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freguesias em 
luta
As Juntas de Freguesia do concelho 
vão manifestar a sua indignação 
contra a redução de freguesias 
prevista na reorganização admi-
nistrativa do território, participando 
em diversas ações e iniciativas de 
âmbito nacional. 

eduCaÇÃo  P5                             

aprendizagem 
sénior
A Universidade Sénior Castrense 
afirma-se cada vez mais como 
um agente de aprendizagens na 
comunidade castrense. A par das 
atividades letivas, a Associação di-
namiza um alargado conjunto de  
atividades lúdicas e pedagógicas.

amBieNte  P 14                      

Cinzeiros 
colectivos

A Câmara Municipal de Castro 
Verde procedeu à colocação de cin-
zeiros coletivos em Castro Verde. 
Um novo serviço de recolha onde 
os munícipes podem, a partir de 
agora, depositar a cinza vegetal.

desporto  P 19                      

Jogos Concelhios 
2012
Arranca em Março a 11ª edição dos 
Jogos Concelhios. Mais de 30 mo-
dalidades desportivas vão animar 
o concelho e incentivar à prática 
de atividade física. As associações 
e coletividades locais vão envolver-
-se uma vez mais nesta ação que 
visa também promover o convívio 
entre participantes.

Campaniça entusiasma jovens
Parceria entre a Câmara municipal, a junta de freguesia de Castro verde, a Cortiçol e a 
escola secundária está a dar um novo fôlego à viola campaniça. jovens aprendem a tocar 
e a construir o instrumento da nossa tradição numa escola aberta ao meio.   p 10, 11 

opções do plano e orçamento 2012
num ano de crise económica e profundas imposições administrativas que limitam a ação 
das autarquias, a Câmara municipal de Castro verde propõe dar continuidade aos projetos 
com financiamento comunitário que estão no terreno, concentrando especial atenção na 
área social de modo a dar resposta aos problemas e necessidades que possam surgir neste 
campo.   P 9

XXII Quinzena Cultural 
Primavera no Campo Branco 

20 de aBrIl 
a 5 de maIo
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sOcial
esdime 

agência prossegue trabalho em 
prol da igualdade de Género

A ESDIME – Agência para o De-
senvolvimento Local do Alentejo 
Sudoeste, continua a desenvolver, 
no seu território de ação, iniciativas 
no âmbito da temática da Igualdade 
de Género. Exemplos disso são os 
projetos “Construir em Igualdade” e 
“IGualaRTe”. O primeiro, a decorrer até 
junho de 2013, pretende consolidar a 
importância da igualdade de género 
ao nível dos seus princípios, práticas 
e instrumentos e, assim, contribuir 
para a igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres. David 
Marques, presidente da ESDIME 
afirma que, “através deste projeto, 
a agência pode vir a “constituir-se 
como um recurso para os seus par-
ceiros, quer na identificação de boas 
práticas organizacionais em termos 
de igualdade de género, quer no que 
respeita à identificação de necessida-
des de intervenção nesse domínio”. 

O segundo projeto - “IGualaRTe” 

- financiado pelo Eixo 7 do Progra-
ma Operacional Potencial Humano 
(POPH/CIG), destina-se aos alunos do 
ensino secundário e pessoal docente 
e não docente das escolas, técnicos e 
agentes das organizações que inte-
gram as Redes Sociais dos concelhos 
envolvidos, comunidade e famílias, e 
tem como finalidade contribuir para 
a prevenção da violência de género 
através de ações de sensibilização, 
para além de fomentar a participação 
equilibrada do homem e da mulher 
na vida profissional e familiar através 
do combate aos estereótipos de gé-
nero e à discriminação com base no 
sexo. Neste projeto estão envolvidos 
os Municípios, as Redes Sociais e as 
Escolas Secundárias dos concelhos 
de Aljustrel e Castro Verde. 

David Marques explica que “este 
é um projeto orientado não para as 
questões de âmbito profissional, 
mas para a consciencialização da 

igualdade de género e que prevê um 
trabalho profundo junto dos jovens, 
nomeadamente no que concerne à 
prevenção de casos relacionados com 
a violência no namoro”.

Até ao momento foram já dinami-
zadas quatro sessões de sensibiliza-
ção na Escola Secundária de Castro 
Verde, pela Companhia de Teatro Baal 
17, que tiveram como propósito a 
preparação de Oficinas de Animação 
para a educação de mediadores de 
pares em igualdade de Género. Nas 
oficinas, que decorrerão ao longo 
dos próximos 2 anos letivos, serão 
utilizadas metodologias de Teatro 
Participativo e incluídas técnicas de 
Teatro Fórum e Process Drama, com 
o objetivo de criar um espetáculo 
de teatro interativo com o público 
escolar sobre a Igualdade de Género 
– comportamentos, possibilidades 
de intervenção e reconhecimento do 
outro como ser Igual.

O  
Plano e orçamento municipal para o 
ano de 2012, onde estão definidas 
as ações, os projetos e o programa 
de intervenção que este executivo 
pretende desenvolver no concelho 

de Castro verde, está a ser, todos os dias, sujeito 
a estrangulamentos e cortes derivados de novas 
leis, que contribuem para o esvaziamento do 
seu conteúdo. e essas tropelias de circo estão a 
ser feitas, por força de Lei, por um governo que, 
de forma microscópica, está a apagar os direitos 
que as populações e os seus representantes nos 
municípios adquiriram ao longo de quase quarenta 
anos de Poder Local democrático. Cortam nos 
orçamentos (a Câmara municipal de Castro verde 
receberá menos 800 000 euros este ano); impõem 
limites de pessoal e decretam a proibição de novas 
contratações (para além de não poder contratar, 
a Câmara de Castro verde vai ter de despedir 
pessoal); obrigam a extinguir freguesias sem 
qualquer regra ou justificação (lavam as mãos 
como Pilatos deixando a decisão de acabar com 
uma freguesia no nosso concelho à assembleia 
municipal); diminuem os ordenados dos 
trabalhadores, aumentam a carga fiscal, congelam 
as progressões nas carreiras, roubam o subsídio 
de férias e o de natal, diminuem o número de dias 
de férias, etc., etc.. o rol de tropelias é extenso e 
de repercussões insondáveis. À luz deste caos que 
pouco a pouco o governo Psd e Cds vai instalando, 
tendo como justificação a incompetência e 
o autismo do governo de josé sócrates, os 
municípios vão perdendo autonomia, liberdade, 
capacidade de decisão, encaminhando-se muito 
rapidamente para um estatuto já por nós conhecido 
de há algumas dezenas de anos, aquando do regime 
de salazar e Caetano: os municípios enquanto 
extensão dos governos de Lisboa. À luz dos mais 
puros princípios da democracia, assumimo-lo aqui, 
não vamos aceitar essa mascarada manipulação 
do funcionamento das autarquias nem o garrote 
disfarçado de gravata que querem enfiar ao 
Poder Local. recusamo-lo. e tudo faremos para 
contrariar essa insensatez e os caprichos de gente 
sem memória e de tiques bolorentos que querem 
destruir o direito das populações em escolher 
os seus caminhos, a sua história e a construir a 
realidade da sua comunidade. todos nós seremos 
responsáveis pelo que acontecer e temos de 
responder e retaliar em defesa dos direitos 
que temos conquistado. nós faremos o que nos 
compete.   

editoriaL   
francisco duarte
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O Campaniço

alimentação, vestuário e produtos de 
limpeza
•  Planeie as refeições e faça menus semanais;
•  faça cerca de 6 refeições por dia: escolha os 

alimentos simples e evite os industrializados 
e pré-preparados;

•  não deite comida fora. use a imaginação, apro-
veite e faça saladas ou sopas;

•  Leve o almoço para o emprego;
•  faça uma lista de compras e leve o dinheiro 

necessário para as mesmas;
•  não vá às compras com fome, para não cair na 

tentação de comprar o que não deve;
•  Quando comprar em dobro (carne/peixe) congele;
• fatie o pão, congele e retire sempre que ne-

cessário;
•  Compre produtos de marca branca e multiusos;
•  Compre roupa apenas em época de saldos e 

só em caso de necessidade;

eletricidade
• verifique se a tarifa “bi-Horário” da edP é ade-

quada às suas necessidades;
•   envie a leitura do contador todos os meses 

(opte por um dia fixo) / número grátis: 800 
507 507;

• Lave a roupa a 30º/40º C (poupa 55% de ener-
gia e ajuda o ambiente);

•  mude as lâmpadas incandescentes para econo-
mizadoras (permite poupar 80% de energia);

 
água
• opte pelo duche e reduza o seu tempo;
• Coloque redutores de fluxo em todas as torneiras;
• Coloque uma garrafa de água(1.5L) no depósito 

do autoclismo;

•  não deixe a torneira ligada enquanto lava a loiça;
•  Ponha as máquinas de lavar  roupa e loiça a 

funcionar apenas quando estiverem cheias e 
à noite;

gás
•  Cozinhe sempre numa boca de fogão adequada 

ao tamanho da panela;
• desligue a boca do fogão antes do previsto (o 

calor do recipiente ajuda a cozinhar o resto 
dos alimentos);

•  desligue o gás quando está fora de casa (exem-
plo: ao fim de semana ou de férias);

•  ajuste a temperatura da água no esquentador 
(inverno/verão);

• troque a garrafa de gás do esquentador e 
aproveite-a no fogão (nunca deite a mesma);

 
 endividamento
•   evite a situação de crédito sobre crédito, bem 

como o crédito fácil;
• tente cumprir os prazos de pagamento de 

rendas/prestação, água, luz e gás;
•   evite “pedir a terceiros, fiado e as compras 

por impulso”;
 
Para mais informações contacte a divisão de 
ação social, educação, Cultura e desporto, da 
Câmara municipal de Castro verde. 

Paços do muniCÍPio
7800-217 Castro verde
telefone: 286 320700
geas@cm-castroverde.pt
 

projeto “saber ser, estar e viver”
Câmara municipal de Castro verde

dicas para economia doméstica

o projeto “saber ser, estar e viver”, da Câmara municipal de Castro verde, assume-se como 
um apoio aos beneficiários do rendimento social de inserção (rsi) integrados por esta autar-
quia. a sua ação abrange a promoção da empregabilidade e do desenvolvimento de competên-
cias pessoais no que concerne ao processo de procura de emprego e inserção na vida ativa. 

face ao cenário de crise que o país atravessa e às dificuldades da maioria das famílias, o pro-
jeto “saber ser, estar e viver”, enumera aqui um conjunto de dicas que lhe permitem economi-
zar em diferentes situações do seu dia a dia. 
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autarquia entregou habitações 
sociais
a Câmara municipal 
de Castro verde pro-
cedeu à entrega de 
habitações sociais a 
16 famílias carencia-
das do concelho de 
Castro verde. 

Está concluído o processo de atribui-
ção das 16 habitações sociais constru-
ídas pela autarquia na Rua da Reforma 
Agrária, em Castro Verde. O contrato 
foi assinado em Dezembro passado e 
a chave das habitações entregue aos 
candidatos classificados nos primeiros 
dezasseis lugares do concurso público. 

Com tipologia T2 e T3, estas ha-
bitações funcionam em regime de 

renda apoiada, sendo a gestão da 
propriedade da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Castro Verde. 
As habitações foram atribuídas a fa-
mílias com dificuldades ao nível dos 
recursos económicos e na aquisição 
ou arrendamento de habitação no 
mercado livre. 

