta a universalização da Educação Pré-escolar a partir dos três anos; impede a certificação 
qualificada de jovens e adultos que procuram uma nova oportunidade na escola; constrange a promoção, como a lei determina, da 
Educação Sexual nas escolas; compromete o grande desafio que constitui o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos! 
É em defesa de um efectivo investimento na Educação, que os subscritores se manifestam; é em defesa de uma Escola Pú-
blica de qualidade, gratuita e inclusiva, em suma, democrática, que os subscritores se unem; é contra os cortes que incidem 
sobre aspectos vitais às escolas e, por essa razão, potenciam rupturas insanáveis no seu funcionamento que os subscritores 
alertam a sociedade portuguesa.
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cante alentejano no 1º ceB partilhou experiências
A Câmara Municipal de Castro Verde apresentou, no Encontro promovido pela Associação MODA, o projecto “Cante Alentejano no 1º 
Ciclo do Ensino Básico”, que está a desenvolver em parceria com o Agrupamento de Escolas de Castro Verde.

A Associação Moda, associação 
que tem como finalidade promover 
a interpretação do cante alentejano 
e reforçar a organização dos grupos 
corais, em Encontro realizado na 
Vidigueira, dia 2 de Abril, escolheu 
como uma das temáticas o ensino 
do cante alentejano nas escolas. O 
principal objectivo passou por criar 
um espaço de partilha de experi-
ências que neste momento estão 
a acontecer no terreno, tendo sido 
convidados para usar da palavra 
diversos agentes, com destaque 
para as autarquias locais, que têm 
liderado estes projectos, como é o 
caso de Castro Verde, Almodôvar, 
Vidigueira e Mourão, entre outras.

O projecto, que está a ser desen-
volvido no concelho de Castro Verde, 

teve o seu início em 2009 e abrange 
a população escolar que frequenta 
o 1º Ciclo do Ensino Básico, num 
total de 300 alunos, e  tem como 
principais objectivos afirmar o Cante 
Alentejano como expressão da nossa 
cultura [desenvolvimento do senti-
mento de pertença], contribuir para 
o reforço das acções existentes, para 
uma melhor dinâmica das Activida-
des de Enriquecimento Curricular, 
através de uma abordagem lúdica 
do cante, e promover o surgimento 
de novas dinâmicas comunitárias. 

O entusiasmo das crianças con-
tinua a pautar esta actividade, que 
acontece em contexto de sala de aula, 
privilegiando também a interacção 
com agentes locais que dinamizam 
o cante. Os resultados obtidos têm 

sido muito positivos, embora alguns 
não sejam visíveis a curto prazo, 

pelo que importa continuar a dis-
cussão em torno do projecto com 

o intuito de o enriquecer e definir 
linhas de actuação que permitam 
a sua continuidade.

Associada ao projecto está uma 
equipa que envolve os professores 
de expressão musical das AECs, os 
professores titulares e uma psicóloga 
educacional do Gabinete de Educa-
ção da autarquia, que asseguram 
a contextualização necessária ao 
desenvolvimento dos ateliers di-
namizados pelo monitor Álvaro 
Mira, pessoa há muito ligada ao 
cante em Castro Verde e, que no 
passado, colaborou com projectos 
de cante juvenil como “A Juventude 
Castrense” ou “Os Carapinhas”. 

vI festIvaL De cINema e muLtIméDIa

100 cenas: um estímulo à criatividade
Do documentário à animação, passando pela ficção e pela interactividade, o 100 Cenas regressou em Abril à Escola Secundária de Castro 
Verde, envolvendo a comunidade escolar num conjunto de actividades ligadas ao Cinema e à Multimédia.

Na semana de 27 a 30 de Abril, 
a Escola Secundária de Castro Verde 
voltou a dinamizar, com a colabora-
ção da Câmara Municipal de Castro 
Verde, mais um 100 Cenas – Festival 
de Cinema e Multimédia, que nesta 
sexta edição promoveu um conjun-
to de actividades ligadas às áreas do 
Cinema e da Multimédia.

Para além de constituir um es-
paço de partilha de experiências e 
conhecimentos, o 100 Cenas veio dar 
visibilidade a um conjunto de traba-
lhos inovadores realizados por escolas 
Básicas, Secundárias e Profissionais de 
vários pontos do país, num total de 
catorze curtas-metragens, de géneros 
tão diversos como a animação, o do-
cumentário e a ficção, sensibilizando 
a comunidade escolar para as diversas 
componentes do Cinema.

A sessão de abertura do festival 
decorreu no Cineteatro Municipal de 
Castro Verde, na noite de 27 de Abril, 
e contou com a participação do Coro 
do Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo – Secção de Castro Verde e 
do designer e programador Fernando 
Colaço, que falou aos presentes sobre 
interactividade. A noite terminou com 
a projecção de vários trabalhos em 
competição no festival.

Para além das projecções, o pro-
grama de actividades contemplou 
ainda, no dia 28, um Workshop in-
titulado “Introdução à Programação 
e Interactividade com Flash & Flex”, 
também ele dinamizado por Fernan-
do Colaço, que teve lugar no Fórum 
Municipal de Castro Verde e o qual 
registou cerca de 50 participantes, 
entre alunos, profissionais da área 

e meros curiosos.
“A aula diabólica – Homenagem a 

Georges Méliès”, da EB 2/3 de Olhão 

foi o grande vencedor da categoria de 
Ficção. Já na categoria de Animação, 
foi “Ressaca”, um trabalho realizado 

por alunos da EB 2/3 S. Sebastião de 
Mértola, que arrecadou o prémio.

Nesta edição, o júri do festival 
deliberou não atribuir prémios nas 
categorias de Documentário e Aplauso, 
como estava inicialmente previsto. 
Em sua substituição, foram atribu-
ídos os prémios Região ao trabalho 
“Pour noir”, realizado por um gru-
po de alunos de diversas escolas e o 
prémio Empenho à Escola Secundária 
de Ermesinde.

O 100 Cenas despediu-se numa 
sessão, que decorreu no Cineteatro 
Municipal, onde foram apresentados 
os filmes premiados e entregues os 
prémios, e foi possível assistir à apre-
sentação do espectáculo multimédia 
“A Primavera: a Liberdade Primeira”, 
pelo grupo Hedonistas”.

O 100 Cenas regressa em 2013! 

aula de cante do 1º ciclo

participantes no Workshop dinamizado por Fernando Colaço

ofertas formativas na escv
A Escola Secundária de Castro 

Verde vai disponibilizar, para o 
período 2011/2014, oportunida-
des formativas para os alunos que 
pretendam ingressar no Ensino 
Secundário. Assim, os alunos que 
se encontrem a terminar o 9º Ano 
de escolaridade, poderão optar por 
ingressar nos Cursos Profissionais 
Técnicos de Multimédia, de Animador 
Sociocultural ou de Apoio à Gestão 
Desportiva, este último criado em 
Abril de 2011, que lhes permitirão 
aceder directamente ao mercado 
de trabalho. 

Os alunos que pretendam in-

gressar no Ensino Superior poderão 
ainda optar por escolher entre os 
Cursos Científico-Humanísticos de 
Ciências e Tecnologias ou de Línguas 
e Humanidades.

Na área dos Cursos de Educação 
e Formação para Adultos (EFA-NS), a 
Escola Secundária de Castro Verde 
vai manter a oferta até aqui dispo-
nibilizada. Leccionados em horário 
pós-laboral, estes cursos destinam-
-se a adultos com idade superior 
a 18 anos, e conferem certificação 
escolar equivalente ao 12ºAno de 
escolaridade.

escola secundária 
vai sofrer obras de 
requalificação

A Escola Secundária de Castro 
Verde vai sofrer obras de requali-
ficação ao abrigo do Programa de 
Modernização do Parque Escolar 
– E.P.E. – Fase 4. 

As obras, há muito reivindicadas 
pela comunidade escolar, nomea-
damente pelos órgãos de gestão e 
Conselho Municipal de Educação, 
vão dotar o equipamento de mais e 
melhores condições, abrindo a Escola 
à comunidade, criando condições 

espaço funcionais e de seguran-
ça, para que nos horários pós ou 
extra-escolares, os edifícios possam 
ser utilizados pela comunidade no 
âmbito das actividades associadas 
à formação, aos eventos culturais 
e sociais, ao desporto e ao lazer. 
Ao nível do distrito de Beja o Progra-
ma engloba ainda a requalificação 
das Escolas de Ourique e Serpa. 



4   O Campaniço março•abril•maio 2011       

Lar De IDosos e uNIDaDe De cuIDaDos coNtINuaDos De caséveL

equipamento vai prestar cuidados de  média 
duração e reabilitação
O Lar de Idosos e a Unidade de Cuidados Continuados de Casével foram inaugurados e já estão a funcionar. Ana Jorge, Ministra da Saúde, 
marcou presença na inauguração oficial destes equipamentos destinados a prestar cuidados de média duração e reabilitação. A criação 
de novos postos de emprego vem reforçar ainda mais a importância do Lar de Idosos e da Unidade de Cuidados Continuados ao estimular 
economicamente a região.

O apoio à terceira idade, a recupera-
ção e a reintegração de doentes crónicos 
ou em situação de dependência são 
importantes intervenções de saúde 
e apoio social à escala local. O Lar 
de Idosos e a Unidade de Cuidados 
Continuados de Casével, oficialmente 
inaugurados a 2 de Maio, já estão a 
funcionar e vão prestar cuidados de 
média duração e reabilitação, dando 
resposta às necessidades sentidas nesta 
área ao nível da região.

 A cerimónia de inauguração, presi-
dida pela Ministra da Saúde, Ana Jorge, 
reuniu entre outras personalidades, a 
presidente da Administração Regional 
de Saúde do Alentejo, Rosa Matos, o 
Director Regional da Segurança So-
cial de Beja, António José Gomes, o 
presidente da Direcção da Fundação 
Joaquim António Franco e seus Pais, 
Manuel Caetano Mestre, e o presidente 
da autarquia, Francisco Duarte.

Da responsabilidade da Fundação 
Joaquim António Franco e seus Pais, 
o projecto integra a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e 
representa um investimento superior 
a 2,5 milhões de euros. Para Manuel 
Caetano Mestre, presidente da Direc-
ção desta Fundação “este é um dia de 
grande simbolismo pois damos asas ao 
sonho e à vontade do nosso patrono 
em oferecer aos mais necessitados 
melhores condições de vida”.

A funcionar nas valências de Uni-

dade de Cuidados Continuados (21 
camas), Lar de 3ª Idade (19 camas), 
Centro de Dia e Apoio Domiciliário, a 
infra-estrutura veio permitir a criação 
de 50 novos de postos de trabalho, 
entre médicos e enfermeiros, fisio-
terapeutas, assistentes sociais, ani-
madores socioculturais e auxiliares 
de acção médica e de limpeza. Uma 
equipa multidisciplinar vocacionada 
a prestar cuidados de média duração 
e reabilitação a pessoas em situação 
de dependência e com necessidade 
de cuidados específicos. 

Para o presidente da autarquia, 
Francisco Duarte, este é um projecto 
importante do ponto de vista social e 
económico na medida em que “veio 

permitir a criação de um número 
significativo de postos de trabalho” 
e, em simultâneo, “contribuir para 
a melhoria da qualidade urbana da 
vila de Casével. Este projecto, de pro-
fundo carácter social e de objectivo 
solidário, pretende assumir-se como 
o pólo de um conjunto alargado de 
valências ligadas à Saúde e ao Apoio 
Social que reforçam as já existentes em 
Casével, nomeadamente o Centro de 
Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário 
da Fundação”. 

O projecto tem o apoio da Adminis-
tração Regional de Saúde do Alentejo, 
do Instituto da Segurança Social, da 
Câmara Municipal de Castro Verde 
e da Junta de Freguesia de Casével.

vIoLêNcIa No Namoro

cpcJ promoveu 
sessões de 
sensibilização 

No âmbito das comemorações 
do seu 4º aniversário, a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Castro Verde promo-
veu, em parceria com o Núcleo 
de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica, sessões de 
informação/sensibilização sob a 
temática “Violência no Namoro”, 
que tiveram como público-alvo 
as turmas PIEF de Castro Verde. 
As sessões decorreram no dia 14 
de Fevereiro e tiveram lugar na 
Escola Secundária de Castro Verde 
e EB 2,3 Dr. António Francisco Co-
laço, durante o período de aulas. 
Formalmente constituída a 13 
de Fevereiro de 2007, a CPCJ de 

Castro Verde situa-se na Praça do 
Município, no Edifício dos Servi-
ços Públicos e tem como objec-
tivos a promoção e a protecção 
de crianças e jovens em risco. 

aCção SoCial

inauguração oficial do lar de idosos e unidade de Cuidados Continuados de Casével

Lar De sta. BárBara De paDrões

aprovada candidatura e obra 
adjudicada

Foi aprovada a candidatura da 
Câmara Municipal de Castro Verde 
ao INALENTEJO para a construção 
do Lar para Idosos, Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domiciliário em 
Santa Bárbara de Padrões. 

A obra, co-financiada em 70% 
por este programa, foi adjudicada 
à empresa Constrope. O contrato 
de empreitada já obteve visto do 
Tribunal de Contas.

O projecto contemplará a criação 
das valências de Lar, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário e terá 
uma capacidade aproximada para 40 
utentes. O equipamento terá por base 
a repetição do projecto técnico da Uni-
dade 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 património 

da Câmara Municipal, a autarquia 
equacionará atribuir a gestão do 

equipamento a uma IPSS local a 
operar na área geográfica que visa 
servir, mediante metodologia a de-
finir e a acordar.

lar Jacinto Faleiro
Novas camas a funcionar desde maio

Desde o início do mês de maio que o lar Jacinto Faleiro tem à 
disposição dos utentes catorze novas camas em sistema de lar. a 
obra de ampliação do pólo ii da instituição (antigas instalações do 
Centro de Saúde de Castro Verde) já está concluída e contempla, 
para além do aumento do número de camas, uma sala de activida-
des e uma sala polivalente, cujo equipamento foi adquirido com o 
financiamento do ProDEr.

as melhorias efectuadas ao nível da oferta de camas em lar vie-
ram permitir ao lar Jacinto Faleiro criar mais dois ou três postos 
de trabalho.

Em ambos os investimentos, a Câmara municipal celebrou proto-
colos de cooperação com as instituições para a criação e apoio ao 
funcionamento de novas camas, 15 no lar de Casével e 14 no lar 
Jacinto Faleiro.

lar de idosos e Centro de dia de santa Bárbara de padrões
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sta. BárBara De paDrões

concurso para venda de 10 lotes 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde lançou concurso para alie-
nação de 10 lotes para construção 
urbana destinados a habitação 
unifamiliar no Loteamento Muni-
cipal de Sta. Bárbara de Padrões. 
O preço de venda dos lotes para habi-
tação (cerca de 13,00 €/m2) é manifes-
tamente irrisório face ao investimento 
realizado (mais de 400 mil euros, entre 
custo do terreno, dos projectos e das 
infra-estruturas do loteamento), mas 
traduz bem a política municipal nesta 
área e constitui um claro incentivo à 
fixação da população jovem e à di-
minuição do isolamento social nas 
freguesias rurais do concelho.

Situado junto à entrada da al-
deia e contíguo à Estrada Municipal 
508, com uma área aproximada de 
37.591,29m2, o loteamento permitirá 
o reordenamento da entrada de Santa 
Bárbara de Padrões, e é constituído por 
1 lote para equipamento social (Lar 
da 3ª Idade), 18 lotes para habitação 
unifamiliar, 4 lotes para armazéns 
particulares, 1 lote para armazém 
da Junta de Freguesia, 5 lotes para 
garagens individuais e 1 lote para lo-
gradouro colectivo, e terá ainda afecta 
uma área destinada a arruamentos 
públicos, estacionamentos, passeios 
e zona verde de utilização colectiva.

A Câmara Municipal deliberou igual-

mente proceder à alienação, através 
de proposta em carta fechada, dos 
lotes destinados a garagens (5) e a 
armazéns (4).

Os interessados na compra dos 
lotes deverão solicitar o Formulário 
de candidatura (Anexo III) nos Servi-
ços Municipais da Divisão de Acção 
Social, Educação, Cultura e Desporto, 
durante os dias úteis no horário nor-
mal de expediente. As candidaturas 
deverão ser devidamente preenchidas 
e acompanhadas dos documentos so-
licitados no regulamento e entregues 
nos Serviços Municipais da Divisão 
de Acção Social, Educação, Cultura e 
Desporto desta autarquia. 

estraDa eNtraDas - s. marcos Da ataBueIra

obra em curso
Tiveram início, durante o mês de 

Fevereiro, os trabalhos de construção 
(desmatação e demarcação) do terreno 
da estrada que ligará as localidades 
de Entradas e S. Marcos da Atabueira.  

Uma obra adjudicada por 
769.798.087 Euros à empresa Tecnovia 
– Sociedade de Empreitadas, SA, com 
o prazo de execução de um ano, cujo 
trajecto e acabamento apresentam 

alguns condicionamentos impostos 
pelo ICNB – Instituto de Conservação 
da Natureza e Biodiversidade, dado 
a trajectória da via atravessar a Zona 
de Protecção Especial de Castro Verde.

aUTarqUia

ceNtro HIstórIco De eNtraDas

aprovada operação 
Integrada de 
requalificação 

Foi aprovada a Operação Inte-
grada de Requalificação do Centro 
Histórico de Entradas. 

Co-financiada em 80% pelo Pro-
grama INALENTEJO, esta Operação 
integra a requalificação da Praça 
Zeca Afonso e ruas adjacentes, e 
inclui ainda parte das obras de re-
modelação da Casa da Leda para 
aí instalar o Museu da Ruralidade 
e tem um investimento total de 
469.324,96e, sendo o valor dos 
trabalhos a realizar na Praça Zeca 
Afonso de 145.000,00e.

A intervenção a realizar consiste 
assim na repavimentação em calçada 

da Praça Zeca Afonso e na recoloca-
ção do Pelourinho, e inclui ainda a 
Rua de Beja e a Rua do Paço.

O projecto é da autoria da arqui-
tecta Inês Palma e vem dar conti-
nuidade a um conjunto de inter-
venções já efectuadas em Entradas, 
onde se destacam a requalificação 
da zona envolvente da Igreja Ma-
triz e do Largo da Misericórdia, a 
recuperação do imóvel do antigo 
Hospital do Espírito Santo (agora 
Pólo da Biblioteca Municipal) ou a 
recuperação da Ermida de Nossa 
Sra. da Esperança.

mercaDo muNIcIpaL

autarquia lançou concurso 
para empreitada de 
remodelação  

A Câmara Municipal de Castro 
Verde lançou concurso para remo-
delação do edifício do Mercado Mu-
nicipal de Castro Verde. 

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

por verbas comunitárias. A recupe-
ração do edifício visa melhorar as 
condições do espaço onde continuará 
a funcionar o Mercado Municipal e 
onde, futuramente, será instalado 
o novo Centro de Promoção de Pa-
trimónio e Turismo. 

camINHo muNIcIpaL 535

reabilitação da estrada de casével
A Câmara Municipal de Castro 

Verde está a proceder à reabilitação 
do Caminho Municipal 535 (Estrada 
de Casével), com vista à melhoria 
da regularidade superficial e, por 
conseguinte, do conforto e segu-
rança da estrada.

A intervenção contempla o re-
perfilamento da via, a regularização 
de taludes e bermas, saneamento 
e recuperação do piso danificado, 
bem como a  repavimentação de 
toda a faixa de rodagem com mi-
croaglomerado a frio e pintura das 
marcações de segurança.

 A conclusão da obra acabou por   

se atrasar em relação à data prevista 
devido às condições climatéricas dos 
últimos meses. A autarquia pede 

desculpa pelo incómodo e aconselha 
ao reforço da condução prudente 
durante a intervenção. 

Caminho municipal 535 

Dando continuidade a uma política 
de aproveitamento dos financiamen-
tos comunitários, como tem sido 
bem visível ao longo dos quadros 
comunitários anteriores, a Câmara 
Municipal de Castro Verde tem, neste 
momento, um total de 10 candida-
turas aprovadas no âmbito do QREN 
– INAlentejo, que representam um 
investimento de 10 315 442, 03e, 
sendo a comparticipação FEDER de 
6 456 444, 47e. Este investimento 
diz respeito a projectos que se en-
contram em diferentes estados de 
realização. Algumas dessas obras já 
se encontram realizadas, como é o 
caso da Requalificação do Estádio 
Municipal 25 de Abril. Outras estão 
no terreno e algumas já em fase de 
conclusão, como acontece com o 

Centro Escolar Nº 2. Outras, embora 
as candidaturas estejam aprovadas, 
aguardam o decorrer de processos 
administrativos e concursais para 
se poderem iniciar. 

De realçar que, para além destas 
intervenções co-financiadas pelo 
QREN, dentro da contratualização 
com a Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo, e fora desta, a 
autarquia tem em curso outras 
obras suportadas totalmente pelo 
seu orçamento, como é o caso da 
construção dos 16 fogos destinados 
a habitação social ou as intervenções 
na rede viária municipal.

O quadro ao lado presta informa-
ção sobre as candidaturas aprovadas 
a co-financiamento comunitário no 
âmbito do QREN – INAlentejo.

Candidaturas a Co-FinanCiamento ComunitÁrio aproVadas município de                                                
Castro Verde

DesIgNação Investimento total compart. feDer

m394 - Troço Entradas (iP2) / S.m.atabueira (N 123-r) 893 024,00 714 419,20

lar de idosos, Centro de Dia e Serviço de apoio Domiciliário em Sta 
barbára de Padrões 2 047 257,86 963 564,00

requalificação das instalações Desportivas do Estádio municipal "25 de 
abril" de Castro Verde 645 782,00 452 047,40

Eficiência Energética - Parque Escolar 74 116,00 39 355,60

modernização administrativa 310 958,84 153 523,39

totaL coNtratuaLIZaDo cImBaL 3 971 138,70 2 322 909,59

Centro Escolar nº 2 de Castro Verde 2 027 749,15 1 332 875,65

operação integrada de regeneração Urbana de Castro Verde 2 813 486,00 1 699 599,26

operação integrada de qualificação do Centro Histórico de Entradas 596 068,18 375 459,97

rede Urbana para o Património 787 000,00 629 600,00

rede intermunicipal - Cal 120 000,00 96 000,00

totaL INaLeNteJo (extra contratualização) 6 344 303,33 4 133 534,88

totaL geraL 10 315 442,03 6 456 444,47

Investimento de 10 milhões de euros co-financiado por 
fundos comunitários
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SoCiEDaDE
João fraNcIsco guerreIro 

Jornalista de castro verde recebeu prémio
Internacional de reportagem
João Francisco Guerreiro, jornalista da TSF, natural de Castro Verde recebeu, no passado dia 4 de Abril, das mãos do rei de Espanha, Juan 
Carlos, o prémio de jornalismo Internacional “Rei de Espanha”. O jornalista, que foi premiado a par com outros profissionais da Colômbia, 
Argentina, México e Espanha, ganhou o galardão com um trabalho realizado no Haiti dias depois do sismo ocorrido em Janeiro de 2010. 

CarloS Júlio

João Francisco Guerreiro nasceu em 
Castro Verde e aqui ganhou o “bichi-
nho” da rádio. Até ir estudar para Lisboa 
colaborou na Rádio Castrense. Esteve 
na RTP, por pouco tempo,  estagiou 
na TSF, para onde regressou depois 
de uma, também breve, passagem 
pela Rádio Comercial.

É jornalista, tem 34 anos e ganhou a 
última edição do Prémio Internacional 
de Jornalismo “Rei de Espanha”, na 
categoria de rádio, atribuído à repor-
tagem “Missão Haiti” realizada depois 
do terramoto de 12 de Janeiro de 2010, 
que causou mais de 200 mil mortos.

João Francisco Guerreiro, enviado 
da TSF, chegou ao país poucos dias 
depois do terramoto e diz que “ainda 

hoje” tem memórias fortes daquilo 
que presenciou: dor e destruição.

João Francisco Guerreiro foi a 
Madrid receber o prémio (no valor 
de 6.000 euros) das mãos do próprio 
Rei de Espanha, no início de Abril, 
e disse, na altura, que ainda guarda 
sons da reportagens na cabeça, como 
a de um homem, exausto após uma 
longa jornada a transportar feridos, 
que o abordou dizendo: “tenho fome”.

A “grande riqueza de vozes” do 
trabalho de João Francisco Guerreiro 
foi, aliás, elogiada aquando do anún-
cio dos vencedores da 28.ª edição do 
Prémio. 

“A minha principal intenção foi re-
criar os ambientes sonoros com que 
fui confrontado: gritos de alguém em 
sofrimento ou com fome e sede”, disse. 

No discurso de encerramento da 
cerimónia de entrega dos Prémios In-
ternacionais de Jornalismo “Rei de 
Espanha”, o rei Juan Carlos destacou 
a pressão provocada pelo cariz da in-
formação “imediata, interactiva e ao 
alcance de todos”, e sublinhou que as 
“tecnologias marcam novos ritmos e 
obrigam a assumir novos formatos, 
vias e formas de comunicação”.

Ainda assim, segundo a agência 
Lusa, o monarca insistiu, “tem-se 
sempre que valorizar a vontade e a 
capacidade de um jornalista que ajude 
a compreender o que está a acontecer”.

“Na era da multimédia”, acrescen-
tou, “é igualmente necessária a aposta 
pela qualidade, pela fiabilidade, pelo 
critério e pela confiança dos cidadãos 
nos órgãos de comunicação”. 

paLmo e meIo De IguaLDaDe

Livro aborda Igualdade de
género 

A igualdade entre homens e mu-
lheres constitui um dos princípios 
fundamentais do direito comunitá-
rio. “Palmo e Meio de Igualdade”, 
apresentado ao público no passa-
do dia 3 de Março, numa iniciativa 
promovida pela ESDIME – Agência 
para o Desenvolvimento Local do 
Alentejo Sudeste, em colaboração 
com a Câmara Municipal de Castro 
Verde, reúne trabalhos e experiên-
cias desenvolvidas no decurso do 
Projecto “Crescer na Diferença, Edu-
car para a Igualdade”, financiado 
pelo POPH, e tem como objectivos 
incentivar a reflexão em torno da 
igualdade de géneros e, por conse-
guinte, transformar mentalidades, 
comportamentos e atitudes.  

A diversidade de acções, os recur-
sos e metodologias desenvolvidos 
em contexto escolar são agora parte 
integrante do conteúdo deste livro, 
que resulta num produto pela promo-
ção da igualdade de género. “Palmo e 
Meio de Igualdade” propõe-se como 
um guia prático, um suporte e apoio, 
com pistas e exemplos de activida-
des que foram experimentadas e 
desenvolvidas junto das crianças, 
que podem e devem ser replicadas, 
adaptadas e melhoradas, sempre com 
o objectivo de incentivar a reflexão 
e promover a mudança no sentido 
de uma sociedade onde homens e 
mulheres tenham a mesma igualdade 

de oportunidades.
O projecto integrou acções dirigidas 

à dimensão educativa, tendo sido 
desenvolvido a partir de um trabalho 
realizado com as educadoras de in-
fância dos agrupamentos de escolas 
de Almodôvar, Castro Verde e Ferreira 
do Alentejo, em parceria com a Es-
cola Superior de Educação de Beja, 
autarquias e outras entidades locais.

A apresentação do livro reuniu à 
mesa o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte, o Presidente da ESDIME, David 
Marques, a Secretária de Estado da 
Igualdade, Elza Pais, e a Presiden-
te da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, Teresa Fragoso. 

Para Elza Pais, Secretária de Estado 
da Igualdade, este “é um projecto de 
grande pertinência para a região e 
para o país”, pois identifica as di-
ficuldades sentidas na abordagem 
da temática através de conversas e 
actividades realizadas com as crianças, 
onde constroem e, ao mesmo tempo, 
desconstroem imagens estereotipa-
das do pai e da mãe. A Secretária 
de Estado felicitou ainda a ESDIME 
pela temática do livro, e o trabalho 
desenvolvido em articulação com 
as autarquias, “pois só assim é pos-
sível chegar a homens e mulheres, 
transmitindo-lhes a mensagem da 
igualdade, enquanto patamar central 
do desenvolvimento.

associação regina 
cordium dinamizou 
atL de páscoa

Durante o período de férias da 
Páscoa, a Associação de Apoio à Inte-
gração - Regina Cordium dinamizou 
um conjunto de actividades de ocu-
pação de tempos livres direccionado 
a crianças e jovens entre os 6 e os 
16 anos de idade. 

O ATL reuniu um total de 22 ins-
critos tendo desenvolvido grande 
parte das suas iniciativas ao ar livre 
e em pleno contacto com a Nature-
za. Mereceram destaque as visitas 

ao Monte das Oliveiras, à Aldeia da 
Sete, a Nossa Senhora de Aracelis e 
ao Vale Gonçalinho da Liga para a 
Protecção da Natureza.

Durante o ATL foram ainda dina-
mizados jogos tradicionais e duas 
caminhadas que tiveram como ob-
jectivo uma recolha de jangros e de 
ervas aromáticas.

O ATL encerrou a 21 de Abril, com 
um lanche e uma animação musical 
que reuniu pais e crianças. 

João Francisco Guerreiro em reportagem  no Haiti

apresentação do livro “palmo e meio de igualdade”

almoço-convívio vai 
reunir aivadenses

A comunidade de Aivados recebe, 
no dia 6 de Agosto, muitos dos filhos 
da terra e seus descendentes que 
aqui se deslocam para participar no 
7º Almoço-convívio de Aivadenses.

O Centro Comunitário é o local 
escolhido para acolher a iniciativa 
que tem início marcado para as 13 
horas e será animada pelo Grupo 
Cantes da Planície e pelo acordeonista 
Marco Rafael.

Este almoço-convívio tem como 
objectivos proporcionar o reencontro 
entre aivadenses e dar a conhecer 

às gerações mais jovens a sua terra 
natal. O primeiro Encontro de Aiva-
denses decorreu em 1991, na Baixa 
da Banheira, tendo reunido cerca 
de 300 pessoas num almoço que 
serviu para conviver e relembrar 
a comunidade dos Aivados. 

A iniciativa tem o apoio da As-
sociação da Comissão de Aivados, 
da Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal de Castro Verde. 

Para mais informações e inscri-
ções  (até 10 de Julho) contacte: Célia 
Matos - 93 373 26 13
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“geNte comum – uma HIstórIa Na pIDe”

a tortura e o medo antes do 25 de abril 
Quase quatro décadas depois, a magistrada do Ministério Público, Aurora Rodrigues, conta em livro a sua história de presa política. Um 
impressionante relato da brutalidade das torturas a que foi sujeita, mas também uma história de carácter, de força e de resistência.

CarloS Júlio

Aurora Rodrigues tinha cinco anos 
quando a família se mudou de Vale da 
Azinheira (Mértola) para Castro Verde, 
seguindo o pai que aqui encontrou 
trabalho como cantoneiro na Junta 
Autónoma de Estradas.

Os tempos eram muito difíceis. 
Estava-se em 1957 e as dificuldades 
económicas da família eram muitas. 
Aurora estudou sempre em Castro, 
da Escola Primária ao Colégio, e teve 
acesso a uma bolsa de um particular 
que lhe permitiu estudar depois em 
Beja e em Lisboa.

Muito cedo sentiu a necessidade 
de combater as injustiças do regime 
fascista deposto a 25 de Abril de 1974. 
Em Lisboa, na Faculdade de Direito 
conheceu e estreitou relacionamentos 
com o MRPP que, na altura, tinha 
um grande peso entre a juventude 
universitária. Foi amiga de Ribeiro 
Santos, morto pela PIDE, em plena 
Faculdade de Economia, no Quelhas, 
em 1973. Pouco depois foi presa e 
sujeita, em Caxias, a violentas torturas.

Quase 40 anos depois decidiu 
partilhar a sua história e a sua ex-
periência e publicou um livro onde, 
de uma forma directa, conta como 
era o Portugal de então, autoritário 
e repressivo.

Aurora Rodrigues, hoje magistrada 
do Ministério Público, no DIAP de 
Évora, esteve também em Castro 
Verde, onde ainda reside a mãe, para 
o lançamento de “Gente Comum – 
uma história na PIDE”, publicado pela 
100LUZ, uma editora também com 
sede na vila de Castro.

“Este livro era necessário para 
mim, para um acerto de contas com 
a minha própria vida pessoal, para 
compreender algumas das minhas 
reacções, das minhas angústias. Mas 
também me foi necessário a um nível 
mais geral, porque se este tipo de 
situações acontece a uma pessoa tem 
que ser em nome de alguma coisa, 
tem que servir para alguma coisa. 
Não foram momentos nada fáceis”, 
diz Aurora Rodrigues.

Os momentos de tortura em Ca-
xias, sobretudo, os espancamentos 
e a tortura do sono, a que foi sujeita 
durante 20 dias, apenas intervalados 
por uma semana, acordada e impedida 
de dormir foram “de uma grande 
violência. Acho mesmo que a PIDE 
quando me torturou, e da forma como 
o fez, não era só a mim que estavam 
a torturar. Quando me batiam, quan-
do me torturavam, eles estavam a 
torturar toda a resistência, estavam 
a torturar em grande medida (e nada 
tenho contra as outras regiões do 
país) o Alentejo e os alentejanos. Eles 
chamavam-me muitas vezes, como 
insulto, “sua alentejana”, “sua Cata-
rina Eufémia”. Não era só a mim que 
eles estavam a ver. Estavam-nos a 
ver a todos e descarregavam a raiva 

que sentiam pelo Alentejo e pelos 
alentejanos em mim, que era a pessoa 
que lá tinham. Mas aquela raiva que 
descarregavam era o que sentiam por 
nós todos e é o que pode dar sentido 
– se alguma coisa do que diziam os 
Pides fazia sentido – ao que queriam 
dizer quando me chamavam “sua 
alentejana”. Quando me chamavam 
“sua alentejana” era porque sentiam 
que não estava ali sozinha”, recorda 
Aurora Rodrigues.

Apesar da sua militância se ter 
processado toda em Lisboa, o Alentejo 
e a matriz da sociedade alentejana 
marcou-a também profundamente. 
“O Alentejo, na altura, vivia numa 
pobreza extrema. Aqui a grande 
maioria das pessoas não tinha um 
bocado de terra onde semear uma 
couve para comer. Portanto, se não 
havia trabalho não havia comida. 
Lembro-me do cante alentejano en-
toado por dezenas de homens sem 
trabalho em Castro Verde. Os alen-
tejanos são altivos. Mas esta altivez  
não é arrogância, é orgulho, e uma 
postura muito própria. Havia mui-
tas pessoas que passavam fome em 
Castro Verde e os homens cantavam 
pelas ruas, junto à Câmara. O cante 
alentejano ainda hoje me comove 
profundamente, não só por ser boni-
to, mas pelas lembranças que tenho 
desse tempo”, diz Aurora Rodrigues, 
sublinhando também o contributo das 
mulheres na resistência ao fascismo. 

“Foi tudo isso que me formou. Foi a 
vizinha Joana Ferraz, de Castro Verde, 
que refiro no livro, e que era uma 
mulher extraordinária. Sempre me 
marcou muito a força das mulheres e 
uma das minhas grandes referências 
é essa mulher que era analfabeta e a 
quem eu desde muito nova escrevia 
as cartas e, através delas, eu percebia 
os problemas daquela mulher, uma 
pessoa com quem eu falava muito. 
Acho que a vizinha Joana nunca tinha 
ouvido falar em política, nem sabia o 
que isso era, mas foi das pessoas que 
mais contribuíram para a minha for-
mação política e para a compreensão 
do estatuto e do papel da mulher”, 
recorda.

De Castro Verde, Aurora Rodrigues 
sublinha também o papel que tiveram 
os fundadores do Colégio, liderados 
pelo Dr. Francisco Alegre e pelo Dr. 
Celso Pinto de Almeida, democratas. 
“Lembro-me do dr. Francisco Alegre 
nos dia 1º de Maio nos meter no carro 
e nos levar ao campo. Não sabíamos 
o significado da data, só a soube de-
pois, mas esse era um gesto com que 
ele, sem nos dizer nada, pretendia 
assinalar o 1º de Maio”, diz Aurora 
Rodrigues.

Dos meses em que esteve presa 
– foi libertada só depois do 25 de 
Abril – e para além da violência, da 
tortura e do medo, Aurora Rodrigues 
recorda também a “força” que os pais 
lhe deram, nomeadamente as cartas 

da mãe que terminavam sempre com 
a frase “E beijinhos das vizinhas, das 
pessoas amigas…”. Aurora conta 
também que “o vizinho da família, 
António Terlica, que tinha sido tam-
bém preso político, e que era alfaiate 
me mandou uma vez para a prisão 
umas calças feitas por si e, doutra 
vez, nógados”. Gestos que a marca-
ram profundamente, diz, passados 
todos estes anos.

“Foram experiências terríveis, que 
só agora vou conseguindo contar, 
mas a minha experiência mostra que 
é sempre possível lutar. É sempre 
possível para toda a gente, em todos 
os tempos e em todas as gerações. A 
geração em que eu fui jovem tinha 
muitas dificuldades. Cheguei à Fa-
culdade devido a uma sucessão de 
acasos, mas há uma coisa que nunca 
podemos calar que é a nossa inquie-
tação e a nossa insubmissão. E é isso 
que os jovens têm. Tinham no meu 
tempo, têm agora e terão sempre”, 
refere Aurora Rodrigues que junta à 

experiência da prisão antes do 25 de 
Abril, uma outra, já depois de 1974, 
quando cerca de quatro centenas de 
militantes do MRPP foram presos e 
levados para Caxias.

“Essa nossa prisão, e a forma como 
ela aconteceu, foi uma manifestação 
de repressão, que algumas pessoas 
explicam como um excesso revolu-
cionário. Acho que não foi nenhum 
excesso revolucionário, porque há 
violações dos direitos humanos que 
revolução nenhuma justifica e nada 
justifica a prisão de todas aquelas 
pessoas, algumas das quais eram 
mesmo ainda crianças. Até hoje ainda 
estou para saber porque é que fui 
presa e porque é que fui solta depois, 
passado um mês, em que me leva-
ram descalça para a mata de Algés 
e onde me deixaram, sem quaisquer 
formalidades legais, nem mandato 
de captura, nem de soltura, nem ex-
plicação nenhuma sobre os motivos 
porque estava presa. Nada.”, diz a 
hoje magistrada do DIAP. “Quando 

cheguei a Caxias fui identificada por 
um guarda prisional que já lá estava 
aquando da minha primeira prisão, 
antes do 25 de Abril, que disse: “esta 
já aqui esteve”. São prisões que não 
dá para perceber, como não dá outro 
aspecto: se ler a imprensa da altura 
verá que nenhum partido de esquerda 
reagiu contra estas prisões. Houve 
pessoas que reagiram individualmen-
te, tenho-as bem presentes, mas os 
partidos não perceberam que aquilo 
era um atentado contra a liberdade, 
contra os direitos humanos e que 
não havia razão nenhuma para ter 
acontecido”.

Agora, anos depois, pergunto-
-lhe se hoje as liberdades estão mais 
protegidas e os direitos e garantias 
salvaguardados para o comum do 
cidadão. Aurora Rodrigues considera 
que “apesar de tudo, penso que a 
democracia está consolidada e que 
dificilmente haverá situações que en-
volvam este tipo de violência. Há é 
outro tipo de violência. Está instalado 
o medo. A  violência manifesta-se pela 
falta de emprego, pela falta de apoios 
a quem não tem meios próprios de 
sobrevivência, por exemplo, os idosos 
ou as crianças que, muitas vezes, 
são privados do mínimo necessário 
para viverem com dignidade. Isso é 
violência e constitui uma violação 
dos direitos humanos”.

rEPorTaGEm

“Gente Comum: Uma História 
na PiDE” foi apresentado em 
Castro Verde a 12 de março, 
no Fórum municipal de Castro 
Verde. Juntamente com a auto-
ra do livro, aurora rodrigues, 
marcaram também presença 
Paula Godinho (Departamento 
de antropologia e iElT da Fa-
culdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova 
de lisboa), Josepa Cucó i Giner 
(Catedrática de antropologia de 
Valência), antónio monteiro 
Cardoso (Centro de Estudos de 
História Contemporânea Por-
tuguesa do iSCTE-iUl e Escola 
Superior de Comunicação Social 
do instituto Politécnico de lis-
boa), João Palma (Presidente do 
Sindicato dos magistrados do 
ministério Público) e o Presidente 
da autarquia, Francisco Duarte.

Durante a apresentação, que 
trouxe a magistrada à terra que 
a viu crescer, falou-se de cora-
gem, de força e de resistência. 
De ideais e de luta.  