Esta medida inscreve-se numa 
política social de apoio da Câmara 
Municipal de Castro Verde aos estratos 
mais desfavorecidos, numa perspec-
tiva de solucionar e/ou minimizar os 
problemas socioeconómicos do con-
celho e representa um investimento 
de 858.660,00 euros.

sOcial

Habitação social

Lar de entradas / unidade ii do Lar de CaséveL

financiamento
aprovado

Foram aprovadas as candidaturas 
do Lar Frei Manoel das Entradas e da 
Fundação Joaquim António Franco e 
seus Pais ao programa InAlentejo para 
cofinanciamento da construção do Lar 
de Entradas e da Unidade II do Lar de 
Casével, respetivamente.    

Ambas as empreitadas vão ser cofi-
nanciadas a 70% por este programa, 
correspondendo a construção do Lar de 
Entradas a um investimento na ordem 
dos 1.680.000,00 €euros e a edificação 
da Unidade II do Lar de Casével ao valor 
de adjudicação de 1.617.400,00 euros

Lar de sta. bárbara 
de Padrões

obra está 
concluída 

O apoio à terceira idade revela-
-se vital numa sociedade cada vez 
mais envelhecida. A existência de 
equipamentos que possibilitem uma 
maior intervenção ao nível do apoio 
e dos cuidados de saúde na terceira 
idade são importantes medidas de 
âmbito social que reflectem melhores 
condições de vida para as populações.

Depois de Castro Verde e Casé-
vel, Santa Bárbara dos Padrões é 
a terceira freguesia do concelho a 
assistir à edificação do seu Lar de 
Idosos. A obra já está concluída e é 
património da Câmara Municipal de 
Castro Verde. A gestão do equipa-
mento será atribuída à Associação 
Seara de Abril de Santa Bárbara de 
Padrões, que aqui desenvolverá 
uma importante acção ao nível da 
solidariedade social e do apoio à 
terceira idade / apoio domiciliário 
na freguesia. 

O Lar de Sta. Bárbara de Padrões 
contemplará as valências de Lar, 
Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário e terá capacidade para 
aproximadamente 40 utentes. O equi-
pamento tem por base a repetição 
do projecto técnico da Unidade II 
da Fundação Joaquim António Fran-
co e seus Pais, em Casével, e tem 
como objectivo principal o apoio 
aos idosos das freguesias de Santa 
Bárbara e S. Marcos da Atabueira. 

A obra foi co-financiada em 70% pelo 
programa InAlentejo e adjudicada 
à empresa Constrope pelo valor de  
1.775.664.32 euros. Neste momento, 
decorre o concurso para aquisição 
de equipamento. 

O funcionamento do equipamento 
requer a celebração de contratos 

de apoio com a Segurança Social, 
que permitam operacionalizar uma 
resposta social às necessidades da 
região, situação que, até à presente 
data, parece estar comprometida 
pelas actuais políticas da Administra-
ção Central no que respeita a novos 
apoios às IPSS’s.  

Projeto sinal vermelho 

autarquia celebrou 
protocolo com moura 
salúquia 

Consciente de que é cada vez mais 
importante intervir junto da socieda-
de através de respostas pedagógicas 
de caráter preventivo promovendo 
ações de sensibilização nas temáticas 
da Igualdade de Género, Cidadania 
e Violência Doméstica, a Câmara 
Municipal de Castro Verde deliberou 
celebrar um protocolo de colaboração 
com a Moura Salúquia - Associação 
de Mulheres do Concelho de Moura, 
no âmbito do projeto Sinal Vermelho, 
que pretende a formalização e a opera-
cionalização do trabalho em parceria 
ao nível da promoção da cidadania e 
do combate à violência doméstica. 
O projeto Sinal Vermelho é o resultado 
de uma candidatura da Associação 
ao Programa Operacional Potencial 

Humano, e pretende ser uma exten-
são do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo Núcleo de Apoio 
à Vítima (NAV) nomeadamente ao 
nível da informação, sensibilização 
e prevenção da violência doméstica. 
O projeto Sinal Vermelho prevê, entre 
outras ações, a edição e divulgação 
de materiais na área da Cidadania 
de Igualdade de Género e Violência 
Doméstica, a realização de campa-
nhas e iniciativas de sensibilização 
que assinalem efemérides ligadas a 
estas temáticas, bem como a dina-
mização de workshops destinados a 
dotar os técnicos de conhecimentos 
e ferramentas que permitam uma 
intervenção mais eficaz ao nível da 
violência doméstica.

Cartão soCiaL

apoios concedidos 
duplicaram na saúde

O cartão social é uma medida de 
apoio da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde com vantagens ao nível 
das diversas áreas, com destaque 
para a comparticipação nas despe-
sas de saúde. Face às dificuldades 
das famílias do concelho, agravadas 
pela atual crise do país e à alteração 
das políticas de comparticipação do 
Serviço Nacional de Saúde, o Cartão 
Social assume uma importância vital 
na gestão das despesas das famílias 
carenciadas, nomeadamente na área 
da saúde. 

Ao longo do ano de 2011, as com-
participações em medicação, com re-

curso ao Cartão Social, duplicaram, 
representando uma despesa total de 
12.404,21€euros. A comparticipação 
faz-se de acordo com dois escalões 
– A (comparticipação em 50%) e B 
(comparticipação em 30%). 

O Cartão social permite a compar-
ticipação nas despesas de aquisição 
de medicamentos, considerados pelo 
médico como indispensáveis, e sujeitos 
ao escalão de 6%. A comparticipa-
ção na vacinação recomendada pela 
autoridade de saúde (ex. meningite 
e gripe), e nas intervenções médico-
-cirúrgicas oculares, são outras das 
vantagens deste cartão. 

Cartão Social 
 Município de Castro Verde

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

lar de sta. Bárbara de padrões
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Bebéteca promove sessões de 
massagem infantil

no âmbito da sua 
atividade, a bebéte-
ca, em parceria com 
o Centro de saúde 
de Castro verde, tem 
vindo a fomentar um 
conjunto de ações 
com vista a promover 
o desenvolvimento 
infantil. são sessões 
de massagem para 
bebés que têm como 
intuito estimular uma 
maior vinculação 
entre pais e filhos, 
num espaço onde os 
livros abrem portas a 
uma maior partilha de 
afectos, emoções e 
descobertas. 

Desde novembro que a Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca abraça 
um novo serviço de promoção da 
leitura destinado a bebés dos 0 aos 
3 anos de idade – a Bebéteca. 

Fruto de uma parceria entre a Bi-
blioteca Municipal Manuel da Fonseca 
e o Centro de Saúde de Castro Verde, 
a Bebéteca tem vindo a dinamizar 
um conjunto de ações direcionadas 
a pais e a bebés dos 2 aos 6 meses 
de idade, destinadas a promover o 
desenvolvimento infantil. Coordena-
dos e dinamizados pela enfermeira 
obstetra e instrutora de massagem 
infantil, Carina Rodrigues, e por duas 
alunas do curso de enfermagem, es-
tes workshops têm como objetivo 
promover a aprendizagem de téc-
nicas de massagem, com base no 

princípio do yoga e da reflexologia 
e, através do toque, estimular uma 
maior interação e afetividade entre 
pais e filhos. As próximas sessões de 
massagem infantil estão agendadas 
para Abril (mais informações no 
Centro de Saúde de Castro Verde). 

Desenvolver estratégias de 
contacto precoce com o livro que 
estimulem o desenvolvimento da 
criança e criem hábitos de leitura 
desde bebé, assim como criar um 
ambiente de proximidade dos bebés 
e das suas famílias com a biblioteca 
são algumas das principais linhas 
de ação deste espaço que pode ser 
frequentado durante o horário de 

funcionamento da Biblioteca Muni-
cipal Manuel da Fonseca e que tem, 
à disposição dos pequenos utiliza-
dores, todo um conjunto de livros 
e brinquedos para usufruir e um 
mundo de descobertas e partilhas 
e para se aventurar. 

Neste lugar de pequenos leitores, 
onde o livro pode estimular víncu-
los de afeto através do observar, 
do escutar e do compartilhar de 
emoções, o bebé e a família podem 
ainda desfrutar de um conjunto 
paralelo de atividades consoante 
a programação do espaço, sejam ao 
nível da música, dança ou do teatro, 
entre outras. 

sOciEDaDE

“dê um pouco de luz a olhos sem esperança” 

esCv promove campanha solidária 
O Clube Jovem da Escola Secundária 

de Castro Verde está a promover a 
campanha solidária “Dê um pouco 
de luz a olhos sem esperança”. A 
iniciativa pretende recolher óculos 
usados (graduados ou de sol, comple-
tos, armações ou lentes soltas) para 
reciclagem no Centro de Havre, em 
França e, posteriormente, entregues a 
equipas humanitárias ou associações 
de solidariedade.

A campanha “Dê um pouco de luz 
a olhos sem esperança” decorre até 
julho de 2012 e é fruto de uma par-
ceria internacional entre o Médico 
Lions Club de France, Distrito 103 e 
a Avenida dos Serviços Internacio-
nais, do Rotary Club de Amadora, em 
colaboração com o Rotaract do Club. 

Os cidadãos interessados em 
participar nesta campanha podem 

entregar os óculos usados nas caixas  
disponibilizadas no bloco de aulas da 

Escola Secundária de Castro Verde e 
Centro de Saúde local.

Projeto promove 
vida saudável 

A Câmara Municipal de Castro Verde continua a dinamizar, 
um pouco por todo o concelho, um conjunto de projetos que, 
em muito, têm contribuído para a promoção da saúde.

A valência “Menos peso, Mais saúde”, estruturada e 
concebida como um complemento enriquecedor do projeto 
de Desporto Sénior, é o mais recente incentivo a uma vida 
saudável, ao acionar o conceito “atividade física + alimenta-
ção equilibrada”.

Esta nova valência do projeto de Desporto Sénior consiste 
em transmitir aos participantes a informação nutricional 
necessária de modo a que, seguindo as linhas orientadoras 
apresentadas pela nutricionista da autarquia, possam futu-
ramente usufruir dos resultados obtidos e, por acréscimo, de 
uma melhoria significativa da sua qualidade de vida.  

O “Menos peso, Mais saúde” teve início no dia 31 de ou-
tubro de 2011 com a exposição dos objetivos pretendidos e 
uma breve apresentação sobre alimentação saudável. Nesta 
primeira sessão foi entregue aos participantes um plano de 
exercícios para realizar em casa, complementando assim as 
duas aulas semanais, e um plano alimentar equilibrado e 
adaptado ao grupo. 

Após a pesagem e medição inicial dos 216 alunos de 
Desporto Sénior, constatou-se que apenas 22% tinham peso 
saudável: 39% apresentavam obesidade e os restantes 39% 
excesso de peso. Diminuir o nível de obesidade e excesso de 
peso observado e registado na primeira intervenção tornou-
-se fundamental e inadiável. 

Assim, no contexto do “Menos peso, Mais saúde”, a dietista 
da Câmara Municipal de Castro Verde, Marta Simões, acom-
panha mensalmente os técnicos de desporto numa aula onde 
é realizada a pesagem dos participantes para controlo dos 
resultados. 