Entre o público presente na 
assistência encontravam-se 
alguns amigos de aurora que 
aqui vieram para a rever e re-
encontrar.

a apresentação do livro ficou 
ainda marcada pela actuação de 
“os Ganhões” de Castro Verde.

aurora rodrigues
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III eNcoNtro De vIoLas De arame / eNcoNtro De tocaDores De vIoLa campaNIça

valorizar a cultura musical em prol da
salvaguarda da tradição

No âmbito da 21ª edição da Quin-
zena Cultural, o Fórum Municipal de 
Castro Verde acolheu, nos dias 16 e 
17 de Abril, a 3ª edição do Encontro 
de Violas de Arame, que decorreu 
em simultâneo com o II Encontro 
de Tocadores de Viola Campaniça. 
A iniciativa, organizada pela Viola 
Campaniça Produções em parceria 
com a autarquia, trouxe a Castro 
Verde tocadores destes instrumen-
tos de tradição oriundos de várias 
regiões do país. 

Pedro Mestre, anfitrião da inicia-
tiva e tocador de viola campaniça 
(Alentejo), Rafael Carvalho, tocador 
de viola da terra (São Miguel, Açores), 
Vítor Sardinha, tocador de viola de 
arame (Madeira), José Barros, tocador 
de viola braguesa (Minho) e Chico 
Lobo, tocador de viola caipira (Minas 
Gerais, Brasil), foram os tocadores 
presentes no encontro, que contou 

também com as participações do 
Mestre Manuel Bento, tocador de 
Viola Campaniça e do Mestre Amílcar 
Martins da Silva, artesão / tocador 
de Campaniça.

Uma importante acção de sal-
vaguarda e dinamização da viola 
portuguesa tradicional, que integrou 
momentos distintos, tendo merecido 
destaque a iniciativa “Conversas em 
torno das Violas de Arame”, que 
contou com as intervenções dos 
cinco tocadores, do construtor de 
instrumentos de cordas, Orlando 
Trindade e do musicólogo e profes-
sor universitário Manuel Morais. As 
“Oficinas de Toque” foram outro dos 
pontos altos da iniciativa, onde os 
cerca de 40 participantes puderam, 
sob a orientação dos tocadores pre-
sentes, aprender a tocar os vários 
tipos de violas de arame. 

Durante os dois dias houve ain-

da espaço para os cinco músicos 
se apresentarem em concerto em 
Castro Verde e Entradas tendo este 
último assinalado o encerramento 
da iniciativa. Ambos os concertos 

contaram com as participações do 
Grupo de Violas Campaniças e dos 
tocadores participantes nas oficinas 
do encontro.

A primeira edição do Encontro 

de Violas de Arame decorreu em 
Castro Verde no ano de 2009. Em 
2010, a iniciativa transferiu-se para 
a Ilha de S. Miguel, nos Açores, tendo 
regressado este ano ao Campo Branco.

CUlTUra

BIBLIoteca muNIcIpaL maNueL Da foNseca

Novos projectos à disposição dos utilizadores
Desde o dia 17 de Março, que 

a Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca, em Castro Verde, tem 
ao dispor dos seus utilizadores 
mais pequenos um novo projecto 
inteiramente dedicado à leitura. 
“Histórias na Casa da Árvore”, assim 
se intitula o mesmo, funciona diaria-
mente às 17h00, no espaço infantil, 
para o público em geral, ou para as 
escolas mediante marcação, e também 
aos Sábados, de quinze em quinze 
dias, pelas 15h00, para pais e filhos. 
Na Casa da Árvore, as letras ganham 
vida, formam palavras, frases e tor-
nam-se histórias de fazer sonhar. 
Depois de contadas as histórias, a 
Biblioteca Municipal disponibiliza toda 

uma selecção de livros relacionada 
com o tema que podem ser requisi-
tados pelos pais e/ou crianças para 
lerem em casa.

Paralelamente, no âmbito da 
XXI Quinzena Cultural Primavera 
no Campo Branco, a Biblioteca Mu-
nicipal Manuel da Fonseca procedeu 
também à abertura de um Ponto de 
Empréstimo em Santa Bárbara de 
Padrões, que vem assim dar resposta 
às necessidades de informação, cul-
tura, educação e lazer dos munícipes 
e, ao mesmo tempo, dinamizar uma 
política de combate à info-exclusão.

A abertura deste novo espaço fi-
cou marcada pela apresentação da 
animação criada para o projecto “Em 

Portugal, Sê poeta” , pela participa-
ção da Dra. Maria Maia, curadora 
do Museu da Lucerna, que falou aos 
presentes sobre “A História de uma 
Lucerna” e pela actuação do Grupo 
Coral “As Papoilas” do Corvo.

A funcionar no espaço da Junta 
de Freguesia da localidade, o Posto 
de Empréstimo de Santa Bárbara de 
Padrões apresenta um espólio de cer-
ca de 1600 títulos, entre livros para 
adultos e crianças, 150 DVD’s, 100 
CD’s e está dotado de dois pontos 
de acesso à internet e está à dispo-
sição dos utilizadores de Segunda 
a Sexta-feira, das 9h00 às 13h00, e 
das 14h00 às 17h00. 

festIvaL terras sem somBra 2011

coro da arena de verona “encheu” Basílica real
No âmbito do Terras sem Som-

bra 2011: Festival de Música Sacra 
do Baixo Alentejo, Castro Verde re-
cebeu o Coro da Arena de Verona 
num concerto único que encheu o 
espaço da Basílica Real de Nossa 
Senhora da Conceição. Subordinado 
à temática “Para lá do Tempo”, o 
concerto aconteceu a 30 de Abril e 
foi gravado na íntegra para a RTP 
para transmissão futura.

Dirigido pelo maestro Giovanni 
Andreoli, o Coro foi acompanhado 
por três instrumentistas notáveis 
– Kodo Yamagishi (piano e celesta), 
Alexandre Delgado (viola) e Rui Go-
mes (percussão).

O concerto abrangeu duas obras 

fundamentais da modernidade e do 
Romantismo: «Rothko Chapel» para 
viola, celesta, percussão e coro, de 
Morton Feldman (1926-1987), e «Via 
Crucis» para coro e piano, de Franz 
Liszt (1811-1886). 

A defesa da biodiversidade esteve 
também em destaque nesta passa-
gem do Festival por Castro Verde, 
estabelecendo assim a triangulação 
entre património cultural, música e 
natureza. Na Herdade do Vale Gon-
çalinho da LPN foram desenvolvidas 
iniciativas de salvaguarda do habitat 
de aves características da região, 
como a abetarda e o sisão, desig-
nadamente a sinalização de veda-
ções ou a instalação de caixas para 

o peneireiro-das-torres na Basílica 
Real de Castro Verde, entre outras.

Iniciado em 2003, o Festival Ter-
ras sem Sombras é uma iniciativa 
do Departamento do Património 
Histórico e Artístico da Diocese 
de Beja e integra uma programa-
ção de qualidade internacional 
da qual fazem parte concertos de 
música erudita, master-classes, 
conferências temáticas e outras 
iniciativas de pedagogia artística. 
A edição de 2011, intitulada Pere-
grinação Interior - Momentos da 
Espiritualidade na Música Ocidental 
(Séculos XVII-XXI), é consagrada às 
relações entre a Música e a Peregri-
nação e decorre até 9 de Julho. 

aLfreDo rocHa

Coro da arena de Verona em concerto na Basílica real de Castro Verde

oficina de  Viola Campaniça

ponto de empréstimo de santa Bárbara de padrões
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DESTaqUE
aNtóNIo aNJos 

o sr. castrense
A Autarquia e o FC Castrense homenagearam António Anjos. Contextualizada pelo projecto “Castrense: Memória de uma Comunidade”, 
desenvolvido pela Câmara Municipal de Castro Verde em parceria com o Futebol Clube Castrense, a homenagem reconhece o contributo 
prestado ao longo de toda uma vida dedicada à causa do desporto em Castro Verde. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde e o Futebol Clube Castrense 
homenagearam António Anjos, di-
rigente desportivo do clube e per-
sonalidade que, ao longo de toda a 
sua vida, tem estado ligado à história 
da colectividade e do desporto no 
concelho. 

A homenagem aconteceu a 26 de 
Abril, integrada na XXI Quinzena Cul-
tural “Primavera no Campo Branco” 
e contextualizada pelo projecto “Cas-
trense: Memória de uma Comunida-
de” que integra duas componentes 
distintas: o documentário “Castrense: 
uma História” e a exposição “Castren-
se: Memória de uma Comunidade”. 

Num momento regrado por grande 
emoção, e bastante aplaudido pelo 
público, António Anjos subiu ao palco 
do Cineteatro Municipal de Castro 
Verde onde recebeu, do Presidente 
da autarquia, Francisco Duarte, um 
salva institucional, e das mãos do 
Presidente da Direcção do FC Cas-
trense uma peça de artesanato con-
cebida pela ceramista Vanda Lopes, 
criada especialmente para a ocasião. 
Ambas as peças registam o texto de 
agradecimento pelo seu contributo 
ao desenvolvimento do desporto no 
concelho e a longa dedicação ao clu-
be. E porque ser dirigente implica 
muitos sacrifícios e disponibilidade 
familiar, Ana Dilar, sua companheira, 
juntou-se a António Anjos no palco, 
ela que sempre esteve ao seu lado 
nesta causa.

No âmbito do projecto “Castrense 
Memória de uma Comunidade”, que 
para além dos produções apresen-
tadas, reúne 12 horas de gravações 
com antigos colaboradores do clube 
(directores, atletas, etc.), e que no 
futuro estarão disponíveis no Arqui-
vo Municipal, o contributo dado por 
António Anjos revelou-se indispen-
sável e decisivo, constituindo o elo 
de ligação entre os testemunhos de 
58 anos de vivências do clube, na 
definição das pessoas a ouvir e na 
procura de documentação (fotogra-
fias, objectos) que o tempo se tinha 
encarregado de dispersar sempre 
que o clube mudou de residência. 

António Anjos nasce a 10 de Abril 
de 1939. É natural de Castro Verde e 
consigo transporta todo um rol de 
memórias que remonta à fundação do 
Castrense. Uma incursão pelo desporto 
em nada programada que aconteceu 
tinha apenas 14 anos. 

Decorria então o ano de 1953 
quando foi convidado a integrar 
a Comissão de Festas do Clube. “O 
meu papel era organizar os bailes, 
contactar os acordeonistas e explorar 
o buffet”. Na altura, trabalhava na 
Fábrica Prazeres & Irmão, como fiel 
de armazém (funções que assumiu 
até 1965).

Em 1956, António Anjos adopta 
uma posição mais activa no seio do 
Futebol Clube Castrense, tendo sido 

nomeado director. A partir da década 
de 60, o Clube abandona o amadoris-
mo e começa a jogar oficialmente, 
sagrando-se campeão distrital da 2ª 
divisão na época 1963/64.

Porém a convicção de uma vida 
melhor fora de Portugal motiva-o a 
mudar de ares e a viajar até Luanda. 
“Foi uma aventura. Abandonei Cas-
tro Verde, a família, a namorada e 

o emprego. Foram quatro dias sem 
ninguém saber por onde parava. 
Tinha ido a Setúbal assistir ao jogo 
contra o Sporting mas, entretanto, 
decidi ficar por Lisboa durante dois 
meses. Aproveitei a ocasião e comprei 
o bilhete de barco para Luanda. Parti 
para Angola a 1 de Março de 1966 a 
bordo do Pátria.” 

Durante dois anos, de 1966 a 1968, 

António Anjos vive e trabalha em 
Luanda, primeiro como funcionário 
do aeroporto, depois como fiscal de 
2ª classe da Câmara desta cidade. No 
seu primeiro ano em Angola toma a 
decisão de casar por procuração com a 
sua namorada castrense, motivo que 
o leva a regressar a Portugal em 68. 
“Já tinham passado dois anos desde 
o meu casamento e o meu objectivo 
era levar a minha esposa comigo para 
Luanda, mas isso nunca chegou a 
acontecer. Ela convenceu-me a ficar 
em Castro Verde e assim foi até hoje”. 

Durante a ausência de António An-
jos por terras angolanas, o Castrense 
tinha fechado portas. Havia três anos 
que o Clube estava apagado da vida 
da vila. Porém, com o seu regresso 
a Castro Verde a chama do futebol 
reacende-se e o dirigente retoma o 
entusiasmo de dar continuidade à 
colectividade, assumindo as funções 
de presidente da Comissão Adminis-
trativa. Formam-se novas equipas com 
o intuito de disputar competições 
oficiais, nomeadamente de juniores 
e juvenis, uma vez que só a equipa 
de futebol senior continuava a jogar.

A patinagem foi e continua a ser 
a sua grande paixão. Motivado pelos 
contactos e pelas vivências de Luan-
da, António Anjos funda, em 1979, a 
secção  autónoma de Patinagem do FC 
Castrense requisitando a colaboração 
de Francisco Antunes que na altura 
assentara arraiais em terra campa-
niça. Começam os primeiros passos 

no hóquei em patins e o entusiasmo 
dos jovens e da comunidade em torno 
desta modalidade. Depois os patins 
ganharam velocidade e surgem as 
Corridas em Patins. A juventude fe-
minina adere à modalidade e António 
Anjos percorre o país em competições 
oficiais disputadas pelas duas equipas 
femininas de então. Os resultados 
alcançados são espantosos.  

Encerrado o capítulo das Corridas 
em Patins, António Anjos incentiva, 
em 1993, a criação da Secção de Pa-
tinagem Artística.

Várias vezes homenageado é com 
orgulho que elege a homenagem do FC 
Castrense e da autarquia da sua terra 
como aquela que mais o comoveu. 
Outras marcaram o seu percurso como 
dirigente do Clube, nomeadamente 
quando este completou 50 anos de 
existência. Uma homenagem que lhe 
valeu a distinção de “dirigente mais 
antigo do País” e que foi atribuída 
pela Federação Portuguesa de Fute-
bol e Associação de Futebol de Beja. 

António Anjos é para sucessivas 
gerações a pessoa que personifica o 
Castrense. Nunca foi presidente da 
colectividade, ocupou outros cargos 
nos órgãos sociais e na coordenação de 
secções, mas esteve sempre presente, 
nos bons e maus momentos. A sua 
política sempre foi o desporto. Uma 
causa feita de amizade e de espírito 
de equipa pelo desenvolvimento do 
desporto e o amor à sua terra. 

Caricatura de antónio anjos. autor Baltazar ortega, in “rostos de um rosto”. 
edição: Câmara municipal de Castro Verde, 1992

início dos trabalhos no Campo das sesmarias, 1971 (2ª fase). esquerda para 
a direita antónio anjos, manuel sequeira, antónio Honório, Carlos leonor. 
atrás: (?)

Homenagem a antónio dos anjos
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DESTaqUE

castrense: memória de uma comunidade
Paulo barriGa

A verdade é que tudo começou no 
dia das mentiras. A 1 de Abril. E tudo 
começou como costumam começar 
as grandes realizações humanas: com 
um sonho. 

Corria o ano de 1953. Em Portugal 
o regime cimentava a adormecedora 
trilogia dos três efes: família, futebol 
e fado. Em Castro Verde um grupo 
de jovens de boas famílias lançava-se 
precisamente na insondável aventura 
de criar uma colectividade em torno da 
bola e do entretenimento – o Futebol 
Clube Castrense.

Em abono da verdade, talvez nem 
tenha sido bem no dia das mentiras 
que nasceu o Futebol Clube Castren-
se. A ideia já vinha de trás. Desde a 
Primavera de 1928 que pairava no ar 
essa querença de organizar diferentes 
práticas desportivas numa única e 
eclética colectividade. De cariz popular 
e abrangente. Onde ricos e pobres 
pudessem coexistir sem pendências 
nem questões. Uma colectividade que 
aplanasse os profundos regos que a 
possessão da terra costumava cavar 
entre jornaleiros e proprietários. E 
que permitisse o acesso genérico à 
prática desportiva. Uma espécie de 
milagre é o que procuravam, no fundo, 
os pioneiros do Castrense.

E talvez por isso mesmo se tenham 
lembrado de colocar numa das metades 
do emblema do clube, desenhado por 
António Tito Figueira, uma singela 
representação do Milagre de Ourique. 
E na outra metade, uma arma de caça 
desportiva, um stique de hóquei, uma 
bola de ténis e outra de… futebol: o 
desporto que no pós-guerra consegue 
mobilizar multidões de adeptos em 
toda a Europa, em Portugal e, claro, 
nas profundezas do Alentejo. No início 
da década de 1950, aliás, funcionava já 
em Castro Verde, na casa de um grande 
simpatizante e praticante do futebol, 
Baltazar Botelho, a sede embrionária 
de uma agremiação futebolística, o 
Juventude Castrense.

Pelo que a primeira e imediata ta-
refa dos inventores do Futebol Clube 
Castrense, no ano da sua oficializa-
ção, 1953, constou precisamente em 
convencer e em integrar os jogadores 
do Juventude na colectividade que 
se preparava para surgir. Foi o que 
aconteceu, entre muitos outros, com 
o defesa central Francisco Inácio cujo 
regime de treinos e jogos pouco ou 
nada se alterou com a transferência: 
treinamentos às seis da matina antes 
de largar para a monda, um traçalho 
de pão com marmelada para encarar a 
jornada de barriga consolada e jogos 
no Campo da Feira, ora a descer ora 
a subir, quando, aos domingos, se 
conseguia combinação com alguma 
equipa das redondezas.

Excluindo uma ou outra eira, no-
meadamente aquela a que chamavam 
Cerca dos Correios, propriedade da 
família Faleiro, para sucessivas gerações 
de rapazes nascidos em Castro Verde 
o estádio de referência e único local 
em todas as cercanias para praticar 
futebol com alguma dignidade foi o 
Campo da Feira de Castro. Um chão 
raso de terra batida e pedras, com uma 

inclinação assaz considerável no topo 
sul, o que proporcionava vantagem 
inequívoca à equipa que atacava de 
nortada. 

As balizas eram o somatório de 
três redondos troncos de eucalipto, 
unidos em ângulo recto por uma efi-
caz artimanha de lata contorcida e 
cravada nos paus por cravos de ferrar 
bestas. Para as redes das balizas era 
pedido emprestado o cordoame utili-
zado pelos condutores dos carros de 
muares para o carrego da palha. Os 
balneários dos jogadores eram im-
provisados num quarto de dormir da 
casa da fervorosa adepta castrense, 
Mariana Máxima Baptista, que também 
se prontificava para lavar e endireitar 
os equipamentos dos atletas, de forma 
militante e desapegada. Esta habita-
ção ficava situada perto do posto da 
GNR, a escassos metros do Campo 
da Feira, o que tornava a coisa ainda 
mais profissional.

E foi este o único património que o 
recém-criado Futebol Clube Castrense 
recebeu de presente no seu baptismo, 
em 1953: a possibilidade de fazer uma 
ou outra partida de futebol num cam-
po a descer, com balizas quixotescas 
e balneários domésticos. Recebeu o 
recinto – que obviamente estava inter-
ditado por ocasião da Feira e dos seus 
preparos e desmanchos – e herdou 
a própria designação do clube, que 
em 1953 foi resgatada ao nome que 
os precursores do futebol em Castro 
Verde davam à equipa da terra: Clube 
Castrense. 

Os relatos mais antigos indicam 
que esta denominação já era utilizada 
em 1921. E que o futebol se praticou 
nesta vila com alguma regularidade 
durante as décadas de 1920 e 1930. 
Francisco Sebastião Costa foi um dos 
principais entusiastas deste embrião 
de clube, cuja sede funcionou entre 
1938 e 1946 em sua casa, na rua 
Morais Sarmento. Do antigo Clube 
Castrense restam algumas fotografias 
contorcidas e a memória de verdadei-
ros ídolos da bola, como é o caso do 
mítico guarda-redes Vaz Ramos, que 
tinha uma maneira muito especial de 
encaixar a bola junto ao peito, gesto 
que os rapazes gostavam de reproduzir 

nos jogos de rua.
Nasceu, então, pobre o Futebol Clu-

be Castrense, embora os elementos 
da comissão que se organizou para 
lançar o clube fossem provenientes 
da elite local. Alguns dos fundadores, 
aliás, estudavam ou trabalhavam em 
Lisboa e apenas regressavam à terra 
nas férias escolares ou, quando mui-
to, aos fins-de-semana. Se incertezas 
existissem sobre o pendor algo urbano 
que esteve na origem da colectividade, 
bastava olhar para as modalidades 
desportivas que inicialmente ali se 
praticaram para que tais dúvidas 
se dissipassem: andebol, voleibol e 
pingue-pongue.