Nestas aulas, a nutricionista expõe aos participantes vários 
conteúdos, curiosidades e dicas sobre alimentação e incentiva 
à discussão informal dos mesmos, onde cada participante tem 
voz ativa. 

Estimular e motivar são as palavras de ordem desta valên-
cia que funciona como uma “terapia nutricional de grupo” ao 
desenvolver, por si só, uma competitividade saudável entre 
participantes e entre turmas, que tem auxiliado nos resulta-
dos ao nível da perda de peso. 

Até à data, foram realizadas três sessões, com uma parti-
cipação mensal que atingiu os 276 indivíduos. Em finais de 
novembro, o peso total perdido pelos alunos, após o primeiro 
mês, era de 139 kg e, mesmo no decorrer da época natalícia, a 
perda aumentou para 233,5kg na última pesagem, realizada 
no fim de janeiro e princípio de fevereiro. 

Os resultados obtidos são muito positivos e fruto do esforço 
e dedicação dos alunos de Desporto Sénior que, aos poucos, 
começam a alterar os seus hábitos para outros mais saudá-
veis, melhorando a sua qualidade de vida. 

O “Menos peso, Mais saúde”, apesar de recente, revela 
já um balanço positivo e com provas dadas, fruto de um 
trabalho de equipa que concilia atividade física, alimentação 
equilibrada e participantes motivados para a mudança. 

    Menos Peso, Mais saúde

atividade na estação de ourique

sessão de massagem infantil

Caixa para recolha de óculos
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EDucaçãO

ConseLHo muniCiPaL de eduCação 

Balanço de início de ano lectivo
O Conselho Municipal de Educação 

reuniu ordinariamente, no dia 25 de 
Janeiro, tendo como principal ponto 
da ordem de trabalhos o balanço do 
primeiro período do ano lectivo. Os 
conselheiros representantes das di-
ferentes instituições procederam à 
apresentação dos resultados alcan-
çados nos vários ciclos de ensino, 
do pré-primário ao secundário, não 
esquecendo a Universidade Sénior, 
seguindo-se um espaço de debate onde 
foram abordadas questões pontuais 
de insucesso, a importância dos cursos 

CEFs no contexto da aprendizagem 
escolar, as turmas PIEC, etc. 

Entre outros assuntos de interesse, o 
Conselho tomou ainda conhecimento 
dos auxílios económicos atribuídos 
no campo da acção social escolar e 
da organização do Festival de Teatro 
Escolar, a promover pela Junta de 
Freguesia de Castro Verde.

O Presidente da autarquia informou 
ainda sobre o ponto da situação do pes-
soal não docente nos estabelecimentos 
de ensino pré-primário e do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, alertando para o facto de 

o Ministério da Educação ainda não ter 
resolvido definitivamente a contratação 
do pessoal auxiliar necessário, que é 
sua responsabilidade, pelo que no início 
do próximo ano lectivo a situação de 
dificuldade pode voltar a acontecer, 
uma vez que os vínculos precários do 
pessoal, que actualmente se encontra 
ao serviço, termina antes do início do 
próximo ano lectivo.

A documentação relativa aos Con-
selhos Municipais de Educação está 
disponível para consulta na Internet, 
no site do Município, menu Educação.

universidade sénior de Castro verde 

um agente de aprendizagens
Após a conclusão do primeiro 

período do ano letivo em curso, a 
Universidade Sénior de Castro Verde 
continua a afirmar-se como um forte 
agente dinamizador de aprendiza-
gens na comunidade castrense. A 
funcionar entre as instalações da 
Associação Sénior Castrense, Escola 
EB2, 3 Dr. António Francisco Colaço, 
Escola Secundária de Castro Verde 
e uma sala contígua à Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca, a 
instituição disponibiliza aos 95 alu-
nos inscritos neste segundo ano de 
atividade, cerca de doze disciplinas, 
como Literatura, Língua Portuguesa, 
Inglês, Informática, Pintura e Gravura, 
Nutrição Saúde e Gastronomia, Plan-
tas Aromáticas e Medicinais, Teatro, 
Ciências da Natureza e Ambiente, 
Música, Alfabetização e uma Ofici-
na de Criatividade, lecionadas por 
dezassete professores voluntários.

Para além de proporcionar aos 
seniores com mais de 50 anos uma 
aprendizagem pedagógica, a Univer-
sidade Sénior de Castro Verde tem 
promovido atividades complementa-
res, de caráter cultural e recreativo, 
como workshops, palestras e cami-
nhadas culturais, que pretendem 
proporcionar novas experiências 
e enriquecer o conhecimento dos 
alunos noutras áreas do saber. 

A Associação Sénior Castrense di-
namiza também um Coro, composto 
por sócios da instituição e alguns 
colaboradores, que tem atuado em 
várias momentos culturais no conce-
lho, com destaque para os concertos 
de Natal e Festival Entrudanças. No 

campo da educação para a arte, a 
associação organizou, ainda, no pas-
sado dia 22 de janeiro, uma ida, à 

ópera no Teatro Nacional de S. Carlos, 
que incluiu também uma visita às 
instalações do Teatro.

NÃo ao fim dos Centros de 
novas oportunidades 

Consciente da importância da 
qualificação para o crescimento 
económico e para a promoção da 
coesão social da região, a Câmara 
Municipal de Castro Verde mani-
festa a sua preocupação face ao 
desmantelamento da rede nacional 
de Centros de Novas Oportunida-
des (CNO), da responsabilidade da 
Agência Nacional para Qualificação 
(ANQ). 

Na sequência do encerramen-
to dos vários Centros de Novas 
Oportunidades (CNO’s) na região, 
surge agora a informação da não 
aprovação da candidatura para fi-
nanciamento do CNO da ESDIME 
– Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste. 

Perante tais factos, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde mostra-se 
solidária com a entidade que há 
mais de duas décadas tem centrado 
a sua intervenção na promoção do 
desenvolvimento local, na qualifi-
cação de pessoas e na promoção 
da cidadania e do associativismo 
e, que, através do Centro de Novas 
Oportunidades tem contribuído para 
o desenvolvimento de competên-
cias de um número significativo 
de cidadãos.

Face à situação, David Marques, 
presidente da ESDIME, explica “que 

esta foi uma entidade pioneira em 
Portugal na implementação da 
metodologia de reconhecimento, 
validação e certificação de compe-
tências em 2000, assim como, na 
implementação do nível secundá-
rio em 2006, contribuindo para a 
construção deste sistema, para o 
seu aperfeiçoamento e desenvol-
vimento, ao longo de mais de dez 
anos”. 

No concelho de Castro Verde, o 
CNO da ESDIME contabilizou - desde 
o seu início em 2001 - um total de 
298 inscritos, tendo certificado 181 
pessoas nos diferentes níveis de 
certificação escolar. No decorrer 
destes 10 anos “a ESDIME certi-
ficou mais de 1900 pessoas num 
território de intervenção que nos 
primeiros anos chegou a abranger 
todo o Baixo Alentejo, do litoral até 
Barrancos”.

Perante tais números e a impor-
tância que espelham, no contexto 
local e regional, o Município de 
Castro Verde considera injusta esta 
medida que vem limitar de forma 
bem visível a ação de uma entidade 
como a ESDIME, desconsiderando 
a sua relevância nos territórios que 
abrange e o seu enorme contribu-
to para a Educação e Formação de 
Adultos em Portugal.

“organização e tratamento de dados”

iii seminário sobre
ensino da matemática

“Organização e tratamento 
de dados” vai ser a temática em 
análise no III Seminário sobre 
Ensino da Matemática, agendado 
para o próximo dia 6 de março, 
a partir das 15h00, no Cinetea-
tro Municipal de Castro Verde. 
Promovido no âmbito do acompa-
nhamento do Plano de Matemática 
e da Implementação do respetivo 
Programa, o III Seminário tem 
como objetivo geral a promoção 
do desenvolvimento do conheci-
mento profissional dos professo-
res do Ensino Básico em didática 
e em conteúdos de Matemática e 
destina-se a todos os docentes do 
concelho e interessados em Edu-
cação Matemática. 

Maria Eugénia da Graça Martins 

[professora da FC Universidade de 
Lisboa e uma das responsáveis pelo 
programa de Matemática] e Ana 
Paula Canavarro [professora da 
Universidade de Évora e membro 
da Comissão Nacional do Plano de 
Matemática] são as conferencistas 
convidadas desta terceira edição.

A organização é da responsa-
bilidade do professor Jorge Cruz, 
professor que acompanha o Plano de 
Matemática e a implementação do 
Programa de Matemática nas escolas 
com Ensino Básico dos concelhos 
de Almodôvar, Beja, Castro Verde, 
Mértola, Odemira e Ourique, em 
colaboração com a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde e o Centro de 
Formação da Associação de Escolas 
das Terras de Montado.desfile de Carnaval das escolas 

Imaginação não faltou no desfile 
de carnaval das escolas. Das bruxas 
às princesas, passando pelos cachos 
de uvas, heróis da banda desenhada e 
ao funeral do “Portugal em Crise”, os 
alunos dos vários estabelecimentos 
de ensino animaram a tarde de sexta-
-feira, 17 de Fevereiro, num desfile que 
percorreu a Avenida António Sérgio 
e se concentrou na Praça Adriano 
Correia de Oliveira, em Castro Verde. 
A iniciativa, a exemplo dos anos an-
teriores, foi organizada pela Junta de 
Freguesia de Castro Verde, em parceria 
com os estabelecimentos de ensino 
do concelho.

ii encontro de Cursos 
Profissionais de turismo

O curso profissional de turismo 
da Escola Secundária de Castro 
Verde vai organizar, no dia 16 de 
março, o II Encontro de Cursos 
Profissionais de Turismo do Baixo 
Alentejo. A iniciativa, a decorrer no 
Fórum Municipal de Castro Verde, 
pretende ser um espaço de partilha 

e reflexão, abordando na edição 
deste ano temáticas como “O Turis-
mo de Natureza e o Birdwatching 
como fator de desenvolvimento 
local e regional” e “Promover o 
Património, a Cultura e o Turismo”, 
e contará com a participação de 
várias entidades locais e regionais.

aula da universidade sénior

Desfile de Carnaval

Próximas iniciativas promovidas pela 
associação sénior Castrense
27 fev  Curso de reflexologia” - dr. Paul rudé
7 mar  Palestra ”o concelho de Castro verde - particularidades 
da sua História” - dr. alves da Costa 
13 mar  atelier de Costura- ervelina dâmaso e teresa Lampreia 
ensinam a fazer uma saia. 
21 mar  visita à Herdade de vale Côvo - plantações e destilaria 
de óleos essenciais. 
24 mar  Palestra - “ a linguagem corporal - o bailado na e através 
da História”- dr. antónio Luís ferronha. 
26 mar  oficina de sabores - rui matos ensina a fazer Cogumelos 
à bulhão Pato e Chocos recheados com gambas. 

ii eNCoNtro de Corais de Castro verde 
12 mai  Workshop de voz/canto - Profª joana godinho 
19 mai  Conversas sobre História da música - farinelli /projeção 
do filme “farinelli”. 
26 mai  Concerto na basílica real de Castro verde - Coro da 
associação sénior Castrense, grupo Coral “os Cardadores” da 
sete e Coro Lopes-graça.
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autaRquias
reforma administrativa das freguesias

assembleia municipal aprovou 
moção

 A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde aprovou, por unanimidade, 
no passado dia 22 de Fevereiro, uma 
Moção onde rejeita ser cúmplice e 
promotora da liquidação de freguesias 
no concelho de Castro Verde.