A par do futebol, foram estas as 
modalidades, surpreendentes e raras na 
região, que inauguraram a actividade 
desportiva do Futebol Clube Castrense. 
Desportos que se praticavam de forma 
desgarrada no quintal da primeira sede 
social da colectividade, situada na rua 
D. Afonso I, e cuja inauguração, a 1 
de Abril de 1953, marcou a fundação 
do próprio clube. 

Como seria de esperar, nenhuma 
destas práticas desportivas, exceptuan-
do o ténis-de-mesa, vingou junto dos 
jovens locais, precocemente na vida 
arremessados aos trabalhos braçais 
e ao analfabetismo. Eram moços, isso 
sim, com vontade de dar o litro atrás 
de uma bola de catechu, pesada que 
nem pedras da calçada. Já as outras 
modernices da cidade, nem tanto.

Não foi fácil o processo de anga-
riação de sócios para o Futebol Clube 
Castrense. Excluindo os elementos da 
Comissão Organizadora e mais um ou 
outro comerciante local que aderiu ao 
clube logo de início, a quota mensal de 
25 tostões não estava propriamente 
ao alcance de todos. A desejada adesão 
massiva de populares acabou por não 
se verificar. E só paulatinamente, com 
a compra de uma mesa de bilhar, de 
uma telefonia e com a realização de 
bailes populares e de saraus musi-
cais, a população começou a despertar 
para esta nova colectividade que se 
propunha não apenas incrementar o 
espírito desportivo entre jovens, mas 
também dinamizar iniciativas de cariz 
cultural, recreativo e de beneficência.

A popularidade do Futebol Clube 
Castrense começou por se firmar, afi-
nal, fora das quatro linhas. A sede do 
clube - cuja exorbitante renda de dez 
escudos (ao fim do segundo ano já 
eram 20 escudos) exigia rápido finan-
ciamento - começou a ser frequentada 
por jovens que procuravam escutar 
as vozes dos artistas da rádio que a 
pequena telefonia debitava em ásperas 
sintonias. Alguns desses artistas, por 
ocasião das festas populares, chegavam 
mesmo a actuar num palco que se 
improvisava no fundo do quintal do 
Castrense. A actuação do famosíssimo 
cantor romântico Luís Piçarra, natural 
de Moura, terá ficado entre as mais 
memoráveis tertúlias musicais que 
por aquela altura se promoveram em 
Castro Verde. 

Data igualmente de 1953 a criação 
de um grupo coral alentejano associado 
ao Futebol Clube Castrense. Projecto 
que, por circunstâncias várias, organiza-
tivas e estruturais, teve curta duração. 
Mas toda esta fervilhante actividade 
cultural fez com que o Castrense, aos 
poucos, começasse a ganhar peso na 
formação cultural e na sociabilização 
dos jovens de Castro Verde. De tal forma 
que, quando a 1 de Abril de 1956, são 
eleitos os primeiros corpos sociais do 
clube, com António Tito Figueira à 
frente dos destinos da colectividade, é 
igualmente nomeada uma Comissão 
de Festas, cujos dez elementos, lide-
rados por António Francisco Baião, 
estavam adstritos em exclusividade 
às questões culturais, recreativas e 
à angariação de sócios e de fundos 
para o clube.

A mais visível dessas acções pro-
mocionais era a célebre arruada de 
atletas e sócios pelas artérias da vila, a 
que chamavam cortejo de oferendas. 
Mas os mais eficazes, em termos de 
chamar pessoas à sede e de realizar 
fundos, eram sem sombra de dúvidas 
os bailes, que depressa desataram a 
acontecer em todas as datas festivas. 
Estas festas passaram posteriormente 
a ocorrer no então denominado “Ca-
sarão”, onde actualmente funciona a 
Cooperativa de Consumo.

E se, de facto, foi o futebol que este-
ve na origem da criação do clube, não 

deixa de ser curioso que as questões 
culturais e recreativas tenham estado 
tão presentes nos primeiros passos 
da colectividade. Igualmente curioso 
é o facto de a primeira, embora fu-
gaz, secção autónoma desportiva do 
Futebol Clube Castrense tenha sido a 
Columbófila, à qual estiveram ligados 
ilustres praticantes da terra como foi 
o caso de Francisco Dias da Lança, José 
da Costa Luz, Francisco Vilhena de 
Carvalho ou Antero Martins Figueira.

Mais curioso ainda é que a moda-
lidade que durante os primeiros anos 
mais visibilidade ofereceu à sala de 
troféus do Futebol Clube Castrense 
tenha sido o ciclismo. Isto apesar de 
tal secção apenas ter existido durante 
quatro singelas épocas, entre Outu-
bro de 1956 e Novembro de 1960. Ao 
longo deste curto espaço de tempo, 
o Castrense formou perto de três 
dezenas de atletas que começaram 
por competir com as suas pesadas 
bicicletas em provas organizadas a 
nível local. A passagem dos ciclistas 
nas ruas de Castro Verde era sempre 
motivo para festejar e muitos popu-
lares apressavam-se a oferecer água, 
figos e uvas aos atletas. As provas para 
iniciados disputavam-se entre a vila 
e São Pedro das Cabeças. 

Depois havia a provação de pedalar 
até Entradas e voltar. Uma das provas 
rainhas consistia em levar a máquina 
até à Ribeira do Vascão e trazê-la de 
volta a Castro Verde.

Certo é que estes treinamentos, 
aparentemente desgarrados, fizeram os 
preparos para uma equipa que pasmou 
tudo e todos quando, em 1958, fez a 
sua surpreendente aparição oficial 
na Pista do Louletano, ao lado das 
principais formações nacionais. 

Na ocasião, os ciclistas de Castro 
Verde venceram todas as provas em 
que participaram. E durante os três 
anos seguintes, as vitórias somaram-
-se umas às outras, nas provas que 
era possível participar no Alentejo e 
no Algarve, fossem elas critérios de 
velocidade, estrada ou pista. 

A fama dos corredores do Futebol 
Clube Castrense cresceu a tal ordem 
que, em finais do ano 1960, as suas 
duas primordiais vedetas foram con-
tratadas para as principais equipas 
do pelotão nacional. António Matias 
Gonçalves Gomes (Tito) transferiu-se 
para Académico do Porto. Já José de 
Brito Revés acabou por integrar as 
fileiras do Sport Lisboa e Benfica. Duas 
transferências muitíssimo prestigia-
doras para o Futebol Clube Castrense 
e para os atletas em questão, mas 
que significaram por igual o fim do 
ciclismo em Castro Verde.

No preciso ano da criação da secção 
de ciclismo, 1956, mas desta feita logo 
em Janeiro, o Futebol Clube Castrense 
é pela primeira vez inscrito oficial-
mente na Associação de Futebol de 
Beja. Inscrição que apenas ocorreu 
após a aprovação dos estatutos do 
clube pela então Direcção Geral de 
Educação Física, Desportos e Saúde 
Escolar, isto a 23 de Março de 1956, com 
publicação no Diário da República (Nº 
75 – III Série) cinco dias depois. No dia 
1 de Abril do mesmo ano, claro está, os 
Estatutos foram votados e aprovados 

equipa do FC Castrense (Fase não oficial), 1939, Cerca dos Correios
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em Assembleia-Geral, sendo que na 
mesma data se elegeram de forma 
oficial os primeiros órgãos sociais do 
clube de Castro Verde.

Sem local próprio para a prática 
do futebol e com uma turma de ra-
pazes que dividiam o tempo entre os 
trabalhos rurais e as corridas atrás da 
bola no inclinado Campo da Feira, o 
primeiro treinador da equipa de fute-
bol sénior do Castrense, José Ricardo 
Vicente Colaço, teve uma tarefa nada 
facilitada na criação do seu balneário. 
Ainda assim, essa foi uma época em 
que se formaram várias legendas do 
futebol castrense, como são exemplo o 
defesa direito Hélder Coelho, o extremo 
direito Virgílio Manuel Lagartinho ou 
o avançado José Paulino Júnior. Dois 
golos para cada lado, foi o resultado 
final do último jogo que o Castrense 
disputou no velho Campo da Feira, 
frente a uma equipa mista formada 
por jogadores fora do activo. Foi a 17 
de Abril de 1960, domingo de Páscoa.

A viragem para a década de 1960 
colocou aos dirigentes do Castrense 
um novo e incontornável desafio: 
encontrar um local onde se pudesse 
construir um campo de futebol com 
as medidas regulamentares mínimas 
(90X40 metros). É que apesar de estar 
inscrito na Associação de Futebol de 
Beja, o Futebol Clube Castrense não 
podia realizar qualquer jogo oficial, 
uma vez que o campo em que pratica-
va era próprio para feiras e não para 
futebóis. Foi perseguindo tal objectivo 
que os dirigentes do clube chegaram à 
fala com o autarca e proprietário rural, 
Dr. Columbano Líbano Monteiro, que 
lhes cedeu uma parcela de terreno 
sito na courela das Sesmarias, a dois 
quilómetros da vila de Castro Verde.

Demoraram exactamente um ano os 
trabalhos de reconversão do matagal 
das Sesmarias em campo de futebol. 

Passado um ano de muita pá 
e pica, obviamente a 1 de Abril de 
1962, foi estreado com a pompa que 
a circunstância exigia o novo Campo 
das Sesmarias, casa única e mítica do 
Futebol Clube Castrense nos cerca de 
15 anos seguintes.

Presidiu à inauguração das Sesma-
rias o presidente da autarquia local, 
José Francisco Romano Colaço, numa 
tribuna coberta com folha de zinco, 
apenas dotada de lugares em pé, lado 
a lado com o arrebatado presidente 
do clube, Fernando Nogueira Alco-
bia. Pela primeira vez os jogadores 
puderam recolher a uns balneários 
próprios para o efeito, cujos banhos 
de duche eram facilitados por um 
mecanismo de rega, alimentado pela 
água que o incansável e prestimoso 
adepto Alonso Peres Costa (Tio Alonso) 
ia subtrair no seu carro de bestas a um 
poço das redondezas. O nome de Tio 
Alonso, pela dedicação de toda uma 
vida, não deixará de constar entre os 
mais dedicados e incansáveis adeptos 
da história do Futebol Clube Castren-
se. Mas neste dia, apesar de nada ter 
faltado aos protagonistas, a equipa 
comandada por José Ricardo perdeu 
5-1 com o Mineiro Aljustrelense. Os 
primeiros tempos no Campo das Ses-
marias não foram nada fáceis para os 
estreantes jogadores de Castro Verde. 
A estreia do Futebol Clube Castrense 
no Campeonato Distrital da 2ª Divisão 
aconteceu em Outubro de 1963. Nesse 
mesmo ano foi criada uma equipa 
de juniores que também participou 

no Campeonato Distrital. E apenas 
dois anos depois, frente ao Brinches, 
o Futebol Clube Castrense venceu a 
final do Campeonato Distrital da 2ª 
Divisão de Beja, recebendo pelo feito 
o seu primeiro troféu e a possibilidade 
de, na temporada seguinte, participar 
no Campeonato da 1ª Divisão. O que 
não veio a acontecer. Por estranho que 
possa parecer, o momento mais alto 
da história do clube coincide com o 
seu desmembramento. Os adeptos 
afastam-se da equipa e alguns dos 
seus dirigentes mais proeminentes 
abandonam a colectividade e a terra 
por razões familiares e profissionais. 

O Futebol Clube Castrense acabou 
mesmo por fechar as portas entre 
1967 e 1968, interrompendo toda a 
sua actividade cultural e desportiva. 
O património do clube, troféus, docu-
mentos, mesa de bilhar e de pingue-
-pongue, ficou ao abandono e à mer-
cê de inundações nas instalações da 
inactiva Cadeia de Castro Verde. Só na 
Primavera de 1969 é que se consegue 
criar uma Comissão Administrativa 
com vista a restaurar as laborações 
do clube e a resgatar a sua honra. A 
sede passa a funcionar nas antigas 
escolas primárias, na rua D. Afonso I. 

Estava inaugurado um longo pro-
cesso de casa às costas que iria apenas 
terminar, nove sedes depois, com a 
cedência pela Câmara Municipal por 
99 anos, em Setembro de 1999, do 
actual edifico sede, na praça Adriano 
Correia de Oliveira.

Estes foram, sem sombra para 
dúvidas, os piores anos do Futebol 
Clube Castrense. 

Que entre 1972 e 1974, por falta 
de estruturas, é integrado no Grupo 
Desportivo da Casa do Povo, pelo qual 
participa nos campeonatos regionais 
do INATEL. Em Maio de 1974, antes 
de tornar a fechar as portas, vence 
o Campeonato Distrital do INATEL, 
passando à fase inter-regional, tendo 
sido eliminado pelo Grupo Desportivo 
da Comporta, em jogo realizado no 
pelado de Viana do Alentejo. O 25 de 
Abril de 1974 envolveu os principais 
dirigentes do Castrense nas questões 
da democratização das instituições 
locais, pelo que apenas em meados de 
1975 é criada uma renovada Comissão 
Administrativa, de novo encabeçada 
por António dos Anjos, cujo objectivo 
principal passava pela aquisição de um 
terreno e construção de um campo de 
futebol mais próximo da localidade, 
como forma de recuperar os adeptos 
que se haviam desvinculado do clube.

Ainda hoje lá está, na estrada de 
Casével, o Estádio Municipal 25 de 

Abril, agora relvado, com campo de 
treinos, pista de atletismo e bancadas, 
no preciso local que os dirigentes do 
Castrense de 1976 pediram por em-
préstimo gratuito à senhora Maria 
Francisca Romano Colaço. Um terreno, 
então, inóspito e repleto de rochas, o 
que inviabilizou a construção do campo 
de futebol por ajuste próprio. Nem as 
máquinas que então trabalhavam na 
construção do nó de Ourique da Estrada 
Nacional, nem os 150 quilogramas de 
explosivos que um amigo da Polícia 
Judiciária arranjou, em pleno processo 
revolucionário, conseguiram deitar 
abaixo os rochedos. 

Pelo que a nova equipa de futebol 
sénior do Futebol Clube Castrense teve 
que retornar, entre Outubro de 1976 e 
Setembro de 1978, os treinos e os jogos 
no velhinho Campo das Sesmarias. 

Logo em 1977/78, e sob o comando 
de Francisco Antunes (Bamba), que 
posteriormente estaria na origem 
da secção de patinagem, o Cas-
trense classificou-se em 5º lugar no 
Campeonato Distrital da 1ª Divisão. 
Destas equipas surgiram jogadores 
marcantes para a história do clube, 
entre os quais António Marques (Toy 
Marques) e Jorge António Fragoso, que 
viriam a treinar diferentes equipas 
nos “anos de ouro” do Castrense ou 
António Mariano (Monas), o jogador 
que mais anos praticou futebol com 
a camisola verde e negra do clube de 
Castro Verde.

1979 é o ano que marca a entrada 
na maioridade do Futebol Clube Cas-
trense. É o ano em que se solidificam 
as questões directivas. É o ano em 
que se cria uma, ainda hoje, das mais 
representativas secções desportivas: 
a patinagem. 

É o ano em que, por fim, a Câmara 
Municipal termina as obras da pri-
meira fase e inaugura, em Setembro, 
o Estádio Municipal. A primeira de 
diferentes obras municipais no campo 
das infra-estruturas desportivas que 
viriam a contribuir, de forma incontor-
nável, para o incremento da prática 
desportiva em Castro Verde. 

Isto a par dos variadíssimos pro-
tocolos e acordos de cooperação que 
a Autarquia firmou com as diferentes 
agremiações desportivas do concelho, 
com o objectivo de promover o despor-
to junto da população. Os anos 1980 
são a confirmação da credibilidade e 
da estabilidade do Castrense enquanto 
instituição, mas no campo do fute-
bol sénior são anos de um verdadeiro 
sobe e desce entre a 1ª e a 2ª Divisão 
Distrital, até que no final da década 
a equipa estabiliza nos primeiros 

lugares, augurando mais altos voos.
Este, 1979, é também o ano da 

criação da secção autónoma de pa-
tinagem. A 1 de Julho, António dos 
Anjos avança com esta secção, cujos 
ainda poucos praticantes treinavam e 
jogavam no ringue do parque infantil 
da vila. 

O primeiro treinador de hóquei em 
Castro Verde foi Francisco Antunes, que 
tinha sido praticante da modalidade 
em Angola. Em 1980 o Castrense par-
ticipa na primeira competição oficial 
com uma equipa de iniciados. 

Nesse mesmo ano é lançada uma 
segunda disciplina da secção de pa-
tinagem, as corridas em patins. E é 
aqui, com atletas como Jacinto Fragoso, 
Isabel Jaco, Vera Gonçalves, Maria da 
Luz Paulino, Maria Manuela Anjos, 
Vera Romba ou Ana Gamito que o 
Futebol Clube Castrense conseguiu 
resultados verdadeiramente impres-
sionantes. Jacinto Fragoso foi campeão 
nacional de juniores e seniores, bateu 
recordes nacionais e representou a 
selecção portuguesa da modalidade 
nos Campeonatos Europeus de França, 
Áustria, Espanha e Itália. Isabel Jaco 
e Vera Gonçalves também bateram 
recordes nacionais e foram convocadas 
à selecção de Portugal.

A secção de patinagem do Castrense 
ainda hoje se mantém com grande 
dinâmica, apesar do fim das corri-
das em patins em 1993, com vários 
escalões no hóquei em patins, inclu-
sivamente uma equipa feminina, e 
com a continuação do trabalho de 
formação na disciplina de patinagem 
artística. Trabalho esse que se reflectiu 
na conquista do campeonato regional 
de seniores, em 2010. Prova, aliás, que 
o Castrense, venceu várias vezes e em 
diferentes escalões. A nível nacional, 
é de assinalar a prestigiosa vitória da 
patinadora Margarida Cassiano, na 
época de 2005/2006.

A Secção de Atletismo, criada a 1 
de Setembro de 1985 pelo professor 
José Freire, cujo trabalho foi continu-
ado até aos dias de hoje pelo atleta 
e treinador castrense António José 
Vaz, esta secção revelou campeões 
regionais e distritais em diferentes 
modalidades e escalões. Isto sem falar 
dos títulos nacionais de Tiago Miguel 
Madeira (salto em altura e decatlo) e 
das diferentes medalhas que este atleta 
arrebatou em distintas provas de cariz 
nacional. Ao longo da existência da 
Secção de Atletismo, passaram pelo 
clube perto de mil atletas, sendo que 
actualmente, com a conclusão das obras 
da pista de atletismo no Estádio 25 
de Abril, a modalidade parece estar a 

conquistar o fulgor de outros tempos.
Extinta em 1995, a secção de Judo, 

dinamizada por Francisco Carvoeiras, 
envolveu perto de 140 atletas e deus 
dois títulos nacionais à judoca Ana Rita 
Brito Faísca. Durante vários anos, esta 
modalidade teve grande aceitação por 
parte dos jovens de Castro Verde, que 
a praticaram com afinco até à data 
da sua extinção.

Mais recente é a criação de uma 
secção de Aikido. Cerca de 120 prati-
cantes aprenderam nos últimos anos, 
com os mestres Gonçalo Barriga e José 
Mestre, as apuradas técnicas desta 
moderna arte marcial, que conjuga 
ensinamentos de quase todas as outras 
que a precederam. 

Se os anos 1980 são os da estabi-
lidade do clube e o do incremento de 
novas práticas desportivas, a década 
de 1990 é aquela em que a equipa de 
futebol consolida o emblema do clube 
a nível regional e nacional. Na época 
de 90/91 o Futebol Clube Castrense 
conquista a sua primeira Taça do Dis-
trito de Beja em seniores. E na época 
seguinte, sob o comando técnico de 
José António, a equipa lança-se na 
conquista do campeonato distrital e 
da consequente subida à 3ª Divisão 
Nacional. A quatro jornadas do fim o 
treinador demite-se. O adjunto Jorge 
Fragoso toma o comando. E num golpe 
de puro drama, na última jornada, a 
3 de Maio, o Castrense sagra-se cam-
peão depois de derrotar em Mértola 
o Guadiana e do Serpa, quem levava 
um ponto de avanço, ter empatado 
em casa com o Odemira.

Seguiram-se mais três conquistas 
do primeiro escalão do futebol regional 
e outras tantas ascensões à 3ª Divisão, 
mas nenhuma dessas vitórias teve um 
gosto tão saboroso como a primeira. 
Os adeptos que em enorme número 
assistiram ao jogo em Mértola, re-
gressaram a Castro Verde em grande 
alarido, tendo sido recebidos em ver-
dadeira festa pela população da vila. 
O Futebol Clube Castrense ascendera 
à categoria de equipa de referência 
no plano regional. E esse foi talvez o 
mais importante marco desportivo 
na história do clube. Mas quem tra-
balha com jovens todos os dias e lhes 
incute o gosto pelo desporto, sabe 
que a maior vitória foi aquela que a 
colectividade traçou ao longo de mais 
de 58 anos, levando perto de dez mil 
atletas a vestir a camisola do clube 
da terra, nas diferentes modalidades. 
E essa é que é a grande verdade na 
história do clube que faz anos no dia 
das mentiras.

Cortejo de oferendas. 1959 atletas Hóquei em patins. 1980
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parque De campIsmo muNIcIpaL 

próxima paragem… castro verde!
SaNDra PoliCarPo

O Parque de Campismo de Castro 
Verde é actualmente um importante 
ponto de passagem e paragem para 
autocaravanistas, nomeadamente 
durante as estações de Outono e 
Inverno. Desde a sua abertura, em 
Julho de 2009, que o equipamento 
se tem vindo a afirmar fundamental 
na promoção do turismo no con-
celho, apresentando bons registos 
de procura. 

Uma alternativa aos alojamentos 
convencionais que, paralelamente 
ao caravanismo e autocaravanismo, 
oferece ainda áreas para campistas e 
alojamento em Bungalows. Em 2010 
os dados apontam para um total 
de 3 042 utentes o que representa 
10 219 dormidas, divididas pelas 
diferentes modalidades.

Em Fevereiro deste ano, a Fin-
lândia liderou a lista dos principais 
mercados estrangeiros emissores 
de dormidas, ao nível das autoca-
ravanas seguida da Holanda e do 
Reino Unido.

Marjatt e Yrjö Ikavalko incluem 
o grupo de autocaravanistas finlan-
deses, composto por cerca de 25 
autocaravanas que, em Fevereiro 
passado, elegeu o Parque de Cam-
pismo Municipal para pernoitar. 

Não em grupo mas em família, 
também Heather e Simon Carter 
aqui pararam para desfrutar do sol 
e da tranquilidade do Alentejo. Uma 
família aventureira que se lançou 
à descoberta da Europa numa au-
tocaravana. Duas histórias. Duas 
experiências de vida contadas na 
primeira pessoa por quem partiu 
em busca de novos horizontes.

Simon e Heather Carter

rumo à aventura
numa 
autocaravana

Simon e Heather Carter chegaram 
ao Parque de Campismo de Castro 
Verde ao volante de uma autocarava-
na. Guiados pela ânsia da descoberta, 
fizeram-se à estrada em Outubro de 
2010 empenhados em concretizar 
o sonho de uma vida – atravessar 
a Europa, e depois desta, talvez a 
América. 

Após seis meses em França, a vi-
ver numa casa alugada, decidiram 
regressar a Inglaterra, o seu país de 
origem. Vender a casa em Salesbury 
era o objectivo para depois poderem 
voltar a Paris e aí viver nos próxi-
mos anos. Porém, a necessidade de 
reinventar o quotidiano e de fugir à 
rotina, fê-los avançar com a arrojada 
decisão de partir com os dois filhos, 
de 12 e 14 anos, numa autocaravana 
rumo à Alemanha, França, Espanha 
e, por fim, Portugal. 

Para Simon Carter, reformado do 
exército, “partir foi o começo de uma 
grande aventura e um novo conceito 

de férias em família”. Aliando como-
didade e vantagens económicas a 
uma grande capacidade de despren-
dimento, o casal vendeu tudo e tirou 
férias prolongadas, sem fim à vista, 
pelo menos, para os próximos meses. 

Em solo português desde o dia 1 
de Fevereiro, a família Carter está em 
Castro Verde pela primeira vez, após 
recomendação de amigos. “Quando 
estávamos em Lagos, sugeriram-nos 
este Parque de Campismo e a verdade 
é que estamos a adorar. Aqui tudo 
corre bem. As pessoas são simpáti-
cas. Existe tranquilidade e, acima de 
tudo, boas condições que vão desde 
a internet, aos duches e máquina de 
lavar roupa”, refere Heather Carter, 
sublinhando que “estas são coisas 
fundamentais quando se anda com 
a casa às costas”.

Liberdade é uma das palavras-
-chave desta família e por isso, vivem 
como se não houvesse amanhã. “A 
vida que estamos a viver chega a ser 
questionável, mas não deixa de ser 
um desejo para muita gente: partir 
em busca de novos horizontes sem 
olhar para trás. Para avançar é preciso 
uma boa dose de coragem e alguma 
capacidade financeira que nos per-
mita mover sem grandes restrições”, 
refere Simon Carter. 

“Os nossos filhos não frequentam 
a escola mas andam no terreno. Ob-
servam. Eu própria os ensino. Através 
dos livros e da internet mostro-lhes 
a história e a geografia de cada país 
por onde passamos. Não sei o que 
será mais enriquecedor: conhecer 
Portugal, por exemplo, na sala de aula, 
através de um mapa, ou estar aqui 
na primeira pessoa”, diz Heather. 

Depois de uma semana em Castro 
Verde, a família partiu em direcção 
a Évora, Lisboa e Porto. O regresso 
a “casa” ainda não tem data previs-
ta. “Acampar é a nossa vida. Para 
quando o regresso a Inglaterra? Não 
sabemos! Gostamos de viver sem 
imposições.”

Autocaravanistas Finlandeses

“o clima, a
gastronomia e 
a simpatia das 
pessoas é um 
convite para cá 
voltar”

O Parque de Campismo de Cas-
tro Verde continua, por estes dias, a 
receber autocaravanistas oriundos 
de vários pontos da Europa, nome-
adamente da Finlândia. 

Marjatta e Yrjö Ikavalko, de 68 e 
71 anos, estão em Castro Verde desde 
o dia 2 de Fevereiro. Actualmente 
reformados, tiveram outrora que 
cumprir horários e rotinas. Marjatta 
trabalhava como administrativa e Yrjö 
era engenheiro instrumentista. Mas 
esse tempo já lá vai! “Trabalhámos 
durante muitos anos. Agora queremos 
é aproveitar o tempo livre da melhor 
forma possível”, afirma Marjatta. 

Viver e explorar é o lema deste 
casal que desde os anos 60 viaja pelo 
mundo numa autocaravana. Natu-
rais da cidade de Laukaa (Finlândia) 
viveram no Canadá durante 39 anos. 
Durante esse período exploraram 
toda a América do Norte. Em 2008 
o casal decidiu regressar à Finlândia 
e iniciar uma nova etapa: percorrer a 
Europa. “Viajar de autocaravana pela   

Europa é um desafio. Maior até que 
pelos Estados Unidos da América e 
Canadá. Na Europa temos a barreira 
da língua. Os diferentes idiomas e 
a adaptação a cada país tornam a 
viagem mais arriscada. Até à data 
já estivemos na Alemanha, França, 
Espanha e Portugal. Chegámos a Cas-
tro Verde através de amigos que nos 
deram boas referências deste Parque 
de Campismo”, diz Yrjö Ikavalko. “Já 
tínhamos estado em Portugal, no ano 
passado, mas apenas em Sagres e 
Tavira. Não conhecíamos Castro Verde 
mas está a ser uma boa experiência. O 
clima, a gastronomia e a simpatia das 
pessoas é um convite para cá voltar. 

É uma vila muito limpa e tranquila.” 
De manhã cedo o casal sai para uma 
caminhada de 2,5 km, sozinhos ou 
em grupo. De tarde passeiam pela 
vila, ou integram algum roteiro pre-
viamente preparado. 

Durante o mês de Fevereiro pas-
saram pelo Parque de Campismo de 
Castro Verde cerca de 25 autocara-
vanas finlandesas, entre elas, a de 
Marjatta e Yrjö Ikavalko. Depois de 
Castro Verde, seguem em direcção 
a Faro e Albufeira para aproveitar 
o sol e a praia. Até lá o regresso à 
Finlândia fica em lista de espera, pois 
“o Sul é muito mais apetecível nesta 
altura do ano”.

parque de Campismo recebeu XV encontro de autocaravanas pYC-mmVV
o Parque de Campismo de Castro Verde recebeu, de 14 a 18 de abril, o XV Encontro de autocaravanas 

PYC-mmVV. Nestes dias, os cerca de 40 autocaravanistas, todos eles portugueses oriundos de vários 
pontos do país, puderam desfrutar de um programa onde se incluíram visitas à basílica real de Castro 
Verde, museu da lucerna, e moinho de Vento do largo da Feira. 

Durante a sua estadia neste Parque de Campismo, os participantes do XV Encontro assistiram ainda ao 
bailado “amaramália”, da Companhia Portuguesa de bailado Contemporâneo, que aconteceu a 15 de abril, 
no Cineteatro municipal de Castro Verde, integrado na XXi quinzena Cultural Primavera no Campo branco.

o XV Encontro de autocaravanas PYC-mmVV encerrou no dia 17 de abril com um almoço partilhado no 
Parque de Campismo de Castro Verde, onde cada participante apresentou um prato típico da sua região. 

TUriSmo

marjatta e Yrjö ikavalko (à esquerda) e simon e Heather Carter (à direita)

autocaravanas no parque de Campismo municipal



SaNDra PoliCarPo

as primeiras notas musicais 
da Quinzena Cultural 2011 
soltaram-se na tarde de 15 

de Abril anunciando o início de um 
programa onde há mais de vinte anos 
cabe toda uma multiplicidade de lin-
guagens e sensibilidades artísticas. 
Pelas ruas, ou nos espaços comerciais 
de Castro Verde, os alunos do Conser-
vatório Regional do Baixo Alentejo 
tocaram pequenos trechos musicais, 
despertando a população para uma 
das iniciativas culturais mais intensas 
do calendário castrense. 

Por volta das 18h00, horário para 
o qual estava agendada a abertura 
oficial da XXI Quinzena Cultural “Pri-
mavera no Campo Branco”, o Jardim 
do Parque Infantil foi ganhando um 
colorido especial, feito de gente, de 
música e de sorrisos. Uma acção 
conjunta, fruto do contributo dos 
diferentes agentes locais que, nesta 
tarde, se mobilizaram para fazer do 
momento o intenso principiar de uma 
Quinzena fundamentada na plurali-
dade de públicos e na diversidade de 
experiências culturais. 

Da Rotunda do Minério até ao Par-
que Infantil, os atletas da Patinagem 
Artística do Futebol Clube Castrense 
desfilaram transportando a bandeira 
do Clube, seguidos do grupo de per-
cussão “Pias a Bombar”, das vozes 
d’ “Os Ganhões” de Castro Verde e 
da solta de Pombos pela Associação 
Columbófila “Asas Verdes”. A animação 
culminou na abertura da exposição 
“Avifauna do Campo Branco”, uma 
co-organização desta autarquia e da 
Liga para a Protecção da Natureza, que 
expôs nas paredes do Parque Infantil 
cerca de 21 espécies ilustradas por 
Marcos Oliveira.

Foi assim, com a Primavera como 
fundo que Castro Verde se avivou para 
o grandioso bailado - dançado pela 
Companhia Portuguesa de Bailado 
Contemporâneo – AmarAmália. Se-
guindo a melancolia explorada pelos 
fados de Amália Rodrigues, os corpos 
soltaram-se em movimentos de grande 
intensidade dramática, ostentando um 
estado de exaltação onde paixão, apatia 
e indiferença se aliaram em grande 
beleza e perfeição. Um espectáculo 
de “casa cheia”, bastante aplaudido 
pela audiência que, nesta noite, pôde 
ver e “ouvir” a homenagem do core-
ógrafo Vasco Wellenkamp à diva do 
fado, Amália Rodrigues. 

Os dias seguintes foram vividos 
ao ritmo da brisa alegre e festiva e 
brindaram-nos com iniciativas “para 
todos”. A rua foi privilegiada. As ac-

tividades desportivas e de ar livre fo-
ram ponto forte e a prová-lo esteve o 
público participante, cada vez mais 
determinado na aquisição de hábitos 
de vida saudáveis. Cicloturismo, car-
rinhos de rolamentos, dia equestre e 
manhã liberdade, entre tantas outras 
actividades, integraram o programa e 
proporcionaram momentos marcados 
pelo convívio e boa disposição.

Associadas a esta Quinzena Cultural 
estiveram também as Comemorações 
da Revolução de Abril. No dia 22, duas 
iniciativas mereceram destaque na 
programação da XXI Quinzena Cultural. 
“Conversas de Abril”, que reuniram 
no Fórum Municipal um conjunto de 
personalidades (entre elas o capitão 
de Abril, António Delgado Fonseca, o 
cantautor Manuel Freire, o poeta José 
Fanha, a actriz Maria do Céu Guerra e 
o jornalista João Paulo Guerra, entre 
muitos outros), para uma conversa in-
formal onde foi evidente a participação 
do público. As experiências vividas, 
os ideais da altura, os conceitos de 
liberdade e democracia foram aqui 
abordados num misto de nostalgia e 
determinação. Quando a noite caiu, o 
Cineteatro Municipal abriu portas às 
“Músicas e Palavras de Abril”, num 
espectáculo onde a poesia, declamada 

por Maria do Céu Guerra e José Fanha, 
se misturou com alguns dos temas 
mais marcantes da Revolução inter-
pretados pelos cantautores Francisco 
Fanhais, Manuel Freire, Afonso Dias 
e Tino Flores. 

Na noite de 24 de Abril, a Revolução 
foi relembrada. Depois do concerto 
evocativo com o grupo de música tradi-
cional portuguesa “Ronda dos Quatro 
Caminhos”, a Banda Filarmónica 1º de 
Janeiro conduziu a população até ao 
Largo da Feira e ao som de “Grândola, 
Vila Morena” o céu encheu-se de cor 
com o espectáculo de Fogo-de-artifício 
preparado para a ocasião.

No dia seguinte, a palavra “liber-
dade” voou pelo concelho levando 
nas asas o convívio entre as gentes, 
a cultura, e a alegria. Nesta tarde de 
25 de Abril, os ranchos folclóricos 
compareceram no Anfiteatro Muni-
cipal e dançaram ao som de modas 
e instrumentos de diferentes regiões 
do país. 

O teatro, componente importan-
te desta iniciativa, chegou-nos pela 
Companhia “Arte Pública” e “Teatro 
ao Largo”, com as peças “Fábulas Fa-
bulosas” e “Que Diábo”.

Na música, Boss AC e Jacinta trou-
xeram a palco outras sonoridades. 

Pelo rapper e, num registo bem-
-humorado, o público foi convidado 
a escutar reinvenções de temas co-
nhecidos, os ritmos das mornas de 
Cabo Verde e as Bossa-nova do Brasil. 
Pelo meio, ouviram-se as histórias por 
detrás das composições e outros mo-
mentos que têm marcado a carreira 
do jovem músico. Um espectáculo 
intimista que envolveu o público e 
o fez cantar, juntamente com Boss 
AC, músicas como “Princesa (Beija-
-me outra vez) ”, “És mais que uma 
Mulher” e “Hip-Hop (Don’t Stop) ”.

Quase na recta final desta Quinzena 
Cultural, Jacinta trouxe-nos “Songs of 
Freedom”, tendo brindado o público 
com temas de Bob Marley, Nina Simone, 
Bee Gees, Beatles, Beach Boys e Stevie 
Wonder. Num formato jazzístico, o 
piano, o saxofone e a voz de Jacinta 
aliaram-se numa fusão mágica que ex-
plorou diferentes géneros e temáticas.

Por estes dias também os livros 
conquistaram o largo e espalharam 
as letras, impulsionando a leitura e 
o saber no XVI Aniversário da Biblio-
teca Municipal Manuel da Fonseca.  
Margarida Botelho e Vítor Encarnação 
foram os escritores convidados e com 
eles ficámos a conhecer “Eva” e “O 
Fio de Ariadne”. 

Este ano, a Feira do Livro trans-
feriu-se para o coração da vila e foi 
no espaço verde do Jardim do Parque 
Infantil que apresentou as suas pro-
postas literárias. A abertura do Ponto 
de Empréstimo de Santa Bárbara de 
Padrões  foi um dos momentos que 
assinalou Aniversário, numa perspec-
tiva de descentralização cultural e do 
acesso ao livro e à informação. 

Nesta Quinzena, como em tantas 
outras, reforçou-se a aposta na reali-
zação de iniciativas representativas 
da vida do concelho, quer através do 
início do funcionamento de equipa-
mentos de cultura e desporto, quer 
através da apresentação de projectos 

de valorização da memória colectiva 
que envolvam directamente as pessoas 
desta terra. Exemplos disso foram os 
projectos “Castrense, Uma História” 
ou o “III Encontro de Violas de Arame”. 
Através do primeiro, ficámos a conhe-
cer o documentário “Castrense: Uma 
História, produzido por Paulo Barriga 
e coordenado por Jorge Caetano, e a 
exposição “Castrense: Memória de uma 
Colectividade”, concebida por Helena 
Passos. No âmbito da apresentação 
deste projecto, a autarquia e o Clube 
prestaram homenagem a António dos 
Anjos, dirigente desportivo do clube e 
personalidade que ao longo de toda a 
sua vida tem estado ligado à história 
da colectividade.

Numa outra vertente, voltou-se 
a integrar dinâmicas de outras ac-
ções que coincidem com o período 
temporal da Quinzena, numa óptica 
de articulação de públicos e enrique-
cimento de programa, como os “Jo-
gos Concelhios 2011”, o “100Cenas: 
VI Festival de Cinema e Multimédia” 
ou o “Festival Terras Sem Sombra” 
que trouxe à Basílica Real o Coro da 
Arena de Verona. 

A XXI Quinzena Cultural encerrou a 
30 de Abril, quando a voz da fadista se 
fez ouvir em “Meu Amor Marinheiro”. 
Carminho foi o último nome em desta-
que nesta programação que este ano 
voltou a beneficiar do apoio financeiro 
do QREN – INALENTEJO ao integrar a 
Rede CAL – Cultura Alentejo. 

Uma Quinzena que celebrou a Pri-
mavera no Campo Branco e toda a in-
tensidade a ela associada: a celebração 
da vida, de forma activa e plural, onde 
a preservação das raízes e o estímulo 
das demais sensibilidades se afirmam 
como ferramentas fundamentais ao 
processo de desenvolvimento dos ci-
dadãos. 

Porque a Quinzena é isso mesmo. 
Cultura de todos e para todos. 

XXI quINZeNa cuLturaL 
Primavera no camPo branco

Cultura
para todos

Bailado “amaramália” da Companhia
 portuguesa de Bailado Contemporâneo
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prImeIros socorros

trabalhadores da autarquia
participaram em acção de formação 

Cerca de dezanove trabalhado-
res da Câmara Municipal de Castro 
Verde frequentaram uma acção de 
formação na área dos primeiros so-
corros, promovida pela AMBAAL – 
Associação de Municípios do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral e pelo IEFP 
– Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, que decorreu durante 
os dias 11, 12, 13 e 14 de Abril no 
Auditório do Fórum Municipal, em 
Castro Verde.

Com uma duração de 25 horas, 
a acção, desenvolvida por dois en-
fermeiros do Hospital José Joaquim 
Fernandes de Beja, teve como ob-

jectivos dotar os trabalhadores de 
conhecimentos para intervenção 
na área dos primeiros socorros em 
caso de acidente, e criar uma rede 
interna entre os trabalhadores dos 
vários edifícios camarários com co-
nhecimentos na área. Para tal, foram 
seleccionados para frequentar a acção 
de formação um ou dois trabalhado-
res por cada edifício da autarquia, 
e os funcionários que diariamente 
contactam com crianças e idosos.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde pretende levar a cabo mais 
uma acção dentro desta área, mas 
ainda sem data definida.
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ProTECção CiVil

Portugal sem fogos 
depende de todos 

Medidas preventivas que re-
duzem os incêndios florestais

•Comunicar às autoridades 
competentes a presença de 
pessoas ou viaturas com com-
portamentos suspeitos nas 
áreas florestais.

•Identificar situações de risco 
de incêndio (queimadas, lixei-
ras, insuficiência de silvicultu-
ra, etc.).

•Realização de práticas silví-
colas.