Este documento, que tinha já 
sido aprovada por unanimidade 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde em sessão ordinária do dia 
15 de Fevereiro, surge no âmbito da 
proposta de lei que prevê a reorgani-
zação administrativa do território das 
freguesias, aprovada pelo Conselho 
de Ministros, no passado dia 2 de 
Fevereiro e que mantém o essencial 
dos objectivos fixados pelo governo 
no “Documento Verde da Reforma 
da Administração Local”.

O aprofundamento das assimetrias 
e a perda de coesão territorial, so-
cial e económica, o abandono das 
pequenas localidades, o acentuar 
da desertificação e da ausência de 
resposta aos interesses populares 

são algumas das consequências que 
podem advir desta reorganização ad-
ministrativa das freguesias, com a 
clara limitação da participação demo-
crática das populações. De referir que 
as últimas alterações introduzidas 

neste processo deixam nas mãos das 
Assembleias Municipais a indicação 
de quais as freguesias a ser extintas. 
Uma situação que não é justa e que, 
certamente, merecerá o repúdio de 
muitas Assembleias Municipais.

moção
sobre a reforma administrativa 

(extinção de freguesias)

a proposta de lei da reorganização administrativa do território das 
freguesias aprovada pelo Conselho de ministros em 2 de fevereiro 
mantém, ao contrário do que se procura fazer crer, o essencial dos 
objectivos fixados pelo governo e expressos no “documento verde 
da reforma da administração Local”.

esta proposta – cuja consequência seria a do aprofundamento das 
assimetrias e perda de coesão (territorial, social e económica), o 
abandono ainda maior das populações, o acentuar da desertificação 
e da ausência de resposta aos interesses populares e à satisfação 
das suas necessidades, vai ao arrepio do aprofundamento e da par-
ticipação democrática nas nossas comunidades.

a proposta do governo, para a concretização dos seus objectivos, 
substitui agora o conceito de «critérios» pelo de «parâmetros» e fixa 
quotas de redução que obrigatoriamente têm de ser concretizadas, 
em 50% para as “freguesias urbanas” ou sedes de concelho e 25% 
para as “freguesias rurais”, atribuindo a “competência” para decidir 
em concreto sobre a redução às assembleias municipais. 

a Câmara municipal de Castro verde, rejeita ser cúmplice e pro-
motora da liquidação de freguesias no Concelho e delibera enviar a 
presente tomada de decisão à assembleia municipal para eventual 
posição sobre esta matéria.

Castro verde, 15 de fevereiro 2012

o Presidente
francisco josé Caldeira duarte

gabinete de aPoio ao desenvoLvimento

Gad define orientações
O Gabinete de Apoio ao Desenvol-

vimento (GAD) da Câmara Municipal 
de Castro Verde está a proceder à 
atualização da base de dados de todos 
agentes económicos sedeados no 
concelho. Esta ação tem como obje-
tivo compilar toda a informação de 
relevo e de contacto de cada um dos 
empresários, empresas, associações 
e instituições de modo a facilitar a 
comunicação entre a autarquia e as 
estruturas empresariais existentes, 
mas também a troca de informação 
e divulgação das atividades econó-
micas do concelho. 

Paralelamente, e face à atual con-
juntura económica, o Gabinete de 

Apoio ao Desenvolvimento está a 
estudar a criação de um instrumento 
financeiro de apoio às micro e pe-
quenas empresas com base numa 
parceria com a Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar 
(CCA), bem como a reformulação do 
modelo de funcionamento do Fun-
do de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (FAME). 

O Gabinete de Apoio ao Desenvol-
vimento está a reestruturar a sua 
ação  face à necessidade de dotar o 
concelho das ferramentas necessárias 
para promover a sustentabilidade 
económica e social das populações 
e tem como suporte uma equipa 

multidisciplinar constituída por 
técnicos com formação na área do 
desenvolvimento.

A divulgação das potencialidades 
concelhias para promoção/ reforço 
da base económica, a promoção das 
ações para captação de novos in-
vestidores e apoio à instalação de 
novas empresas, o fomento ao em-
preendedorismo, a disponibilização 
de informação sobre linhas de finan-
ciamento de programas nacionais 
e comunitários, entre outras, são 
algumas linhas estratégicas deste 
Gabinete que, em breve, estará se-
diado junto à ESDIME, em Castro 
Verde, na Rua Timor Lorosae.   

boletim “o freguês” está 
de regresso

Depois de um período de inter-
regno, está na rua a edição número 
16 do boletim da Junta de Freguesia 
de Castro Verde “O Freguês”. Uma 
publicação semestral que, neste 
primeiro número de 2012, dá des-
taque ao crescimento populacional 
que a freguesia de Castro Verde 
conheceu durante a última década, 
e as Opções do Plano da Junta de 
Freguesia de Castro Verde para o 
ano de 2012. O boletim passa ainda 
em revista alguns dos momentos e 
iniciativas mais marcantes do ano 
2011, promovidos pela Junta de 
Freguesia.

reforma administrativa do território

freguesias do concelho em luta
durante os meses de 
fevereiro e março, as 
juntas de freguesia 
do concelho mar-
cam presença em 
diversas ações de 
luta contra a reforma 
administrativa do 
território das fregue-
sias, contemplada na 
Proposta de Lei do 
governo.

As Juntas de Freguesia do concelho 
vão manifestar a sua indignação con-

tra a redução de freguesias prevista 
na reorganização administrativa do 
território, participando em diversas 
iniciativas e ações de âmbito nacional. 

A primeira ação aconteceu a 24 
de fevereiro, com a deslocação dos 
representantes das cinco freguesias 
à AR para discussão em plenário das 
petições do STAL, Beja e Porto. Qua-
tro dias depois, a 28 de fevereiro, as 
juntas do concelho regressaram à AR 
para participar na Audição Pública 
promovida pelo PCP que teve como 
propósito aprofundar o debate e a 
reflexão sobre a proposta de lei do 
Governo que visa a extinção de Fre-
guesias. A discussão e votação na 
generalidade, na reunião plenária da 
Assembleia da República, da referida 
Proposta de Lei e projetos afins, foi a 
iniciativa que seguiu, a 1 de março. 

No dia 3 de março, teve lugar em 
Beja, um Encontro Distrital de Fre-

guesias do distrito para discussão 
destas temáticas.

Ainda para o mês de março estão 
confirmadas mais duas iniciativas 
do género, onde se incluem, a 10 
deste mês, o Encontro Nacional de 
Autarcas de Freguesia, promovido pela 
Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE), e a 24, uma Manifestação 
Nacional de Freguesias, a realizar em 
Lisboa, convocada pelas Plataformas 
contra a referida Proposta Lei e pela 
ANAFRE. 

Estas ações têm como propósito 
“envolver e mobilizar a população na 
luta” contra a extinção das freguesias 
por ser “contrária ao desenvolvimento 
e ao progresso local, contribuindo 
para um maior despovoamento e 
desertificação das freguesias e em-
pobrecimento das camadas mais 
desfavorecidas das populações”. 

Junta de freguesia de Casével

Junta de freguesia de Castro verde
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Novas modalidades para pagar o
consumo de água

Com o objetivo de melhorar o ser-
viço prestado junto dos munícipes, 
a Câmara Municipal de Castro Verde 
vai alargar as modalidades para pa-
gamento do consumo de água. Ape-
sar de uma grande percentagem dos 
consumidores pagarem através de 
transferência bancária, a autarquia 
tem mantido a cobrança domiciliária 
pelos leitores cobradores. 

Em breve a possibilidade de paga-
mento vai ser alargada ao Multibanco 
e a serviço prestado por agentes de 
cobrança, no caso de Castro Verde e 
Geraldos será o balcão da Cooperativa 
de Consumo Castrense (Coopcastren-
se). Em qualquer das modalidades não 
haverá acréscimo de despesa para o 

consumidor. Para mais informações 
contacte os serviços da autarquia. 

autaRquia

doCumento verde da reforma da administração LoCaL

tomada de posição propõe à 
aNmp reuniões de esclarecimento

A Câmara Municipal de Castro Verde 
reunida em sessão ordinária do dia 15 
de fevereiro de 2012 e, na sequência 
da reunião da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses (ANMP) 
realizada em Aljustrel no passado 
mês de novembro sobre a Proposta 
de Orçamento de Estado 2012 e o 
Documento Verde da Reforma da 
Administração Local, aprovou, por 
unanimidade, uma Tomada de Posição 
onde solicita, à Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, a promoção 
urgente de reuniões descentralizadas 
com os seus associados. 

O objetivo destas reuniões será, 
essencialmente, o de clarificar o 
conteúdo e as práticas da legislação 
em vigor após a aprovação da Lei nº 
64-B/2011, de 30 de dezembro (OE 
2012), Decreto-Lei nº 32/2012 de 13 
de fevereiro (Execução Orçamental) 
e da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro 
(Lei dos Compromissos).

Francisco Duarte, presidente da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
considera que “o Orçamento de Es-
tado 2012, a lei de enquadramento 
orçamental, designada de Lei dos 
Encargos Assumidos e não pagos”, 
aliados a um conjunto de iniciati-
vas denominadas de “Reforma da 
Administração Local” configuram a 
paralisia completa do poder local e o 
seu desaparecimento a curto prazo, 
pelo que, esta tomada de posição 

pretende reforçar a posição da ANMP, 
bem como o esclarecimento e a dis-
cussão destes temas”. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde sugere ainda, em alternativa 

a estas reuniões ou, na sua sequência, 
a promoção de um debate alargado no 
âmbito de um Encontro Nacional de 
Autarcas ou mesmo de um Congresso 
Extraordinário da ANMP.

tomada de Posição

Considerando:
a apreciação e o conteúdo das informações transmitidas na reunião 

da anmP realizada em aljustrel no passado dia 11 de novembro 
sobre a Proposta de oe 2012 e o documento verde da reforma da 
administração Local;

os desenvolvimentos sucedidos desde então nomeadamente a 
aprovação da Lei nº 64-b/2011, de 30 de dezembro (oe 2012), 
decreto-Lei nº 32/2012, de 13 de fevereiro (enquadramento orça-
mental) e a “Lei dos encargos assumidos e não pagos”, recentemente 
aprovada pela assembleia da república,

a Câmara municipal de Castro verde, na sua reunião de 15 de 
fevereiro de 2012, deliberou solicitar à associação nacional de 
municípios Portugueses que tome a iniciativa urgente de promover 
reuniões descentralizadas com os seus associados para explicitação 
do conteúdo e consequências práticas desta legislação.

em alternativa a estas reuniões ou na sua sequência, dada a gravi-
dade dos efeitos relevantes destas politicas para o futuro do Poder 
Local democrático, julgamos mesmo que se impõe promover um 
debate alargado das mesmas (e também a reforma administrativa) 
no âmbito de um encontro nacional de autarcas ou mesmo de um 
Congresso extraordinário da anmP.