•A realização de queimadas só 
é permitida após licenciamen-
to da Câmara Municipal.

•As queimadas são considera-
das uso de fogo intencional se 
não existir o acompanhamen-
to técnico adequado para a 
efectuar.

•Em todos os espaços rurais, 
durante o período crítico, a 
utilização de fogo-de-artifício 
ou outros artefactos pirotécni-
cos, está sujeita a autorização 
prévia da respectiva Câmara 
Municipal.

•É obrigatório durante o perí-
odo crítico que os tractores, 
as máquinas e os veículos de 
transporte pesados, sejam 
dotados de dispositivos de 
retenção de faíscas ou faúlhas 
e de dispositivos tapa-chamas.

•Os tractores, máquinas e 
veículos pesados a utilizar 
devem estar equipados com 
um ou dois extintores de 6 kg, 
consoante esta seja inferior ou 
superior a 10000 kg.

Em todos os espaços rurais 
e florestais durante o período 
crítico, não é permitido:

•Realizar fogueiras para recreio 
ou lazer e para confecção de 
alimentos, bem como utilizar 
equipamentos de queima e 
de combustão destinados à 
iluminação ou à confecção de 
alimentos, excepto em locais 
expressamente previstos para 
o efeito.

•Queimar matos cortados e 
amontoados e qualquer tipo 
de sobrantes de exploração;

•O lançamento de balões com 
mecha acesa e de quaisquer 
tipos de foguetes.

•Fumar ou fazer lume no seu 
interior ou nas vias que os 
delimitam ou os atravessam.

•O Período Crítico é uma época 
do ano durante a qual se 
vigoram medidas e acções 
especiais de prevenção contra 
Incêndios Florestais, por força 
de circunstâncias meteoroló-
gicas excepcionais. O Período 
Crítico está normalmente 
definido entre 15 de Maio e 30 
de Setembro.

www.cm-castroverde.pt

preveNção roDovIárIa 

“escola segura” promoveu acções de
sensibilização 
O programa Escola Segura da Guarda Nacional Republicana tem vindo a promover, a cada ano lectivo, acções 
de sensibilização de prevenção rodoviária, dirigidas aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-
Infância do concelho de Castro Verde.

No dia 15 de Fevereiro, o auditório 
do Fórum Municipal de Castro Verde re-
cebeu as crianças do Jardim-de-Infância 
de Castro Verde para assistirem a mais 
uma das Acções de Sensibilização sobre 
Prevenção Rodoviária, promovidas pelo 
Programa Escola Segura da Guarda 
Nacional Republicana. 

A acção, que teve como finalidade 
informar / sensibilizar as crianças para 
a problemática da segurança rodoviária, 
transmitindo-lhes conhecimentos bási-
cos sobre regras de trânsito e medidas 
preventivas, foi dinamizada pelo Cabo 
Pedro Jacinto e pela Guarda Fátima 
Ramos, dois elementos da GNR que 
integram o programa Escola Segura, 
e que já desde há algum tempo acom-
panham estas crianças nas escolas.

A Guarda Fátima Ramos, um dos 
elementos dinamizadores destas 
acções revelou ao “Campaniço” que 
“o objectivo destas é que as crianças 
aprendam a andar em segurança na 
rua e que ensinem também os pais. Há 
pais que andam no meio da estrada, 
que atravessam ao lado da passadeira 
ou que não respeitam a sinalização”.

As temáticas abordadas nestas ses-

sões fundamentam-se essencialmente 
com as regras práticas de segurança a 
adoptar no dia-a-dia: como atravessar 
a passadeira, respeitar os sinais lumi-
nosos, como circular no passeio, como 
proceder quando andam de bicicleta, o 
que devem e não devem fazer quando 
vão no carro com os pais, etc., e que 
em muito têm sido úteis na rotina 
diária destes miúdos: “É engraçado, 
porque já tivemos casos de pais que 
chegam ao pé de nós, e dizem que o 

filho lhes tinha dito como deveriam 
atravessar na passadeira. Isto é muito 
gratificante para nós. É sinal que o 
nosso trabalho tem resultado.”

As acções têm vindo a ser promovi-
das todos os anos lectivos em Castro 
Verde, mas também nos concelhos 
circundantes de Almodôvar e Mér-
tola. Concentram-se principalmente 
nas sedes de concelho porque, como 
afirmou a Guarda Ramos “(...) é onde 
eles correm mais riscos e se tornam 

independentes mais cedo devido 
à vida dos pais. No entanto vamos 
tentando alongar a zona de acção, 
porque os meninos que vivem nas 
aldeias também precisam e também 
vêm à vila”. 

Além das acções de sensibilização, 
a equipa da Escola Segura acompanha 
as crianças das escolas nas saídas de 
rua, complementando assim com uma 
parte prática este tipo de acções .“Há 
a parte teórica mas a prática também 
é muito importante. Se forem para a 
rua têm maior noção do perigo e das 
coisas que devem e não devem fazer.”

No que respeita à reacção das 
crianças a este tipo de sessões, os 
dois elementos da Escola Segura são 
peremptórios: “A reacção das crianças 
é muito boa. Vamos notando que al-
guns miúdos já vão tendo percepção 
de como devem agir”, referem.

As acções de sensibilização sobre 
prevenção rodoviária já abrangeram, 
até ao momento ,cerca de 120 crian-
ças dos Jardins-de-Infância de Castro 
Verde e 10 de Entradas e cerca de 60 
meninos e meninas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico de ambas as localidades.

exercício  de suporte básico de vida

alunos do Jardim-de- infância de Castro Verde em acção de sensibilização 

InCêndIOs FlOrestaIs
Se avistar o início de um incêndio florestal ligue de imediato 117117

L i n h a  d e  P r e v e n ç ã o  e  P r o t e c ç ã o  d a  d e f e S a  d a  f L o r e S t a  c o n t r a  i n c ê n d i o S
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autarquia associou-se 
à “Hora do planeta”

Consciente de que as alterações 
climáticas são, nos dias de hoje, uma 
questão incontornável e que é im-
portante adoptar procedimentos que 
contribuam para a sua diminuição, 
a Câmara Municipal de Castro Verde 
decidiu associar-se à iniciativa “A Hora 
do Planeta - 2011”, que decorreu no 
passado dia 26 de Março, entre as 
20h30 e as 21h30. 

Uma acção de âmbito mundial, 
organizada pela rede WWF – World 
Wildlife Found, que consistiu em 
desligar todas as luzes interiores 
e exteriores dos edifícios mais im-

portantes das localidades aderentes, 
bem como em residências particu-
lares, com o objectivo de sensibili-
zar a população para a necessida-
de da diminuição do consumo de 
energia e de protecção do planeta. 
Em Castro Verde foram desligadas 
nesta data as luzes do edifício dos 
Paços do Concelho, do Largo do Padrão, 
do Jardim do Padrão, da Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca, do 
Largo da Feira, do monumento ao 
25 de Abril e do Depósito da Água, 
de forma a alertar a população para 
esta problemática.

2011 - aNo INterNacIoNaL Das fLorestas – fLoresta para toDos

município colabora com a 
iniciativa 

Sob a temática “Floresta para 
Todos”, a Assembleia-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
escolheu as florestas como protago-
nistas de 2011, proclamando-o como 
Ano Internacional das Florestas.   
A Câmara Municipal de Castro Ver-
de, consciente da importância que 
as florestas têm para o equilíbrio 
do planeta e da pressão a que es-
tão sujeitas, deliberou colaborar, à 
escala local, com a iniciativa, cujos 
objectivos principais consistem na 
sensibilização da população para a 
necessidade de ser fomentada uma 
gestão, conservação e desenvolvi-
mento sustentável de todos os tipos 

de florestas que existem no planeta.  
Promovida pela Comissão Executiva 
Nacional do Ano Internacional das 
Florestas, na qual têm também par-
ticipação a Associação Nacional de 
Municípios, a Secretaria de Estado 
das Florestas e Desenvolvimento Ru-
ral, a Autoridade Florestal Nacional 
e a Comissão Nacional da UNESCO, 
a acção contempla que, no âmbito 
da temática, sejam propostas e pro-
movidas acções de sensibilização e 
informação a nível nacional, durante 
um período de doze meses.  

A primeira acção relacionada com 
a iniciativa consiste na colocação do 
logótipo desta no site da autarquia, e 

de um link para a página oficial do Ano 
Internacional das Florestas, a viver no 
endereço www.florestas2011.org.pt.

ruraL vaLue

seminário marcou encerramento do projecto
De Novembro de 2008 a Abril de 2011, a LPN desenvolveu, em parceria com outras entidades, na área do Campo Branco, o Rural Value. 
Um projecto que contemplou o desenvolvimento sustentável de sistemas agrícolas ameaçados, envolvendo os vários actores da região e 
que terminou com um Seminário a 7 de Abril.  

A Liga para a Protecção da Na-
tureza organizou, com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
no passado dia 7 de Abril, o Seminário 
de Encerramento do Projecto Rural 
Value – Desenvolvimento Sustentá-
vel de Sistemas Agrícolas Extensivos 
Ameaçados. Um projecto inserido no 
Programa Castro Verde Sustentável 
da LPN que, ao longo de três anos, 
procurou envolver os actores da re-
gião em torno de um conjunto de 
soluções inovadoras e sustentáveis 
para a região do Campo Branco. 

O entusiasmo e o grau de ade-
são às acções implementadas, bem 
como os resultados já alcançados 
e os esperados no curto, médio e 
longo prazo, atestam a utilidade e 
importância deste projecto para o 
desenvolvimento sustentável desta 

região rural do interior de Portugal.
A longo prazo é esperado que 

algumas das soluções inovadoras 
propostas sejam reconhecidas por 
entidades públicas e privadas e 
possam ser implementadas a uma 
escala mais alargada do portfólio de 
serviços ambientais e dos relatórios 
de sustentabilidade, e que os inter-
venientes no sector pecuário sigam 
as recomendações do Estudo de via-
bilidade de agro-indústria realizado 
pelo Projecto, dinamizando, assim, 
este sector na região. 

O Rural Value é um projecto que 
teve como objectivo principal o desen-
volvimento sustentável de sistemas 
agrícolas extensivos ameaçados no 
Baixo Alentejo, nomeadamente nas 
planícies cerealíferas de Castro Ver-
de. Uma das técnicas de produção 

implementadas neste projecto foi a 
injecção de lamas de ETAR nos solos 
agrícolas. Para além da caracterização 

dos solos e das lamas a utilizar, o Insti-
tuto Nacional de Recursos Biológicos, 
I.P. monitorizou o efeito da aplicação 

destas sobre o estado de fertilidade 
das diferentes parcelas, bem como 
sobre a produção de trigo e de aveia, 
incluindo a sua composição em metais 
pesados. A informação gerada, obtida 
em estreita colaboração com a LPN 
e agricultores aderentes, permitiu, 
igualmente, o desenvolvimento de 
outras acções da responsabilidade 
de outros parceiros como o Instituto 
Superior Técnico (IST).

O Projecto decorreu de Novembro 
de 2008 a Abril de 2011, com o apoio 
financeiro do programa EEA Grants, 
e teve como entidade promotora a 
Liga para a Protecção da Natureza 
(LPN) e como parceiros a Câmara 
Municipal de Castro Verde, o Insti-
tuto Superior Técnico e o Instituto 
Nacional de Recursos Biológicos. 

ambiENTE

seminário de encerramento do projecto rural Value

ecopontos em
montes agrícolas

Melhorar a recolha e o tratamento 
de resíduos tem sido uma prioridade 
de actuação da autarquia. Recente-
mente procedeu-se à instalação de 
10 ecopontos em montes agrícolas 
do concelho, onde já se efectuava 
recolha de lixo, com o objectivo des-
tas unidades também procederem 
à separação de resíduos destinados 
à reciclagem. Esta iniciativa tem 
ainda subjacente uma sensibiliza-

ção no sentido dos proprietários 
reforçarem a reutilização de resí-
duos orgânicos, como é o caso da 
compostagem ou facto de alguns 
poderem constituir alimento para 
animais. Esta medida vem reforçar 
a resposta que é necessária para 
que os resíduos tenham o destino 
adequado, contribuindo para índices 
de sustentabilidade adequados e 
melhor ambiente.

800 208 626

Informação sobre ambiente e recolha de residuos

linha

Câmara Municipal de Castro Verde

ambiente verde
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Marta Correia SiMõeS                                 
Dietista                                                                                   

Os alimentos não curam uma 
depressão. No entanto, a influência 
de alguns na química cerebral tem 
sido estudada. Existem alimentos 
estimulantes do bem-estar emo-
cional e alimentos que influenciam 
negativamente as emoções. Tudo 
aquilo que o ser humano sente e 
pensa resulta de impulsos nervosos 
do cérebro, que são originados por 
neurotransmissores. A serotonina 
é um desses neurotransmissores, e 
tem um papel muito importante 
neste processo, estando directamen-
te ligada a estados de ansiedade 
e depressão. Muitos dos anti-de-
pressivos prescritos por médicos são 
inibidores selectivos de recaptação 
da serotonina, isto é, permitem 
que a serotonina se mantenha 
disponível no cérebro e dê uma 
sensação de bem-estar. Se numa 
pessoa deprimida, os níveis deste 
neurotransmissor se encontram 
baixos, há que aumenta-los, e neste 
caso, a alimentação pode ser um 
coadjuvante muito importante. Os 
alimentos, no seu estado natural, 
não contém serotonina, mas atra-
vés da junção de um aminoácido 
chamado triptofano (precursor de 
serotonina) com vitamina B6, veri-
fica-se a conversão do triptofano 
em serotonina. Portanto, é impor-
tante ter em atenção a ingestão de 
alimentos que forneçam estes dois 
elementos. O triptofano existe em 
alimentos ricos em proteínas como 
o peru, perdiz, requeijão (estas 
três fontes são particularmente 
ricas) mas também se encontra 
em menores quantidades na carne 
magra, no peixe, nos ovos, leite e 
derivados magros e leguminosas. 
A vitamina B6 está presente em 
maior quantidade nas carnes, peixe, 
ovos, fígado e, em quantidades 
razoáveis, nos cereais integrais, 
amendoins, batatas, couve lom-
barda, ervilhas e bananas. Outra 
questão relevante tem a ver com a 
tiramina. A tiramina é uma amina 
que, normalmente, é metaboliza-
da com rapidez no corpo humano 
pela enzima monoamina oxidase 
(MAO). Os pacientes medicados 
com inibidores de monoamina 
oxidase, deixam de metabolizar 

a tiramina, e consequentemente 
dá-se um acumulo desta no orga-
nismo, que pode causar crises de 
hipertensão e fortes dores de ca-
beça. Nestes casos, a solução passa 
por fazer uma dieta com restrição 
de tiramina, ou seja, devem ser 
excluídos da alimentação queijos 
curados, cerveja, vinho tinto, fí-
gado de frango, favas, salsichas 
e salames, molhos industrializa-
dos, molho de soja fermentado, 
banana madura, concentrados de 
levedura e peixe em salmoura ou 
fumado. Os níveis de açúcar no 
sangue também têm influência 
no nosso estado de espírito. As 
bebidas e os alimentos muito ricos 
em açúcar provocam uma subida 
repentina de açúcar no sangue e 
no cérebro, e consequentemente, 
uma subida rápida mas muito curta 
de serotonina. A este aumento 
segue-se uma quebra igualmente 
brusca, que provoca ansiedade por 
mais açúcar. Uma grande inges-
tão de alimentos doces, altamente 
calóricos, também pode provocar 
um aumento de peso, que pode 
repercutir-se numa baixa de auto-
-estima ainda maior, que agravará 
ainda mais o estado de ansiedade 
e depressão. Não esquecer, que os 
alimentos fritos e gordos também 
são inimigos da saúde, a todos os 
níveis. O fornecimento de açúcar 
ao cérebro deve ser constante e 
sem grandes oscilações, para aju-
dar a subir os níveis de serotonina 
durante determinados períodos 
de tempo. Além disso, a ingestão 
adequada de hidratos de carbono 
permite uma absorção mais rápida 
do triptofano pelo cérebro, e esta 
pode ser feita evitando a ingestão 
de hidratos de carbono simples, 

representados pelos açúcares sim-
ples, presentes nos bolos, bolachas, 
chocolates, açúcar, gomas, e outros 
alimentos essencialmente doces, e 
aumentando a ingestão de hidra-
tos de carbono complexos, repre-
sentados pelos cereais integrais, 
pão de mistura ou integral, arroz, 
massa, papas de aveia, legumino-
sas e fruta. Relembro que um dos 
erros mais comuns nas “dietas da 
moda” é o corte total de hidratos 
de carbono complexos, como o 
pão, massas, arroz, etc. Estes ali-
mentos, são a principal fonte de 
energia do organismo, e como foi 
anteriormente referido, ajudam 
na absorção de triptofano, pelo 
que um corte na sua ingestão 
durante vários dias pode levar a 
alterações de humor, apatia, irri-
tabilidade e depressão. Daí que 
existam algumas “dietas loucas”, 
de seguimento difícil, que acabam 
quase sempre em desistência ou 
demonstram poucos resultados a 
longo prazo. Não existem mila-
gres. O único caminho viável é o 
equilíbrio. O zinco também parece 
ter um papel preponderante na 
depressão, uma vez que se obser-
va deficiência deste mineral em 
pessoas deprimidas e ansiosas. Os 
alimentos que têm maiores níveis 
de zinco e que permitem aumentar 
o seu aporte são as ostras e ma-
risco em geral, as carnes magras, 
os frutos secos, a aveia, o pão e 
cereais integrais. A vitamina B12 
e o ácido fólico também têm um 
papel importante na transmissão 
de certos impulsos nervosos. A vi-
tamina B12 pode ser encontrada 
na sua forma natural apenas em 
alimentos de origem animal como 
a carne, peixe, ovos, leite e seus 

derivados e também em alguns 
alimentos enriquecidos. Quanto 
ao ácido fólico, cujos níveis séricos 
se apresentam baixos em adultos 
deprimidos, pode ser encontrado 
no fígado, legumes de folha verde 
escura como espinafres, brócolos, 
couves, nos cereais enriquecidos, 
frutos secos e leguminosas. O 
ómega 3, esse ácido gordo de 
excelência, é considerado um re-
médio natural para tratar estados 
depressivos e de ansiedade. Alguns 
estudos realizados demonstram 
esse efeito positivo. As pessoas de-
primidas apresentam um menor 
nível de ómega 3, e os indivíduos 
que consomem dietas ricas neste, 
apresentam uma menor incidência 
de depressão e suicídio. O ácido 
gordo ómega 3 é necessário para 
as funções normais do sistema ner-
voso, uma vez que faz parte da 
membrana celular que reveste os 
neurónios, a membrana sináptica, e 
o seu consumo adequado permite 
que esta ganhe fluidez, evitando 
o seu endurecimento. Este ácido 
gordo está presente nos óleos de 
peixe, nos peixes gordos (salmão, 
sardinha, cavala, dourada, etc.), 
nas sementes de linhaça, nas no-
zes, entre outros. O corpo humano 
funciona através de uma série de 
reacções químicas e os alimentos 
fornecem os elementos e a energia 
necessária para esta actividade. 
O nosso corpo necessita de uma 
nutrição adequada para satisfazer 
as necessidades fisiológicas e me-
tabólicas: crescimento, reparação 
e manutenção do organismo. Se 
existem défices de vitaminas ou 
minerais, isso refletir-se-á num 
desequilibrio. A alimentação que 
fazemos diáriamente reflete-se no 
estado da nossa pele, cabelo, unhas, 
dentes, condição física e estado 
emocional. Uma dieta equilibrada 
fornece os nutrientes necessários 
às nossas células, que por sua vez, 
produzirão várias substâncias in-
ternas necessárias a saúde. Hipó-
crates, há mais de 2000 anos, disse: 
“nós somos o que comemos”, e 
não poderia estar mais certo. De 
facto, podemos melhorar a nossa 
condição física e mental através 
de uma alimentação equilibrada 
e variada.

alimentação, ansiedade e 
depressão

Dourada deliciosa

1 dourada grande
2 colheres de sopa de mel
2 cenouras
Sumo de um limão
Sal e pimenta q.b.
Folhas de salsa
ramo de hortelã

aqueça o forno em temperatura 
média. Unte um pedaço de papel 
de alumínio com manteiga ou 
azeite. Coloque o alumínio numa 
assadeira e ponha o peixe ao meio. 
Pincele o peixe com mel e regue 
com sumo de limão. acrescente as 
cenouras cortadas em tirinhas e 
tempere com sal e pimenta. Feche 
o alumínio com o peixe lá dentro. 
Leve ao forno durante 40 minutos. 
remova a folha de alumínio e sirva 
o peixe regado com o suco do 
cozimento, decorando a travessa 
com folhas de salsa e um raminho 
de hortelã.

Porco no abacaxi com 
mel

800g de carne de porco
1 abacaxi
2 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa de mostarda
1 pitada de caril
2 cebolas médias
sal e pimenta q.b.
azeite q.b.

Corte o abacaxi ao meio e tire a 
polpa sem estragar a casca. tire 
o talo central e corte o resto em 
cubos e reserve. Corte a carne de 
porco em cubos pequenos. Leve a 
lume brando a cebola e a carne de 
porco previamente temperada com 
mel, mostarda, caril, a pimenta e o 
sal. Junte o abacaxi e deixe estufar. 
Depois de pronto, encha as cascas 
do abacaxi com a mistura e sirva 
acompanhado de arroz branco. 

Pudim de Mel

10 ovos
300g de açúcar
5 colheres de sopa de mel
2 colheres de azeite
1 colher de chá de canela

Misture todos os ingredientes 
muito bem. Unte uma forma com 
manteiga, polvilhe com farinha e 
enche-se com a massa. Leva-se a 
cozer em banho-maria em forno 
forte.

*receitas retiradas do livro “À nossa         

mesa com… mel” de Maria José Palma

fases Da Lua  Informações Borda-d’água

saúde

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

Lua Nova 
Quarto Crescente  
Lua Cheia  
Quarto Minguante  
Lua Nova  
Quarto Crescente  
Lua Cheia  
Quarto Minguante 

3 Mai
10 Mai
17 Mai
24 Mai

1 Jun
9 Jun

15 Jun
23 Jun
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fc pIeD-Du-Jura 

equipa suíça realizou estágio em castro verde
De 4 a 7 de Março, o Estádio Municipal 25 de Abri acolheu o estágio da equipa suíça de futebol Pied-du-Jura, que durante este período 
esteve em Castro Verde a fazer a preparação para a segunda volta da III Divisão Suiça.

José Reis é natural de Entradas, 
tem 49 anos, e há cerca de 41 que 
emigrou para a Suíça. Desde cedo 
começou a jogar à bola, mas quando 
“arrumou as chuteiras”, a vontade 
de se manter ligado ao futebol fa-
lou mais alto e decidiu assumiu os 
destinos do Clube Pied-du-Jura de 
Apples, cidade suíça que o acolheu 
quando partiu de Portugal.

Entre 4 e 7 de Março, José Reis 
esteve em Entradas e Castro Verde 
com a equipa de futebol, para reali-
zar um estágio de preparação para 
a segunda volta da III Divisão Suíça 
(equivalente à I Distrital em Portugal), 
onde ocupam o 4º lugar da tabela 
classificativa, que arrancou ainda 
durante o mês de Março.

A escolha de Castro Verde para 
este estágio prendeu-se com as raízes 
de José que, como o próprio afirmou 
“todos os anos por esta altura, tenho 
por hábito vir a Portugal para visitar 

a família, e como anualmente o Clube 
tenta proporcionar aos jogadores um 
estágio fora da cidade, achámos que 
o concelho apresentava excelentes 
condições climatéricas para a con-
cretização do mesmo”.

O Estádio Municipal 25 de Abril, 
em Castro Verde, foi o local escolhido 
para acolher este trabalho técnico 
da equipa que, durante a sua estadia 
realizou dois jogos de treino, um pri-
meiro, com a equipa de Juniores do 
Futebol Clube Castrense, no Sábado, 
dia 5 de Março, no Estádio Municipal 
25 de Abril, de onde a equipa saiu 
vitoriosa por duas bolas a uma, e 
um segundo no Domingo, dia 6, no 
Estádio Municipal de Mértola, onde 
defrontou a equipa do Guadiana, num 
jogo que terminou empatado por 2-2.

Para José, estes dias foram “bas-
tante gratificantes, não só porque 
deu para matar saudades da família 
e de Entradas”, mas também porque 

lhe permitiu descobrir o panora-
ma desportivo local, ao nível das 
instalações desportivas: “Aprendi 
muitas coisas. Todas as pequenas 
aldeias têm campos de futebol. Aqui 
as Câmaras Municipais e as Juntas 

de Freguesia dão muito apoio ao 
desporto. Na Suíça não é assim”.

Em jeito de balanço desta expe-
riência, o presidente do clube suíço 
revelou que “os jogadores gostaram 
muito de cá estar. Foi uma boa expe-

riência. Nestes quatro dias demos-lhe 
toda a liberdade para fazerem aquilo 
que queriam. Nestas saídas procura-
mos estar todos juntos, divertir-nos 
e treinar. Lá não há possibilidade de 
estarmos assim todos juntos, porque 
vive cada um na sua casa. Acaba por 
ser uma óptima experiência porque 
reforça a união entre os membros 
da equipa”.

A estadia da equipa de futebol 
no concelho de Castro Verde termi-
nou, no dia 6 de Março, véspera da 
partida para a Suíça, com um jantar 
oferecido pela Junta de Freguesia 
de Entradas, onde para além dos 
jogadores e da equipa técnica do 
Pied-du-Jura, estiveram também 
presentes o Presidente da Junta 
de Entradas, o Vereador da Câmara 
Municipal de Castro Verde, António 
João Colaço, e alguns familiares e 
amigos de José Reis.

Jogos concelhios 2011 arrancaram em fevereiro
A 19 de Março, a Praça da Repú-

blica, em Castro Verde, foi palco da 
Festa de Abertura da décima edição 
dos Jogos Concelhios. Uma iniciativa 
inserida no programa Actividade 
Com’Vida, da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
que proporcionou a miúdos e graú-
dos, uma tarde repleta de animação 
e actividades.

A festa registou uma adesão 
bastante positiva por parte da po-
pulação que neste dia solarengo se 
deslocou à Praça da República para 
assistir ao “pontapé de saída” de 

cerca de três meses de actividade 
desportiva. Para o momento foi 
preparado um conjunto diverso 
de actividades, desde insufláveis 
para crianças, demonstrações de 
coreografias (realizadas pelos alu-
nos do 1º Ciclo do Ensino Básico e 
pelos participantes no projecto de 
Desporto Sénior), e uma caminhada 
e passeio de bicicleta dedicados ao 
Dia do Pai. Actividades que acaba-
ram por reunir cerca de trezentas 
pessoas e que encheram de vida a 
Praça da República. 

Até Junho e, de forma a celebrar 

este décimo aniversário, vai ser 
dinamizado um conjunto de cerca 
de trinta modalidades desportivas, 
que vão desde o Snooker à Petanca, 
Malha e Basebol, passando por dias  
dedicados à prática da Natação e às 
actividades radicais, entre muitas 
outras iniciativas.

Até lá informe-se e participe. As 
inscrições podem ainda ser efectu-
adas no Fórum Municipal (Tel. 286 
320 040) ou através do e-mail des-
porto@cm-castroverde.pt.  

DESPorTo

equipa suiça de futebol pied-du-Jura

atletismo: uma modalidade em crescimento 
Desde a abertura da Pista Simplificada de Atletismo do Estádio Municipal 25 de Abril, em Outubro do ano passado, várias provas 
desportivas têm decorrido em Castro Verde. Um facto que levou a autarquia e a Associação de Atletismo de Beja a celebrar um acordo 
de colaboração para organização de iniciativas desportivas que, em muito, têm contribuído para o aumento do número de praticantes e 
simpatizantes da modalidade.

A Pista Simplificada de Atletismo 
do Estádio Municipal 25 de Abril, em 
Castro Verde tem vindo, desde a sua 
abertura, a ser palco de um vasto 
conjunto de iniciativas no campo do 
atletismo. Estas são, na sua maioria, 
fruto de um acordo de colaboração 
celebrado entre a Câmara Municipal 
de Castro Verde e a Associação de 
Atletismo de Beja, que contempla 
a realização de eventos de âmbito 
local, distrital e regional com vista 
à promoção e desenvolvimento da 
prática da modalidade.

Durante a vigência deste acordo, 
a terminar em 2013, está prevista, 

entre outras, a realização das provas 
de Triatlo Técnico Jovem, Salto em 
Altura, Corta Mato de Natal e Cam-
peonato Distrital de Estrada.

O acordo de colaboração veio, 
assim, contribuir para o incremen-
tar de uma maior dinâmica na Pista 
Simplificada de Atletismo de Castro 
Verde potenciando, em paralelo, a 
promoção do atletismo no associati-
vismo local e o desenvolver de uma 
programação própria a médio-longo 
prazo. De referir que, nos últimos 
tempos, a Associação de Atletismo 
de Beja tem vindo a desenvolver um 
conjunto significativo de iniciativas 

em parceria com esta Autarquia, bem 
como a prestar apoio a algumas das 
actividades por si organizadas. É disto 
exemplo o “Dia do Atletismo”, que 
decorreu no dia 7 de Abril, em Castro 
Verde. Uma iniciativa promovida pela 
AAB e Câmara Municipal de Castro 
Verde, com a colaboração do Agru-
pamento de Escolas que envolveu 
cerca de 300 crianças do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do concelho. A iniciativa 
integrou as provas de lançamento 
de vortex, salto em comprimento e 
40m, e teve como objectivos divulgar 
o atletismo junto do público infantil, 
identificar novos talentos e captar 

novos praticantes para a modalidade.
Para além desta iniciativa, a Pista 

Simplificada de Atletismo recebeu 
ainda, entre os dias 13 e 16 de Abril, 
cerca de 28 atletas da Secção de Lan-
çamentos da Federação Portuguesa 
de Atletismo que, durante este perí-
odo, estiveram em estágio em Castro 
Verde. Os atletas, pertencentes aos 
escalões de Juvenis e Juniores foram 
orientados por Paulo Reis, Director 
Técnico Nacional para o Sector de 
Lançamentos, e Júlio Cirino, Trei-
nador de atletas de Competições 
Nacionais.estágio da secção de lançamentos 

da Fpa

solta de pombos durante a Festa de abertura dos Jogos Concelhios 2011
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Alice Guerreiro Jacinto, 90 anos, Castro Verde•Alzira 
Maria Gil, 87 anos, Lombador•Amarilde Conceição 
Mestre, 87 anos, Entradas•Ana Leonarda Gamito, 
75 anos, Castro Verde•Antónia Assunção Matos, 
81 anos, Entradas•António J. Colaço, 87 anos, S. 
Bárb. de Padrões•António Júlio Romano Mira, 74 
anos, Castro Verde•Artur Rosa Guerreiro, 78 anos, 
Castro Verde•Cincinato do R. Bartolomeu, 55 anos, 
Castro Verde•Custódia Cecília Martins, 99 anos, 
Entradas•Custódia do S.Terlica, 88 anos, Castro 
Verde•Custódia Rosa Caetano, 90 anos, Sete•Custódio 
Medeiro Feio, 72 anos, Entradas•Elisa Afonso 
Constantino 90 anos, Castro Verde•Emanuel Fernando 
Inácio, 52 anos, Casével•Emília Rosa Deodato Cupido, 
92 anos, Castro Verde• Eugénia Rosa Arsénio, 92 
anos, Castro Verde•Francisco Inácio Pereira, 74 
anos, Castro Verde•Francisco Manuel Cravo, 77 
anos, Entradas•Francisco Marques Gonçalves, 85 
anos, Sete•Francisco Nobre de Brito Lança, 67 anos, 
Casével•Jacinto Marques Damos, 67 anos, Sete•Joana 
de Sousa Nobre, 87 anos, Casével•
João Ferreira, 90 anos, Castro Verde•José Manuel das 
Neves, 74 anos, Castro Verde•José Veríssimo Martins, 
68 anos, Lombador•Judite Rosa D. Cavaquinho, 91 
anos, Castro Verde•Manuel Amândio Mendes, 75 
anos, Albernôa•Manuel João Francisco, 85 anos, 
Viseus•Maria Serafina, 95 anos, Lombador•Mariana de 
Vilhena Palma, 97 anos, Castro Verde•Natália Paulino 
da Costa, 75 anos, Sete•Ricardina C.Pancadas, 85 
anos, Castro Verde•Ricardina do Rosário Coelho, 86 
anos, Castro Verde•Severino da Palma Tomé, 82 anos, 
Beringelinho•Ventura Gonçalves da Palma, 77 anos, 
Entradas

lEiTorES
NECROLOGIA

José Marciano Lourenço
Faleceu a 10-01-2011    Neves da Graça
Filhos, genro, neta e bisneto participam o falecimento 
do seu ente querido, agradecendo a todos aqueles que o 
acompanharam até à sua última morada ou, que de qualquer 
outro, modo lhe manifestaram o seu pesar. 

antero coLaço Medeiro
Faleceu a 21-01-2011  Castro Verde
Esposa, filha e netos participam o falecimento do seu ente 
querido, agradecendo a todos aqueles que o acompanharam 
até à sua última morada ou, que de qualquer outro, modo 
lhe manifestaram o seu pesar. 

eugénia rosa arsénio
Faleceu a 09-03-2011   Castro Verde
Filho, nora e netos, participam o falecimento do seu ente 
querido, agradecendo a todos aqueles que o acompanharam 
até à sua última morada ou, que de qualquer outro, modo 
lhe manifestaram o seu pesar. 

antónio JúLio roMano Mira
Faleceu a 08-04-2011    Castro Verde 
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos aqueles que o acompanharam até 
à sua última morada ou, que de qualquer outro, modo lhe 
manifestaram o seu pesar. 

HeLena Joaquina
Faleceu a 18-03-2011 Alcaria do Coelho–Barreiro 
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos aqueles que o acompanharam até 
à sua última morada ou, que de qualquer outro, modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

raqueL PaLMira M. PeLadinHo 
Faleceu a 13-03-2011   Castro Verde
Seus filhos, nora, genro e netos e demais família participam 
o falecimento da sua ente querida e agradecem a todas as 
pessoas que a acompanharam até à sua última morada ou 
que, de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu pesar.

antónio revés do nasciMento
Faleceu a 31-12-2010   Castro Verde
Esposa, filha, genro, netos e restante família participam 
o falecimento do seu ente querido, agradecendo a todos 
os que o acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

José sezinando a. contreiras
Faleceu a 06-02-2011  Castro Verde–Mina de S. Dom.
A esposa de José Sezinando Apolónia Contreiras participa 
o falecimento do seu extremoso marido falecido a 06 de 
Fevereiro de 2011 e agradece a toda s as pessoas que, de 
qualquer modo, lhe manifestaram o seu pesar. 

João encarnação Pereira 
Faleceu a 08-02-2011   Barreiro
Sua esposa, filho e netos, irmãs e sobrinhos, participam o 
falecimento do seu ente querido agradecendo a todos os 
que o acompanharam até à sua última morada ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram o seu pesar. 

aLvina Maria a. roMão dias
Faleceu a 15-02-2011 Natural de S. Marcos da Ataboeira e 
sepultada no cemitério da Freguesia de Martinchel, do concelho 
de Abrantes. 
Seu marido, filha e restantes familiares agradecem, 
calorosamente, a todas as pessoas que a visitaram durante 
a sua doença e a acompanharam até à sua última morada ou 
que de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu pesar. 
A todos um muito obrigado. Que a sua alma descanse em paz.

vitória Maria Peixeiro
Falecida a 16/02/2011   Castro Verde 
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos os que o acompanharam até à sua 
última morada, ou que, de qualquer outro modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

José ManueL Henriques Pires
Faleceu a 14-04-2011   Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido 
agradecendo a todos os que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram o seu pesar.

Francisco guerreiro da siLva
Faleceu a 28-02-2011 Monte da Sete – Castro Verde 
Os filhos participam o falecimento do seu ente querido 
agradecendo a todos os que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, de qualquer outra forma, manifestaram 
o seu pesar. 

José nobre de oLiveira
Faleceu a 03-01-2011      Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos aqueles que o acompanharam até 
à sua última morada ou, que de qualquer outro, modo lhe 
manifestaram o seu pesar. 

Lúcia da conceição P. Morais
Faleceu a 03-02-2011 Sta. Bárbara de Padrões – Buraca 
Seu marido, filhos e irmãs, na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, como seria seu desejo, vêm por este meio 
agradecer reconhecidamente a todas as pessoas, familiares, 
padrinhos e amigos, que acompanharam esta sua ente querida 
à sua última morada, ou que, por qualquer outro meio, lhes 
manifestaram o seu pesar.

João da encarnação Pereira
foi sempre um bom rapaz
as saudades já são tantas
À família e amigos de fernão-vaz

Sobrinhos, irmãs, mulher, filho e netos
a todos gostavam de agradecer
aqueles que o acompanharam
no dia em que ele veio a falecer

era um homem alegre 
tinha força de viver 
Para ele era o dia mais feliz 
Quando via cavalos a correr 

a todos deixaste tristeza 
Mas a vida é assim, de pancadas
Sentimos a tua falta e bom humor
no dia em que há cavalhadas! 

Maria Judite-Barreiro

Páscoa
Qualquer dicionário nos informa que “Páscoa” era a festa anual que os judeus celebravam em memória da sua saída do egipto. 

Mais recentemente, é também a festa anual que os cristãos celebram em memória da ressurreição de cristo. do nome, vem o verbo 
pascoar, que é festejar a Páscoa.

como podemos saber, o povo de israel comemorava esta importante festa no mês de abibe (abril), o mês da saída (êxodo) dos 
hebreus, sendo o primeiro mês do ano do ano civil e religioso. diremos que, na sua fundação, a maneira de observar a Páscoa no 
décimo quarto dia deste mês, entre o nascimento do sol e o seu ocaso, deviam os israelitas matar o cordeiro pascal (que devia ter 
menos de um ano, macho e sem defeito algum) e sem lhe quebrar os ossos. deviam abster-se de pão fermentado ou levedado. no 
dia seguinte, principiava a grande festa da Páscoa, que durava sempre sete dias, mas só o primeiro e o sétimo dias eram solenes, 
com todas as formalidades exigidas.

em todas as casas deviam ser aspergidas as portas com o sangue dos cordeiros. Mais tarde, nesta comemoração da libertação 
do egipto, o sangue era aspergido sobre o altar, e a gordura queimada. o dia vinte e um desse mês, o último dia de festa, seria 
novamente de “santa convocação”. devia prevalecer em todos um ânimo alegre e confiante durante os dias festivos, podendo só 
efectuar-se na cidade de Jerusalém.

Uma Bíblia de estudo diz que “no tempo de Jesus, todos os judeus deviam comemorar essa festa. Matavam-se cordeiros ou 
cabritos no templo e levavam-nos às casas para comê-los com as famílias numa ceia especial. durante essa ceia, além do cordeiro, 
do pão sem fermento, de ervas amargas e um molho de missopo (planta medicinal), tomava-se vinho e recitavam-se salmos e 
orações”. a partir desse dia, e durante sete dias comiam pão ázimo, sem fermento.

o profeta João Batista ao apresentar Jesus, o filho de deus, disse: “eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo”. nos 
tempos anteriores a ele, o cordeiro sacrificado na Páscoa já simbolizava a figura de cristo. Sim, inocente e puro como um cordeiro.

o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios (e a nós, os que desejem ser crentes), diz: “ não sabeis que um pouco de fermento 
leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Pois também o cristo, nosso cordeiro pascal, foi 
imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com ázimos da 
sinceridade, verdade e justiça” (i cor.5:6-8).

Mas Páscoa, que é na Primavera, não só simboliza nova vida, mas também ressurreição. cristo, o Messias, antes de 
voluntariamente, e por amor ir à cruz, já tinha prometido com certeza divina: “depois de três dias, ressuscitarei!”.

está escrito que ele, o rei, voltará para implantar na terra seu reino de paz, amor, compreensão e justiça! Para os verdadeiros 
cristãos, ele será a única solução para um mundo cada vez pior, e dizem como S. João: “ ora, vem Senhor Jesus”.

José a. ramos - Monte da Caparica  

dedicatória

foste a mãe dos meus filhos
tenho-te muita amizade 
e choro por ti a toda a hora
cada vez com mais saudade.

tenho umas saudades tão grandes
amiga de te não ver
São saudades que só se acabam
Um dia quando eu morrer.

obrigado a todos os que vieram 
dar-me um pouco de consolação
Mas esta tristeza que sinto
Só se acaba no caixão.