Castro verde, 15 de fevereiro de 2012

o Presidente
francisco josé Caldeira duarte

Centro Cultural da sete

obras de reabilitação 
continuam até abril 

O Centro Cultural da Sete está a 
ser alvo de obras de reabilitação 
desde outubro de 2011. A inter-
venção irá dotar a infraestrutura 
de melhores condições físicas, 
nomeadamente no que respeita 
ao Posto Médico da localidade, 
que integra o edifício, e ao Salão 
Polivalente.

A obra, promovida pela Junta 

de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, está orçada em cerca de 
185 mil euros e é é cofinanciada 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, ao abrigo do protocolo de 
delegação de competências que 
a autarquia celebrou com esta 
Junta de Freguesia.

Prevê-se que a intervenção esteja 
concluída em abril.

entradas 

Praça zeca afonso recupera 
memória do antigo pelourinho  

Terminaram os trabalhos de re-
qualificação urbanística da Praça 
Zeca Afonso e Ruas de Beja e do 
Paço, no âmbito da Operação Inte-
grada de Requalificação do Centro 
Histórico de Entradas, que englobou 
também a criação do Museu da 
Ruralidade (já aberto ao público). 

O projeto de requalificação, da 
autoria da arquiteta Inês Palma, 
contemplou a repavimentação em 
calçada da Praça Zeca Afonso e ruas 
adjacentes e a recolocação do pe-
lourinho da vila, símbolo do antigo 
concelho de Entradas, erigido por 
volta de 1512 perto dos Paços do 
Município, onde permaneceu até 
aos anos 30 do século XIX, altura 
em que o concelho foi extinto após 
as reformas de Passos Manuel e 
Mouzinho da Silveira.

A intervenção veio permitir uma 
maior dignificação do espaço pú-
blico, a valorização e preservação 
do património histórico e cultural 
da vila de Entradas, mas também o 

reavivar de uma memória perdida 
no tempo – a do antigo pelourinho. 

Cofinanciada em 80% pelo Pro-
grama INALENTEJO, a operação 
teve um custo total de 469.324,96 
euros, sendo o valor dos trabalhos 
realizados na Praça Zeca Afonso 
de 145.000,00€euros. 

recuperação de Caminhos 
agrícolas

A recuperação de caminhos 
agrícolas do concelho inscreve-
-se numa política municipal de 
reparação e manutenção que 
tem como finalidade dar apoio 
às atividades desenvolvidas pelo 
setor agrícola. Os caminhos que 
dão acesso ao Monte Branco, Monte 
dos Pombeiros e Montes Novos, 
na freguesia de Entradas, são al-
guns dos caminhos recentemente 
reparados. A intervenção consistiu 
no reperfilamento e abertura de 

valetas e totalizou uma extensão 
de cerca de 10Km.

oPções do PLano e orçamento 2012 

documentos aprovados em 
assembleia municipal

Foram aprovados por maioria, 
com quatro abstenções dos vogais 
do Partido Socialista, as Opções do 
Plano e Orçamento para o ano de 
2012, em Assembleia Municipal do 

dia 22 de dezembro. 
O documento Opções do Plano 

e Orçamento Municipais, podem 
ser consultados no suplemento 
desta edição de “O Campaniço” e, 

na íntegra, no site da autarquia em 
www.cm-castroverde.pt, no menu 
Câmara Municipal » Docs. Previsio-
nais e Outros» Opções do Plano.

  oBras

modalidades de 
pagamento de 
consumo de água

• Por transferência bancária
• Por débito direto de conta
• através de multibanco (em 

breve)
• nas sedes das juntas de fre-

guesia (exceto freguesia de 
Castro verde)

• na Cooperativa de Consumo 
Castrense (agente de cobrança 
em Castro verde)
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dEsENVOlVImENtO
ruraL PLuraL: oLHar o Presente, imaginar o futuro

o desenvolvimento local em 
debate
a apresentação do livro “rural Plural: olhar o presente, imaginar o 
futuro” foi o mote para uma tertúlia sobre desenvolvimento local 
que contou com os contributos de um leque variado de convidados.  

A Câmara Municipal de Castro 
Verde e a Editora 100 Luz apresen-
taram, no passado dia 28 de janeiro, 
no Museu da Ruralidade, em Entra-
das, o livro “O Rural Plural – Olhar o 
presente, imaginar o futuro”. 

Uma publicação desta editora e o 
primeiro livro da coleção Territórios 
da Mudança sobre desenvolvimen-
to local e o ponto de partida para 
uma conversa alargada que contou 
com as participações de Elisabete 
Figueiredo (Universidade de Aveiro),  
Teresa Pinto Correia (Universidade 
de Évora), Isabel Rodrigo (Instituto 
Superior de Agronomia de Lisboa) e 
David Marques (Esdime – Agência 
para o Desenvolvimento Local do 
Alentejo Sudoeste).

A mesa foi presidida pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de Castro 
Verde, Francisco Duarte, e coorde-
nada por Elisabete Figueiredo, do 
Departamento de Ciências Sociais, 
Políticas e do Território da Universi-
dade de Aveiro. Em discussão estive-
ram diferentes perspetivas sobre a 
temática do desenvolvimento local 
- um assunto que adquire cada vez 
mais ênfase no contexto socioeco-
nómico atual –, a identificação de 
constrangimentos e a apresentação 
de soluções e estratégias de desen-

volvimento para que o espaço rural 
possa alcançar o desenvolvimento 
sustentável. 

Elisabete Figueiredo explicou que 
esta é uma publicação que “encerra 
importantes desafios em termos de 
desenvolvimento nas áreas rurais, 
as quais, face às suas características 
sócias e económicas, requerem um 
conjunto de medidas que possam 
colmatar essas deficiências”.  

O livro é constituído por 33 textos 
elaborados por 53 autores e representa 

diferentes olhares sobre as mudanças 
em curso nos territórios rurais, não 
apenas em Portugal, mas também no 
Brasil e no México. 

Para lá da sua diversidade teórica e 
metodológica e da partilha de pressu-
postos comuns, os vários contributos 
presentes neste livro, mostram-nos “um 
rural que não é homogéneo, apontan-
do para uma crescente diversificação, 
interna e externa, material e simbólica, 
que deve ser equacionada na imagi-
nação dos seus múltiplos futuros”. 

Parque de Campismo 
aderiu à campanha 
promocional

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, através do Parque de Cam-
pismo Municipal, aderiu à campa-
nha promocional recentemente 
lançada pela Turismo do Alentejo, 
ERT, – “O Alentejo dá-lhe tudo”. 

Uma campanha de vantagens 
que se destina a todos aqueles 
que queiram visitar o Alentejo, 
centrada na oferta de vouchers 
que dão acesso a uma terceira 
noite de alojamento gratuito na 
compra de duas, situação aplicável 
ao Parque de Campismo de Castro 
Verde, e a descontos em parques 
temáticos, programas de animação 
turística, atividades de enoturismo 
e compras de artigos de artesana-
to, entre outras. A campanha vai 
prolongar-se até 31 de dezembro 
de 2012 e, de acordo com o presi-
dente da Turismo do Alentejo, ERT, 
António Ceia da Silva,  pretende, 

“num ano de crise, dinamizar uma 
região que tem uma dependência 
de 75% do turismo interno.

O conceito que dá nome à 
campanha passa por tentar 
conquistar os portugueses 
através das “emoções, da tran-
quilidade, da natureza, dos mo-
numentos e da excelente gastro-
nomia” que a região pode dar. 
Os descontos da campanha “O 
Alentejo dá-lhe tudo” podem ser 
utilizados fazendo o download  
dos vouchers no site da Turismo 
do Alentejo, em www.visitalen-
tejo.pt/pt/,  que devem depois 
ser apresentados nas respetivas 
entidades parceiras da Turismo 
do Alentejo, como é o caso do 
Parque de Campismo de Castro 
Verde, mediante disponibilidade 
da unidade.

ConCeLHo de Castro verde 

turismo do alentejo 
“conhece para agir” 

Castro Verde recebeu, no passa-
do dia 24 de janeiro, a visita dos 
técnicos e dirigentes da Turismo 
do Alentejo, ERT., no âmbito da 
iniciativa “Conhecer para Agir”. 
Um projeto que tem como objetivo 
aprofundar o conhecimento do 
território para melhor intervir no 
futuro. Do programa constou uma 
visita às unidades de alojamento 
e locais de interesse turístico do 
concelho. 

“Conhecer o território é funda-
mental para a criação de linhas 
estratégias nas áreas do produto, 
da promoção, da comunicação, 
do apoio ao empresário e ao in-
vestimento. Turismo é preparar 
o território, criar produto, siste-
matizar a oferta, mas também ter 
políticas de acolhimento e hos-
pitalidade”, disse António Ceia 
da Silva, Presidente da Turismo 
do Alentejo. 

O mesmo explicou ainda que, a 

presença da Turismo do Alentejo 
no território “é igualmente funda-
mental para o fortalecimento das 
sinergias com os players, assim 
como para a troca de conhecimen-
tos e consequente implementação 
de projetos inovadores, diversifi-
cados e dignificantes. É necessá-
rio que os agentes locais possam 
conhecer o território e ajudar a 
promovê-lo. A participação das 
comunidades no fenómeno do 
turismo e da atração turística é 
decisivo nos tempos modernos”.  
Recorde-se que o programa de 
visitas técnicas, lançado em se-
tembro de 2010, vai percorrer os 
47 concelhos da região. No final 
das visitas a cada município, a 
Turismo do Alentejo disponibiliza 
um relatório técnico onde apre-
senta a caracterização de cada 
local visitado, assim como com a 
identificação de alguns constran-
gimentos e propostas de solução.

Castro verde marcou presença na 
NautiCampo e Btl 2012

 O Município de 
Castro Verde esteve 
presente em dois dos 
maiores certames na-
cionais de exposição 
do sector turístico – 
a Nauticampo - Salão 
Internacional de Na-
vegação de Recreio, 
Desporto, Aventura e 
Caravanismo e Bolsa 
de Turismo de Lisboa 
(BTL), que decorreram 
de 8 a 12 de Fevereiro, 
e de 29 de Fevereiro 
a 4 de Março, respec-
tivamente, na FIL, no 
Parque das Nações, em 
Lisboa. 

O município in-
tegrou o pavilhão promocional do 
Roteiro Campista e, durante cinco dias, 
apostou na divulgação e promoção 
do Parque de Campismo Municipal 
de Castro Verde junto dos visitantes e 
operadores turísticos da Nauticampo.  

No final do mês, a Turismo do 
Alentejo, ERT, apresentou a região 
na 23ª edição da Bolsa de Turismo 
de Lisboa que, este ano, elegeu o 
Alentejo como destino nacional 
convidado. António Ceia da Silva, 
presidente da Turismo do Alentejo, 
frisou a importância desta participa-

ção, “mais activa e dinâmica, em que 
para além do pavilhão institucional 
da Turismo do Alentejo, contou com 
a presença de vinte municípios da 
região que aqui apresentaram o seu 
espaço e as dinâmicas territoriais”.   

Castro Verde foi um dos municí-
pios presentes na grande montra do 
turismo nacional, com um stand lo-
calizado no espaço Alentejo. Nesta 
edição, o Município, em parceria com 
a Liga para a Protecção da Natureza, 
apostou na divulgação do produto 
turístico Birdwatching no Campo 

Branco. Uma acção 
promocional que 
teve como principal 
objectivo atribuir a 
este produto a visi-
bilidade que merece 
junto dos potenciais 
mercados, ao nível do 
turismo ornitológico 
e de Natureza. Consi-
derada uma das zonas 
mais importantes ao 
nível da preservação 
da Avifauna e uma 
referência ao nível 
da observação de 
espécies, Castro 
Verde é um dos lo-
cais da Europa com 
maior densidade de 

machos reprodutores de Sisão e, 
provavelmente, a área do país onde 
ocorrem maiores concentrações de 
Cortiçol-de-barriga-preta. A Abetar-
da, a verdadeira rainha da estepe, 
o Peneireiros-das-Torres, o Grou, o 
Rolieiro - espécies mundialmente 
ameaçadas - compõem a riqueza 
do mosaico natural de Castro Verde. 

A participação do Município me-
receu nota positiva, em ambas as 
feiras, testemunhando a vitalidade e 
a importância do crescimento deste 
sector para a economia do País. 

apresentação do livro no museu da ruralidade 

abetarda i imagem do pavilhão de Castro verde

LuÍs venÂnCio
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DEstaquE
oPções do PLano e orçamento Para 2012

“temos que estar preparados para os problemas sociais
que possam surgir”
a Câmara munici-
pal de Castro verde 
quer, durante este 
ano de 2012, dar 
“continuidade aos 
projetos que têm 
financiamento comu-
nitário, concluí-los 
e criar as condições 
mínimas para o seu 
funcionamento. num 
ano que se anuncia 
de “profunda crise 
económica e so-
cial”, as atenções da 
autarquia viram-se 
também para a área 
social, embora aqui 
o essencial é “estar-
mos preparados e ter 
condições para dar 
resposta às necessi-
dades ou aos proble-
mas que vão surgin-
do”, refere francisco 
duarte. 

CarLos júLio                                               

A Câmara de Castro Verde quer du-
rante o ano de 2012 dar “continuidade 
aos projetos que têm financiamento 
comunitário, concluí-los e criar as 
condições mínimas para que possam 
abrir as portas”, diz o presidente da 
Câmara, Francisco Duarte. Num ano 
que se anuncia de “profunda crise 
económica e social” a atenção da 
autarquia vira-se com mais acuida-
de para a área social, embora aqui 
o essencial é “estarmos preparados 
e ter as condições necessárias para 
dar as respostas à medida que as 
necessidades ou os problemas, cuja 
dimensão hoje desconhecemos, forem 
surgindo”, refere Francisco Duarte.  

Em três anos as transferências do 
Estado para a Câmara de Castro Verde 
diminuíram 1,6 milhões de euros. O 
orçamento aprovado para este ano 
reflete uma diminuição de receitas, 
numa altura em que as despesas es-
tão a crescer, sobretudo devido ao 
aumento de preços, nomeadamente 
do IVA. “Só a passagem da eletricidade 
da taxa reduzida para a taxa máxima 
vai obrigar a Câmara a pagar mais 
cerca de 80 mil euros. E neste valor 
não está ainda o aumento do preço 
da eletricidade. Só o aumento do IVA”, 
desabafa o autarca.

“A Câmara está preocupada com as 
limitações impostas pelo Orçamento 

de Estado relativamente à contratação 
de pessoal”.

Em entrevista ao “Campaniço” sobre 
o Orçamento e as Grandes Opções 
do Plano para 2012 da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, o presidente 
da autarquia diz que estão em curso, 
neste momento, “vários projetos e 
construção de equipamentos, e alguns 
dos quais volumosos, como o Lar de 
3ª Idade de Santa Barbara de Padrões, 
cuja obra está em fase de conclusão; 
a remodelação da Fábrica das Artes, 
que acolherá o Polo de Castro Verde 
do Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo; o Centro de Promoção do 
Património e do Turismo, com a re-
modelação do edifício do mercado 
municipal, que pretendemos concluir 
antes do verão, ou as intervenções 
no âmbito da regeneração urbana, 
na componente iluminação cénica 
de alguns espaço públicos na vila 
de Castro”.

“a Câmara está 
preocupada com as 
limitações impostas pelo 
orçamento de estado” 

No entanto, tão importante como 
as obras, “é assegurar as condições 
mínimas para o funcionamento dos 
equipamentos e relativamente a isso 
estamos muito preocupados”, diz 
Francisco Duarte, sublinhando que 
“a Câmara está preocupada com as 
limitações impostas pelo Orçamento 
de Estado relativamente à contra-
tação de pessoal. Ou seja, a grande 
dificuldade será a de poder propor-
cionar as condições mínimas para o 
funcionamento correto – e não estou 
a dizer o funcionamento ótimo como 
gostaríamos – dos equipamentos que 
estão quase concluídos e prontos a 
utilizar”.

O presidente da Câmara acrescenta 
que, dada a limitação de contratações 
por parte das autarquias, “até os equi-
pamentos que já estão a funcionar 
vão ter problemas de funcionamento 

que se poderão traduzir a muito breve 
trecho, numa redução do horário de 
abertura ao público de alguns deles. E 
saliento que esta redução de pessoal 
vai afetar igualmente outras áreas 
dos serviços municipais como a con-
servação e manutenção dos espaços 
verdes, a higiene urbana, nomea-
damente a varredura dos espaços 
públicos. São contenções drásticas 
que antes de serem financeiras são 
administrativas”.

Perante um quadro que se avizinha 
de grandes dificuldades, Francisco 
Duarte alerta para o facto da Câmara 
(que tem atualmente duas centenas 
de trabalhadores) “já ter feito, nos 
últimos anos, reduções de pessoal 
e estar a trabalhar com um núme-
ro muito reduzido de funcionários 
para as necessidades que temos. E 
os trabalhadores de que hoje neces-
sitamos não têm a ver com as novas 
construções ou os espaços renova-
dos. Temos falta de mais pessoal para 
manter os serviços que prestamos, e 
que vamos continuar a prestar, onde 
necessitamos de pessoas, cada vez 
mais qualificadas, cuja qualificação 
não se compadece com o recurso – 
mesmo que o admitíssemos - a pro-
gramas de emprego-inserção ou seja 
os antigos POCs”.

Ninho de empresas 
avança 

Para além das obras já em fase de 
conclusão, existem outras que vão ser 
iniciadas durante este ano. Francisco 
Duarte destaca o “ninho de empre-
sas” que considera importante para 
diversificar a atividade económica 
do concelho e abrir novas portas ao 
empreendedorismo jovem. “Há uma 
obra que anunciámos e que estamos 
à espera que o QREN se desembrulhe 
das suas indefinições para podermos 
candidatar e avançar: é o Centro de 
Iniciativas Empresariais do Baixo 
Alentejo (CIEBAL), inserido numa 
área que consideramos prioritária 
dentro da atividade da autarquia que 

é o relançamento da diversificação 
do nosso tecido económico local”. 
Este projeto irá ser construído nos 
antigos casões dos Mestres, em frente 
da Biblioteca Manuel da Fonseca, e 
permitirá instalar pequenas inicia-
tivas empresariais que, para além 
do usufruto das instalações, terão 
acesso a um conjunto importante 
e diversificado de serviços, nomea-
-damente informáticos”, diz o au-
tarca. “Apesar de todo o clima de 
crise, consideramos que o ano de 
2012 será o ano do reconhecimento 
público de algumas iniciativas que 
temos estado a tomar no campo da 
diversificação e do desenvolvimento 
económico de Castro Verde. Por um 
lado, estamos a apostar na construção 
do edifício do CIEBAL– e sem aban-
donar a ideia da Zona de Atividades 
Económicas – porque consideramos 
que na conjuntura económica atual 
é muito mais provável o surgimento 
de pequenas iniciativas empresariais 
do que propriamente a instalação de 
unidades de transformação ou de 
apoio logístico, por muito pequenas 
que sejam. Por outro lado, e ainda 
na área económica, Francisco Duarte 
refere que, relativamente ao projeto 
da Cavandela, sem saber se haverá 
algum desenvolvimento durante 
este ano, consideramos que é uma 
janela de oportunidades para a tal 
diversificação económica que dese-
jamos. “Contudo, a responsabilidade 
do lançamento e da concretização do 
projeto depende do promotor privado. 
O Plano de Pormenor está aprovado, 
seguindo-se agora a elaboração e a 
aprovação dos projetos de execução 
de obras. No entanto, o seu arranque 
está nas mãos do promotor”.

Sobre os apoios sociais aos mais 
carenciados ou aqueles que mais 
vão ser afetados pela crise e o de-
semprego, Francisco Duarte afirma 
que “o Município de Castro Verde 
procura estar preparado e ter as 
condições necessárias para dar as 
respostas suficientes à medida que 
as necessidades ou os problemas vão 
surgindo. Qualquer reação dependerá 
da gravidade da crise. Se se verificar 
que isso é necessário, então fá-lo-
-emos. Mas não vale a pena estar 
a inventar”. Até porque o concelho 
de Castro Verde, apesar de alguma 
retração económica, sobretudo na 
construção civil e na restauração, ainda 
revela alguns indicadores positivos. 
“Ainda não temos um desemprego 
assustador como vemos noutras 
regiões do país; o encerramento de 
empresas ainda não atingiu grandes 
proporções, apesar de se verificar já 
no setor da construção civil algum 
desemprego. Quanto ao poder de 
compra, comparativamente à região 
e aos concelhos limítrofes, ainda es-
tamos num patamar elevado”, refere 
o edil, acrescentando que “a mina, 
onde trabalham muitos residentes 
do concelho, ainda não demonstrou 
que esteja a ser afetada por esta crise 
nacional. E não tem que o ser, uma 
vez que trabalha a 100 por cento para 
exportação”.

A preocupação da autarquia, no 

campo da ação social, vai sobretudo 
para o funcionamento das IPSS’s do 
concelho, que recebem cada vez menos 
apoio do Estado. No concelho de Cas-
tro Verde existem quatro IPSS’s - Lar 
Jacinto Faleiro, Fundação de Casével, 
Lar Frei Manuel das Entradas e Seara 
de abril, em Santa Bárbara de Padrões. 
Existem equipamentos consolidados, 
como é o caso do Lar Jacinto Faleiro, 
em Castro Verde, outros em fase de 
arranque, que é o caso de Casével e 
de Santa Bárbara de Padrões e dois 
outros que acabaram de ver aceites 
as suas candidaturas no âmbito do 
QREN, como são o caso do Lar Frei 
Manuel das Entradas e a segunda 
fase de Casével.

“o estado demitiu-se das 
suas obrigações”

Com estes projetos “ficamos com 
uma oferta relativamente boa dentro 
do concelho, embora não continue a 
dar resposta efetiva às necessidades 
da população do concelho e dos con-
celhos limítrofes”. “Dado o clima de 
contenção e de crise que atualmente 
afeta as economias familiares, já não 
podemos dizer que haja “clientes” em 
número suficiente para todas estas 
estruturas devido ao preço muito ele-
vado que cada um, no futuro, vai ter 
que pagar para estar num Lar”, diz 
Francisco Duarte.

O presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde acusa o “Estado de 
se ter demitido por completo desta 
obrigação constitucional que é o apoio 
à terceira idade, na medida em que 
a partir do início de 2011 deixou de 
estabelecer novos acordos com as 
IPSS’s. As que estão a funcionar com 
camas novas, criadas a partir de 2011, 
não têm qualquer comparticipação do 
Estado e a maioria não tem quaisquer 
outras fontes de rendimento, senão 
a dos seus utentes”.