Francisco Belchior



Memórias de um jogador de futebol filho da terra
eu, José rosa, de 58 anos de 

idade, vou tentar recordar tudo, ou 
quase tudo, o que foi a minha vida de 
futebolista, assim com a minha vida 
profissional intercalada com o futebol. 

aos meus 13 anos vim do alentejo, 
mais propriamente de castro verde, 
de onde sou natural, para alverca 
do ribatejo, onde comecei a tirar 
um curso de soldadura no instituto 
de formação Profissional do Sector 
Metalúrgico, que ficava em frente à 
Mag, que era uma fábrica de gruas 
e guindastes, na qual eu tinha 
prática na parte da manhã e de tarde 
tinha a escola ali mesmo juntinho, 
e também como tinha o gosto 
pelo futebol, comecei a jogar nos 
iniciados do alverca, trabalhando 
de dia, e de noite ia para os treinos, 
e jogava aos domingos. Joguei um 
ano nos iniciados e mais um ano 
como juvenil no alverca. no ano 
seguinte mudei para o alhandra, e 
fiz lá mais um ano de juvenil e outra 
de júnior. naquela altura eram os 
campeonatos da associação de 
futebol do distrito de Lisboa, onde 
joguei várias vezes contra o Benfica, 
Belenenses atlético, Sporting, 
etc. Posso recordar jogadores que 
os entendidos do futebol ouviram 
falar, e muitos chegaram a jogar na 
Selecção nacional como o Jordão, 
S hen, João alves, rachão, fidalgo, 
etc., recordo era Júnior no alhandra, 
e já tinha mudado de emprego depois 
de tirar o curso. fui trabalhar para a 
Lisnave em almada e aí tinha que ir 
treinar em alhandra, o que era uma 
grande maçada para mim, mais ainda 
fiz alguns jogos pela equipa principal, 
que era da 2ª divisão nacional, que 
naquela altura dava acesso à que 
é hoje a 1ª Liga. recordo que, uma 
noite estava no trabalho na Lisnave, 
porque era por turnos, e começou-
me a dar uma dor aguda e fui para 
o hospital de almada, de onde me 
transferiram para o hospital de S. 
José, em Lisboa, onde fui operado a 
uma apendicite aguda. tinha 17, 18 

anos nessa altura, e estive uns dias 
no hospital. não me recordo quantos 
mas, como não podia ir trabalhar nem 
jogar futebol, então fui recuperar 
para castro verde. Uns dias depois, 
como já me sentia melhor, fui para 
o campo da bola com algumas das 
pessoas que na altura faziam parte do 
clube da minha terra que iam marcar 
o campo, porque o castrense recebia 
o ferreirense em Juvenis. eu, para 
ver como me sentia, comecei a dar 
uns toques na bola, para ver se ainda 
conseguia acabar o campeonato pelo 
alhandra, mas as pessoas começaram 
a ver, e a meter-me na cabeça para 
eu ir jogar para castro. “amanhã já 
jogas contra o ferreirense!”, diziam-
me, e eu dizia que, como podia eu 
com 18 anos jogar pelos Juvenis e 
ainda sem cartão da associação de 
Beja. Sugeriram-me que jogasse 
com o cartão de outro jogador, e 
eu aceitei. o árbitro nem reparou, 
e joguei. Perdemos 4-3, mas não 
posso esquecer os 3 golos que foram 
dados por mim, já perdíamos 3-0. eu 
estava a jogar a meio campo e estava 
a dar as bolas e eles não marcavam 
e o ferreirense cada vez que descia 
marcava um golo. eu, que era mais 
experiente do que todos os outros, 
sem pedir ao treinador, fui jogar 
para a defesa, para não levarmos 
uma goleada. e então, recordo que 
abalei com a bola na defesa 3 vezes, 
fintei tudo e esperei pelo avançado 
e dei-lhe a bola e ele marcou os 3 
golos. É escusado dizer que as gentes 
da minha terra não me deixavam. 
nesse mesmo domingo arranjei 
uma namorada, que eu conhecia 
dos tempos de escola, e que veio a 
ser minha mulher. É certo que eu 
comecei a ir todos os fins-de-semana 
a castro verde jogar à bola e comecei 
a levar jogadores, que eram meus 
amigos aqui na zona de almada, e os 
bobos da festa, que eram os Juvenis 
do castrense, começaram a ser 
respeitados. recordo que ganhámos 
ao aljustrelense, ao despertar de 

Beja, fomos empatar a ferreira e 
ganhámos muitos outros jogos. 
na época seguinte, o castrense fez 
equipa de seniores porque havia uns 
anos que não tinha. começámos 
no campeonato do inateL, e como 
trabalhava em almada na Lisnave e 
tinha a namorada em castro, comecei 
a ir jogar todos os fins-de-semana 
a castro verde. tinha carro e então 
comecei a levar jogadores comigo. 
Ganhávamos tudo. recordo uma vez 
que fomos jogar a odemira, foram 5 
camionetas de excursão connosco. 
Ganhámos 1-0. nessa altura os 
campeões do distrito iam jogar uns 
com os outros. fomos campeões do 
distrito de Beja, eliminámos os do 
algarve, que era a casa do Povo da 
conceição de faro. Ganhámos lá 4-2 
e em castro 4-0. depois jogámos as 
eliminatórias em viana do alentejo 
com o comporta de Setúbal e 
perdemos 1-0. depois entrámos no 
ano seguinte, já com o futebol clube 
castrense na 2ª divisão distrital de 
Beja, onde subimos à 1ª divisão e 
onde éramos sempre uma boa equipa. 
Posso lembrar que no verão, quando 
os campeonatos estavam parados, 
aqui junto a almada, em corroios, os 
campeonatos de equipas de bairros. 
Posso dizer que 5 campeonatos 
desses, ganhei 3 e fiquei em 2º duas 

vezes. Mas nestes campeonatos havia 
jogadores que jogavam em equipas 
da 1ª divisão. Posso recordar Mário 
ventura, que jogava no varzim, 
o ademar e o rodrigues dias do 
Sporting e tantos outros de equipas 
da 2ª e 2ª Ligas e distritais. eram 
campeonatos só com craques.

apaixonei-me pela minha terra 
e vivi lá 10 anos. Pagavam-me 
a gasolina do carro e, a quem ia 
comigo, pagavam pensão. ainda 
joguei um ano pelo ourique e 
joguei no almodôvar, onde nesse 
ano subimos à 1ª divisão e no ano 
seguinte, já na 1ª, fui jogador-
treinador até meio da época, isto no 
ano de 1986, porque fui trabalhar 
para a Suíça, onde também fui 
treinador de uma equipa de futebol 
de Portugueses, no campeonato da 
5ª Liga Suíça, onde também tínhamos 
jogadores de outras nacionalidades. 
Pelo meio, ainda joguei também 
pelo Santantoniense e pelos Unidos 
do arco, que são duas equipas da 
distrital de Setúbal.

recordo quando jogava em castro 
verde, uma altura foi lá a antiga 
Selecção nacional com nomes como 
o Bastos, alfredo, o travassos e 
muitos outros que não recordo. era 
o aniversário do castrense, e então 
fizemos um jogo amigável com eles. 

empatámos 1-1 e depois como era 
hábito depois dos jogos, havia os 
petiscos para os jogadores. e então 
estávamos no convívio e o travassos 
deslocou-se ao pé de mim e disse-me 
assim “Ó puto! o que é que tu fazes 
a jogar aqui com essa habilidade 
toda?”, eu tive que lhe dizer que 
era de cá e que gostava da minha 
terra. ele queria levar-me para o 
Belenenses, que o treinador na altura 
era o Joaquim Meirim, e quando eu 
lhe disse que trabalhava na Lisnave, 
em almada, então é que ele me disse 
melhor: “então é só atravessares 
o tejo!”. eu neguei sempre, e ele 
quando abalou disse-me que depois 
falávamos. Um dia, quando estava 
a sair do trabalho, vi-o, rodeado 
de pessoas, e ele disse: “estou aqui 
por ti, José rosa! Já falei lá no 
Belenenses e vou daqui para o treino 
contigo”. e então lá fui. fui a três 
treinos e o Meirim gostou de mim, 
assim como os jogadores. o guarda-
redes, félix Mourinho, o Quaresma, 
o assis, o esteves e outros. Mas eu 
era novo e não pensava. tinha a 
namorada em castro, e nunca apareci 
nos treinos e fui jogando sempre em 
castro. talvez tenha passado ao lado 
de uma grande carreira. nunca fui 
vaidoso. Sempre fui honesto e amigo 
dos meus colegas no futebol, e ainda 
hoje, na minha terra, as pessoas 
dessa era recordam esses tempos e 
alguns até dizem que “o José rosa 
foi o melhor jogador do castrense 
de todos os tempos. eu recordo 
outros jogadores do castrense como 
o alvinas, o tói Marques, o João 
cruz, o chico afilhado ou o Mirinha, 
estes filhos da terra, como eu, com 
quem eu tive o privilégio de jogar. 
Quero também aqui prestar a minha 
homenagem a todos e a um senhor 
que para mim é o melhor castrense 
a nível desportivo, o Sr. antónio dos 
anjos.

Saudações desportivas para todos 
os castrenses!

José rosa
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O dia da Mulher

o dia da Mulher
é um dia diferente
é um dia que toda a gente
se lembra da Mulher
e eu fico contente
por ser o teu dia
tu Mulher
és filha, és mãe, és avó
Mulher é alegria
é amor é paixão
e com esta união
o homem não está só
Mulheres são como flores
há as de todas as cores
vivam para sempre Mulheres

sebastião augusto Manuel-Pinhal novo

Por que será que lhes dizem
Que são a geração rasca
Preguiçosos e indolentes
Juventude descarrilada
vivendo para a vertigem
Sem vontade, sem ter graça
 
Que atenção lhes têm dado
Quem lhes aponta o dedo
Qual o caminho indicado
e para o sucesso o segredo
devem é ser informados
ou será que têm medo?
 
 Mas eu venho aqui dizer
com revolta e sem rebuço
Que tenho enorme prazer
e sou dos que têm orgulho
neles, os que irão fazer
no País um melhor futuro.

Vicente Guerreiro -almada

Quem disse que abril em Portugal não 
é mais que uma cantiga?
cantiga leva-as o vento… algumas 
ficam na memória!
também a Liberdade que abril trouxe 
para sempre ficará na história. 
e é para isso que servem os 
monumentos. Para assinalar os 
nossos tempos. 
amanhã quando partirmos 
deixaremos nossas mágoas, 
recordações de maus momentos. Mas 
também vamos deixar esta vitória de 
liberdade que abril nos deu inscrita 
nos monumentos.

vamos 
vamos todos ao campo
ver as papoilas abrir 
ver a sua cor vermelha
vamos viver abril
vamos

Para lembrar esta verdade 
estamos aqui reunidos 
Para conservar a liberdade
temos que estar unidos

Mariana Palma-Barreiro

adeus poço da Pereira
tu por nós serás lembrado 
Quando passo por aqui
lembro logo o teu passado

 i 
teu passado glorioso 
nesses tempos de então
São tempos que já lá vão 
em que servias de repouso
tu davas de beber ao povo
todos vinham à tua beira
agora mesmo que não queira
olho para com saudade
nunca tiveste vaidade
adeus poço da Pereira

 ii 
nem todos eram iguais
Mas havia coisas boas
Primeiro bebiam as pessoas 
Só depois os animais
os preconceitos eram tais
e eras muito respeitado
Quando estávamos a teu lado
a água pura que nos deste
Por tudo o que fizeste
tu por nós serás lembrado

 iii
Sempre que precisávamos 
do teu ar acolhedor
em dias de muito calor
era ali que descansávamos
Quando a viagem retomávamos 
felizes graças a ti
nesse tempo percebi
Que eras nosso aliado
olho sempre para esse lado
Quando passo por aqui

 iv
agora que estás sozinho
Sempre abandonado e só
eu olho para ti com dó
Quando passo no caminho 
retribuo-te o carinho
Às vezes emocionado
Podia não estar lembrado 
Mas fui sempre teu amigo
com muito orgulho eu digo
Lembro sempre o teu passado

Manuel Colaço Pedro

santa Bárbara de Padrões 

equipa do Futebol Clube Castrense
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associação sénior 
castrense organiza i
encontro de corais de 
castro verde

A Associação Sénior Castrense 
vai dinamizar, nos dias 27 e 28 
de Maio, o I Encontro de Corais 
de Castro Verde.

A iniciativa tem início a partir 
das 21h30, no Fórum Municipal 
de Castro Verde, com a Palestra 
“Música Coral em Portugal”, que 
contará com a participação da 
etnomusicóloga Salwa el-Shawan 
Castelo-Branco, do compositor 
Roberto Alejandro Pérez e de 
António César, Professor do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo e maestro do Coro da 
Associação Sénior Castrense. 
No final da palestra, o Coro 
do Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo – Secção de Cas-
tro Verde actuará sob a orien-
tação do prof. Jaime Branco. 
 Para o dia 28, está agendado 
para as 16h00, um Workshop 
de voz  dinamizado por Joana 
Godinho, que terá também lugar 
no Fórum Municipal.

O Encontro terminará com 
um concerto pelo Coro da Uni-
versidade Sénior Castrense, Coro 
Orfeão dos Serviços Sociais da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Grupo Coral “Adágio” de Porti-
mão  e  Grupo Coral “Os Ganhões 
de Castro Verde”. O concerto 
acontece às 21h30, na Basílica 
Real de Castro Verde.

A iniciativa tem a colabora-
ção da Câmara Municipal e da 
Paróquia de Castro Verde. 

revista cultos disponível 
em formato digital

A Revista Cultos, com sede 
no Monte do Rolão, é a primei-
ra revista digital do Alentejo e 
pode ser consultada em www.
revistacultos.com. Oito anos 
depois da primeira edição em 
papel (de aquisição gratuita) 
a revista aposta agora na di-
vulgação online como forma 
de fazer chegar a um público 
cada vez mais vasto as notícias 
da região. As edições mensais 
podem ser consultadas entre 
os dias 10 e 15 de cada mês, 
de forma gratuita.

rede de Museus reuniu 
em castro verde

A Rede de Museus do Distrito 
de Beja reuniu em Castro Verde, 
no dia 2 de Abril, onde aprovou 
o Plano de Actividades para 2011 
e realizou uma visita às instala-
ções do Museu da Ruralidade, 
em Entradas, que se encontra 
em fase de montagem. Esta rede 
tem como objectivo desenvol-
ver uma acção de cooperação 
e funcionamento em rede dos 
museus numa lógica territorial 
do distrito de Beja.

 

b r e v e s
associação aLdraba 
promoveu xviii 
encontro em castro 
verde 

A Associação do Espaço e 
Património Popular – ALDRA-
BA promoveu, no passado mês 
de Abril, o seu XVIII Encontro 
subordinado ao tema “Os Falares 
Alentejanos, a Vida e a Luta”. 
O programa desenvolveu-se 
entre Castro Verde e S. Marcos 
da Atabueira, localidade onde 
se realizou uma evocação a 
António Gonçalves Correia. O 
programa integrou ainda uma 
mesa redonda sobre “Dialecto 
Alentejano” que contou com a 
presença de Manuela Florêncio 
e Manuela Barros Ferreira e uma 
visita ao Museu da Lucerna, bem 
como às instalações da Cortiçol. 

A iniciativa teve o apoio da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e da Junta de Freguesia 
de S. Marcos da Atabueira.

iniciados do Futebol 
clube castrense 
sobem ao campeonato 
nacional

A equipa de Iniciados do 
Futebol Clube Castrense vai 
disputar na época 2011-2012, 
o Campeonato Nacional da cate-
goria, depois de ter garantido a 
segunda posição no campeonato 
distrital, apenas a um ponto 
do campeão Despertar de Beja. 

A equipa bejense acabou por 
não obter a promoção para o 
Campeonato Nacional, dado 
que já tem uma equipa que 
se encontra a competir neste 
escalão, um facto que abriu 
portas à subida da equipa de 
Castro Verde. Um acontecimen-
to bastante importante para a 
história do Futebol Clube Cas-
trense, que pela primeira vez, 
desde a sua fundação, vê uma 
equipa de Iniciados subir a uma 
competição nacional. 

Posto de turismo de 
castro verde: novas 
instalações

O Posto de Turismo de Castro 
Verde encontra-se a funcionar 
nas instalações do Centro Coor-
denador de Transportes (Gare 
Rodoviária), na rua da Seara 
Nova, onde permanecerá até 
à concretização do projecto “Cen-
tro de Turismo e Património”.

 Durante esse período, os 
contactos do Posto de Turismo 
manter-se-ão (tel. 286 328 148 / 
pturismo@cm-castroverde.pt ).

Para além de prestar infor-
mação direccionada à actividade 
turística, o Posto de Turismo 
disponibiliza para venda ar-
tesanato e materiais editados 
pela autarquia.

Em breve vai poder cultivar os 
seus próprios produtos hortícolas 
e ocupar de forma útil e saudável 
os seus tempos livres.

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de, no âmbito do projecto “Orgânica 
Verde – Castro Verde, Terra Sustentá-
vel” vai dinamizar o projecto “Hortas 
Comunitárias”. A implementar, numa 
fase inicial, apenas na vila de Castro 
Verde, o projecto tem como objecti-
vos desenvolver hábitos alimentares 
saudáveis, diminuir a pegada ecoló-
gica e, ao mesmo tempo, a factura 
das famílias ao nível dos produtos 
hortícolas. Um espaço comunitário 
onde se apela à sustentabilidade e 
ao desenvolvimento de uma horti-
cultura biológica.

Inscreva-se e venha cultivar os 
seus produtos: alfaces, couves, pe-
pinos, cebola ou batata. As opções 
são muitas. O importante é produzir 
e, conjuntamente, dar asas a este 
projecto verde em prol de uma ali-
mentação mais saudável e de um 
ambiente mais equilibrado. 

Para inscrições/informações 
contactar os Serviços Municipais 
no Edifício dos Paços do concelho 
ou através do telefone 286 320 700, 
extensão 111. 

reLatórIo e coNtas 2010 

Documento foi aprovado 
em assembleia municipal

A Assembleia Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordinária do 
dia 27 de Abril, aprovou por maioria, 
com a abstenção dos vogais do Partido 
Socialista, o Relatório e Contas 2010.O 
documento tinha já sido aprovado por 
maioria em reunião ordinária desta 
Câmara Municipal no passado dia 13 
de Abril, com a abstenção do vereador 

do Partido Socialista.
O documento encontra-se disponí-

vel na íntegra para consulta no site do 
Município, em www.cm-castroverde.pt. 

Lembramos que no último “O Cam-
paniço” foi editado um caderno com 
o balanço das actividades desenvol-
vidas em 2010. 

autarquia cria gabinete de apoio
ao Desenvolvimento económico

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, tendo por base a recente re-
estruturação de serviços, aprovou em 
reunião de Câmara de 20 de Março, 
a criação do Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento que terá como su-
porte uma equipa multidisciplinar 
constituída por técnicos com formação 
na área do desenvolvimento. Este 
gabinete surge mediante a necessi-
dade de trabalhar um novo ciclo de 
desenvolvimento, na perspectiva de 
dotar o concelho com as ferramen-
tas necessárias para promover neste 
espaço territorial a sustentabilidade 
económica e social das populações.

A acção assentará em linhas estra-

tégicas importantes, como dinamizar 
o tecido económico e promover a 
competitividade industrial e empre-
sarial do concelho, criar um canal 
de captação de investimentos ou 
promover e dinamizar a actividade 
empresarial na área do turismo no 
concelho e na região. 

Importa pois, que se trabalhe 
para incrementar a competitivida-
de económica, valorizar o potencial 
humano e o desenvolvimento social 
com o objectivo de procurar a sus-
tentabilidade territorial.

Assim, será prioridade afinar o 
Plano Estratégico para o Concelho de 
Castro Verde, desenvolver a “marca” 

Castro Verde, acompanhar investi-
mentos em curso e estudar todas as 
oportunidades de aproveitamento 
dos fundos comunitários no âmbito 
do QREN. Reformular e divulgar o 
Fundo de Apoio a Pequenas e Médias 
Empresas (FAME) será outra das linhas 
de actuação.

Esta reestruturação da acção au-
tárquica na área do desenvolvimento 
económico encontra-se em fase de 
arranque. Em breve, o gabinete estará 
disponível para ajudar a construir, 
dinamizar ou inovar um negócio 
junto dos interessados em investir 
na área do concelho.

projecto “Hortas comunitárias”
arranca em breve