Perante este quadro e, na perspetiva 
de Francisco Duarte, há dois cenários: 
“Ou abandona-se completamente a 
função social do equipamento e a so-
lução que resta às instituições é cobrar 
aos utentes o custo real, que afastará 
toda a população carenciada do nosso 
concelho, situação que não queremos 
que aconteça, ou mantem-se a função 
social e tem que se descobrir alguma 
entidade que substitua o Estado no 
apoio financeiro”. Na ausência do 
Estado para preencher esta lacuna 
de financiamento, “a porta a que to-
dos vêm bater é a da autarquia. E a 
pergunta que faço é a seguinte: será 
lícito que a autarquia, mesmo que 
tenha os meios para o fazer, possa 
estar a substituir o Estado quanto a 
esta matéria? São questões que esta-
mos a estudar, mas cujas respostas 
não são nada simples. No entanto, 
uma coisa é certa. O Município de 
Castro Verde reinvidicará junto das 
entidades competentes a resposta   
adequada e, dentro das suas dispo-
nibilidades, procurará evitar que os 
lares não se afastem da sua função 
social. Não queremos que a condição 
financeira seja motivo de exclusão 
para os mais necessitados”.

francisco duarte i presidente da Câmara municipal de Castro verde
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a Câmara municipal 
de Castro verde ce-
lebrou um protocolo 
de cooperação com 
a escola secundária 
de Castro verde e a 
Cortiçol com vista a 
intensificar a parce-
ria já existente no 
âmbito do projeto 
“viola Campaniça”, 
da escola secundá-
ria de Castro ver-
de. o projeto, que 
tem também como 
parceira a junta de 
freguesia de Castro 
verde, veio permitir a 
criação de uma com-
ponente de aprendi-
zagem do toque e da 
construção da viola 
Campaniça na escola 
secundária de Castro 
verde e assim contri-
buir para uma maior 
projeção do instru-
mento na comunida-
de mas também para 
a salvaguarda e dina-
mização da tradição 
musical local, aju-
dando na existência 
de uma escola aberta 
ao meio.

CarLos júLio           

Subo as escadas para a bibliote-
ca da Escola Secundária, em Castro 
Verde e, a cada degrau, mais nítido 
se torna o toque da viola campaniça. 
Pouco passa das três horas da tar-
de de uma destas quartas-feiras e, 
na pequena sala da biblioteca, em 
círculo, uma dúzia de jovens toca e 
canta a “Ilha dos Vidros”. Das violas 
sai um som antiquíssimo, embora 
as mãos que as dedilham sejam de 
gente nova, quase toda na casa dos 
15, 16 anos. Entre eles, uma rapariga 
mais nova ainda.

Num dos lados do círculo, Paulo 
Colaço vai dando as instruções. Com 
39 anos, músico com formação em 
guitarra clássica tirada no Conser-

vatório, é o monitor deste grupo 
de alunos que, no contexto escolar, 
aprende a tocar a viola campaniça. 
Há 3 anos que este curso está em 
funcionamento e já deu frutos: há 
muitos jovens a tocar e alguns de-
les já integram grupos musicais, 
com atuações diversas, mesmo na 
televisão.

Para além das aulas de toque fun-
cionam também na Escola Secundária 
aulas de construção de violas campa-
niças, ministradas pelo professor José 
Abreu. As duas atividades resultaram 
de um protocolo estabelecido entre 
a Escola Secundária, a Cortiçol – Co-
operativa de Informação e Cultura 
do Concelho de Castro Verde, a Junta 
de Freguesia e a Câmara Municipal 
de Castro Verde, através do qual a 
autarquia apoia, com um subsídio, 
a compra de materiais e a cedência 
de alguma maquinaria, o ensino da 
construção e da viola deste instru-
mento tradicional do distrito de Beja.

Segundo o protocolo este é “um 
projeto importante para a salva-
guarda e dinamização da tradição 
musical local, ajudando, por outro 
lado, a cumprir a existência de uma 
escola aberta ao meio, onde a par dos 
conteúdos curriculares, os projetos 
contribuem de forma evidente para 
o cumprir de objetivos coletivos”.

Comecemos, então, esta reporta-
gem pela construção das violas. A 
oficina está bem equipada para os 10 
alunos que, neste momento, estão a 
construir violas. Todos eles frequen-

tam também o ensino do toque. “É um 
compromisso assumido por todos. 
Quem aprende a construir também 
tem que aprender a tocar. As violas 
não são para estarem a um canto 
sem serem usadas. E, geralmente, os 
miúdos começam a tocar e, depois, 
como querem ter uma viola sua, vêm 
para aprender a construírem para 
terem uma viola própria”, refere o 
monitor de construção, José Abreu.

Um trabalho
 de paciência
“Este grupo iniciou-se no ano pas-

sado com a construção do braço da 
viola, que é a peça que leva mais 
tempo a fazer e que tem que ficar 
perfeita. Depois faz-se a caixa e o 
envernizamento e, um semestre  
costuma chegar para fazer uma vio-
la completa”, diz José Abreu, para 
quem “depende de cada aluno o 
tempo que leva a fazer a viola: há 
os que são mais rápidos e que têm 
mais jeito e mais mão”.

“Há alguns anos tínhamos tido 
uma primeira experiência que re-
sultou num pequeno grupo apto 
na construção das violas” refere 
José Abreu que esteve ligado ao 
primeiro curso de construtores de 
viola campaniça realizado em Cas-
tro Verde pela Cortiçol e apoiado 
pela Câmara. 

Agora trouxe essa experiência 

para as aulas. “A construção não é 
muito fácil, senão qualquer pessoa 
construía violas. É muito importante 
ter os meios e os conhecimentos 
necessários para fazer isso. Mas 
tudo se torna fácil se gostarmos 
do que estamos a fazer”.

 “Quando eles vêm para a área de 
construção digo-lhes logo que têm 
que ter muita paciência porque isto é 
um trabalho lento, muito manual, de 
muita lixa, de muita lima, é preciso 
uma grande perfeição, porque se 
a viola ficar defeituosa acaba por 
desmotivar quem vai tocá-la”, diz 
o monitor.

E quem a vai tocar são os que as 
constroem. “A ideia é que todos to-
quem com a viola que construíram. 
E é isso que os motiva. Já temos 
dois tocadores que tocam com as 
violas que eles próprios acabaram”, 
acrescenta.

A viola necessita de uma madeira 
especial, às vezes difícil de encon-
trar na zona, “mas este ano graças 
à cooperação com a autarquia que 
se disponibilizou a comprar as ma-
deiras próprias – que é a nogueira, 
que tem uma boa sonoridade e que 
se molda bem, para a caixa e a ce-
rejeira para o braço – estamos a 
trabalhar com todas as condições”, 
diz José Abreu, acentuando que 
“tentamos recriar as violas tradi-
cionais, mas tentamos dar-lhes um 
aspeto mais moderno e, como temos 
outras técnicas, conseguimos pôr 
outros elementos decorativos na 

viola, de forma a que cada viola  se 
transforme num objeto artísticos, 
em termos de decoração, sem fugir 
muito aos motivos tradicionais”.

Resta a pergunta: O que é que 
atrai os miúdos para a construção 
de violas? 

“Não sei bem, mas fico bastante 
satisfeito quando vejo estes rapazes 
empenhados na preservação da viola 
campaniça. Eu acho que associam 
várias coisas: foi algo que esteve 
em extinção, é uma coisa da zona e 
o facto de já verem outros colegas 
a mexerem na campaniça é muito 
importante”, afirma o professor.

Um dia estes alunos deixam a 
Escola e partem para outras zonas 
levando consigo as violas. “É bom 
que eles saiam e que levem a viola 
com eles. Isso divulga-a. E já tem 
acontecido. Temos o caso de um 
antigo aluno aqui da escola que está 
agora na Vila de Cuba, que levou a 
campaniça para aquela zona, onde 
ainda não está muito divulgada, e 
tem criado muito interesse à sua 
volta, sobretudo entre os mais jo-
vens. Aliás, o que eu gostaria era 
que daqui a uns anos todos os jovens 
e os menos jovens de Castro Verde 
tivessem uma viola campaniça em 
casa como hoje muitos têm uma 
viola das outras”, diz José Abreu.

Para o monitor de construção 
“mesmo que nenhum, eventual-
mente, vá seguir a construção de 
violas e profissionalizar-se, este é 
um conhecimento que fica. Mas eu 

REpORtagEM

escola secundária de Castro verde

toque e construção da viola campaniça entusiasma jovens

Oficina de construção de Viola Campaniça I Escola Secundária de Castro Verde
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REpORtagEM

david Pereira tem 19 anos e integra o grupo “Pedro mestre 
e Campaniça trio”, recentemente constituído e que já teve 
honras de atuar na rtP, no programa “Portugal no Coração”. 
david Pereira não chegou a frequentar o curso de construção de 
violas, mas apenas o de “toque”.  já saiu da escola, mas está a 
pensar construir uma viola com a ajuda do professor josé abreu. 
diz que “é importante saber tocar, mas também conhecer o 
instrumento, saber como ele se faz, saber as várias técnicas”. na 
aprendizagem do toque é considerado um caso exemplar, dado 
esforço que sempre dedicou à viola campaniça e que hoje faz 
com que seja um “verdadeiro tocador”. 

diz que a campaniça “não é difícil de tocar e desde que haja 
dedicação consegue-se aprender facilmente”. reconhece 
também que tem existido mesmo uma evolução na forma de 
tocar a viola campaniça. “a sonoridade é boa, já se consegue 
ir evoluindo na técnica e já se notam algumas diferenças 
relativamente aos sons que se ouviam antigamente”.
joão marques, tem 15 anos, é dos viseus. Começou por aprender 
a tocar. “experimentei, gostei e depois decidi vir construir”, 
diz, salientando que está no primeiro ano de construção e que 
acabou de fazer o braço da viola. “é o mais difícil”, considera. 
agora está a começar a fazer a caixa.  Quando lhe pergunto se 
os seus amigos não consideram que aprender a tocar a viola 
campaniça “é coisa de velhos”, responde que não, que, pelo 
contrário, “eles gostam de ouvir”. no balanço diz que se sai 
“melhor a tocar. na construção ainda sei pouco, o professor é 
que nos vai ensinando”. 

miguel madeira, também é 
dos viseus e, como o joão, 
acabou o braço da viola 
e está agora a começar a 
caixa. também começou 
por aprender a tocar e 
só depois por construir 
e considera que “tocar 
está bem visto” dentro da 
escola, embora não seja 
garantia de “se terem mais 
namoradas”. importante é 
a ajuda do professor josé 
abreu. “Com a ajuda dele 
fica fácil construir uma 
viola. Construir e tocar fica 
ela por ela”.
miguel jorge é dos 
geraldos e foi o único aluno 
da aldeia a frequentar 
o curso de construção. 
“já acabei a minha viola. 
foi bastante trabalhoso, 
sobretudo o braço. demora 
muito tempo a fazer, 
tem que se lixar muito 
e aperfeiçoar sempre”. 
Contente com a viola que 
construiu diz que tem “um 
bom som” e “todos os dias 
toco com ela”.
renato marques também é 
dos viseus (uma localidade 
onde, aparentemente, a 
viola campaniça ganhou 
novos tocadores e 
construtores). tem 15 anos 
e também já fez a viola 
com que toca, embora a 
tenha começado já este 
ano letivo, sinal de que 
tem “boa mão”. “já a tenho 
toda construída”, diz com 
orgulho. “foi toda ela difícil 
de fazer, do braço à caixa. 
mas está bonita, ficou a 
meu gosto”. 

escola secundária de Castro verde

toque e construção da viola campaniça entusiasma jovens

gostava que algum deles conseguis-
se desenvolver o interesse por se 
tornar um construtor. E é uma ne-
cessidade. É difícil encontrar violas 
campaniças à venda. Há pouca gente 
a construir. Quem quiser uma viola 
tem que encomendar a construto-
res, que não são propriamente de 
violas campaniças, mas que fazem 
também outros instrumentos”. 

A nossa genética
tem memória
Voltemos, então, à biblioteca onde 

continua a aprendizagem do toque. 
Os ritmos saem vivos. Paulo Colaço 
interrompe a aula para conversar 
com o “Campaniço”, enquanto os 
jovens continuam a ensaiar, num 
ambiente alegre, quase de desafio.

 “A viola campaniça é, dos cor-
dofones portugueses, o único que 
tem função melódica - simplificando 
-  faz aquilo que faz uma harmónica, 
também canta. E a viola campaniça  
canta”, diz o músico, sublinhando 
que “toda esta rapaziada está ligada 
à terra, há muitos miúdos também 
de aldeias aqui à volta, e a sonori-
dade da viola não só lhes está na 
memória como no sangue. Vivem 
todos aqui neste meio rural em que 
há uns anos muitos tinham pena de 
morar, porque viam os aliciantes 
da grande cidade, mas em que a 
maioria hoje, cidadãos da aldeia 
global, considera que o local onde 
vivem é o que tem melhores con-
dições e melhor qualidade de vida. 
Através da Internet têm o mesmo 
que qualquer miúdo das grandes 
cidades, mas aqui têm aquilo que 
os diferencia, por isso esta é uma 

geração que valoriza muito mais o 
que é das suas terras do que outras 
gerações anteriores à sua. E o facto é 
que a nossa genética tem memória”.

Segundo Paulo Colaço “a aprendi-
zagem da viola é fácil ao princípio. 
Em pouco tempo pode-se começar 
a tocar alguma coisa, mas depois 
para progredirem têm que se aplicar. 
E é esse talvez o maior problema 
que temos hoje - a continuidade e a 
necessidade de esforço. Nos tempos 
que correm consegue-se tudo com 
grande facilidade: com um toque no 
telemóvel obtém-se a informação 
que se quer, e os miúdos não estão 
muito habituados a esforçar-se”. 
Por isso, diz, “tenho utilizado uma 
técnica que é dar-lhes logo nas pri-
meiras duas aulas a possibilidade 
de aprenderem a tocar uma moda 
simples, de forma a ficarem com a 
noção de que podem, mesmo com 
pouco esforço, alcançar alguma coisa.

Enquanto músico, Paulo Colaço 
considera que “há ainda um gran-
de caminho a percorrer pela viola 
campaniça. Nós partimos do quase 
nada. Quando a viola campaniça foi 
reencontrada havia poucos tocado-
res. Desses poucos alguns já não 
tocavam há anos e, hoje, estão a 
aparecer muitos músicos, nomea-
damente, gente nova a tocar, com 
outra formação, que pode dar à viola 
campaniça contemporaneidade. Eu 
costumo dizer que a viola campaniça 
é um instrumento tradicional, que 
nos chegou pela tradição e que o 
nosso trabalho agora é transformá-lo, 
de novo, num instrumento popular. 
E isso só acontecerá se todos estes 
miúdos andarem com uma viola às 
costas e todos tiverem uma viola 
em casa, mesmo que não a toquem, 
ou que a usem uns para tocar rock, 

outros para tocar fado, outros para 
tocar modas alentejanas. Eu costu-
mo fazer isso nas aulas. Dou-lhes 
alguns exemplos com o rock ou o 
folk para que não pensem que a 
viola campaniça é hermética, um 
instrumento que só pode tocar mo-
das do Alentejo. Não é verdade. A 
música e os instrumentos sempre 
tiveram uma grande liberdade de 
acompanhamento e os rótulos quem 
os mete são os estudiosos da música, 
não os cantores e os tocadores que 
fazem apenas aquilo que sentem 
que é pegar numa música e cantá-la 
ou tocá-la. A música é sempre con-
temporânea de quem a toca e não 
é estanque. Evolui e transforma-se 
e, mesmo a maneira de transmitir a 
tradição a este pessoal novo, tem 
que ser sempre com essa premissa 
porque, caso contrário, não os vamos 
atrair, mas sim espantá-los. Temos 
é que lhes dizer: esta é a história, 
o cante alentejano parte daqui e 
agora vocês, com esta herança que 
têm, façam dele o que muito bem 
entenderem”.

Uma atividade 
para continuar
Satisfeito também com o protocolo 

que permite estas duas atividades 
– a construção e o toque da viola 
campaniça – está o Diretor da Escola 
Secundária, Augusto Candeias, para 
quem “esta é uma atividade mui-
to importante. Estamos num meio 
onde este instrumento tem alguma 
importância e, para que não se perca 
a tradição, é importante incutir nos 
jovens o gosto pelo toque da viola 
campaniça. E está a ter muito êxito 

entre os alunos, que já realizaram 
várias atuações”.

Augusto Candeias sublinha que 
este é um projeto “para continuar”. 
“A generalidade dos miúdos acha 
interessante esta atividade de cons-
trução de violas, mas os que aderem 
mais são, sobretudo, os que têm mais 
jeito para trabalhos manuais. Os ou-
tros estão sempre muito curiosos 
e, como não têm tanta facilidade, 
preferem aderir à aprendizagem do 
toque”, diz.

Reportagem terminada. Enquanto 
desço as escadas da Escola Secun-
dária continuo a ouvir a alegria do 
toque. Recordo que a primeira vez 
que ouvi uma viola campaniça foi 
aquando da sua “redescoberta”, nos 
inícios dos anos 80, num Encontro de 
Arqueologia realizado em Entradas. 
Na altura, Manuel Bento e a mulher, 
Perpétua Maria, fizeram as “honras 
da casa”. 

Para quase todos os que ali está-
vamos foi a descoberta de um som 
antigo, único, quase mágico vindo de 
um passado longínquo. Passados 30 
anos, ela aí está a ser ensinada nas 
escolas, tocada na televisão, feita, de 
novo, contemporaneidade. De quase 
extinta, está hoje na moda. Pelo me-
nos é o que estes “miúdos” sentem, 
com a viola a tiracolo, em estojos 
próprios, orgulhosos de serem eles 
também, à sua maneira, o garante 
da continuidade de uma tradição que 
esteve quase à beira de se extinguir, 
sem deixar herdeiros nem herança. 
Mas que hoje vive e revive no dedilhar 
destes jovens, no trabalho que eles 
têm para aprender a arte antiga de 
fazer uma viola como esta, de “cintura 
apertada”, “muito feminina, talvez a 
viola portuguesa mais feminina de 
todas”, como a define José Abreu.
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viola Campaniça e outros 
Cordofones no museu da 
ruralidade
desde fevereiro que o museu da ruralidade, em entradas, acolhe a 
exposição “viola Campaniça e outros Cordofones”. uma coleção de 
cerca de trinta instrumentos tradicionais portugueses oriundos de 
diferentes regiões do país que expõe a riqueza e a diversidade das 
violas de arame, com destaque para a Campaniça. 

O Festival Entrudanças compor-
tou, no programa da sua 9ª edição, 
a abertura da exposição “Viola cam-
paniça e outros Cordofones”. Uma 
produção do Museu da Ruralidade 
a partir da ideia original da Viola 
Campaniça Produções que, até ao 
mês de junho, expõe uma coleção de 
cordofones tradicionais portugueses 
com origem nos séculos XX e XXI.

Fruto de um inacabado trabalho de 
recolha de instrumentos tradicionais 
de corda que integram o acervo do 
músico Pedro Mestre, a exposição 
tem percorrido a região assumindo-
-se como um importante veículo na 
promoção da viola campaniça. Pra-
ticamente extinta em meados dos 
anos oitenta, a campaniça renasceu 

com uma nova geração de jovens 
tocadores iniciada por Pedro Mestre 
e é hoje um elemento de referência 
das diferentes formas de expressão 
musical da região. 

Os cerca de trinta instrumentos ex-
postos nesta mostra não se reduzem 
ao Alentejo. São violas de arame e 
retratam o país e as suas diversidades 
musicais - a viola campaniça (Alen-
tejo), a viola toeira (Coimbra), a viola 
braguesa e o cavaquinho (noroeste 
de Portugal), a viola Rajão e a de 
Arame (Madeira), a viola da Terra 
(Açores) e a Beiroa (Beira Interior). 

Todos os instrumentos em expo-
sição são apresentados de acordo 
com o seu funcionamento mecânico/
acústico e com as técnicas próprias 

de execução e podem ser vistos du-
rante o horário de funcionamento 
do Museu.  

Durante a permanência da expo-
sição no Museu da Ruralidade serão 
dinamizadas diversas atividades 
sobre a temática, com destaque para 
o concerto comentado “Conversas 
com Música em torno da Viola Cam-
paniça”, agendado para o dia 17 de 
março, neste espaço museológico. 
O concerto reunirá o Mestre Manuel 
Bento e o músico Pedro Mestre e mais 
do que resgatar as sonoridades de 
outrora, este será um momento de 
partilha e cumplicidade, marcado 
pelas suas vivências e experiências 
enquanto músicos e executantes da 
Campaniça.

Quadros da vida ruraL e reaL

pastor expõe miniaturas em cortiça 
josé brito, natural de entradas, é o autor das peças em cortiça em 
exposição até abril no museu da ruralidade.

“Quadros da Vida Rural e Real”. 
Assim se intitula a exposição de 
miniaturas em cortiça, da autoria 
de José António Silva Brito, que 
está patente ao público no Museu 
da Ruralidade, em Entradas, desde 
o passado mês de janeiro. 

Moiral de profissão, é nos dias e 
“noites solitárias junto ao gado” que 
José Brito encontra inspiração para 
as pequenas peças: um moinho de 
velas esticadas, um homem charru-
ando, a apanha da azeitona ou uma 
matança de porco. “são coisas do 
campo que agente vê, que vamos 
lembrando”, refere.

Reproduções do rural e do real, 
das imagens que têm construído 
os seus dias, “desde moço”. A pri-
meira peça que criou foi um burro 
grande junto a uma azinheira, por 
imposição dos filhos que, na escola, 
queriam mostrar a arte do seu pai. 
Oito anos passaram desde a primeira 

peça. Desde então concebe as suas 
miniaturas sempre que a inspiração 
o leva a retalhar os bocados toscos 
de cortiça que encontra debaixo das 
árvores. “Há dias que a gente faz 
as coisas sem saber, outros é mais 
difícil. Dizem que é como os poetas 
e é verdade”, diz José Brito. 

O tempo de fabrico da peça depen-
de da disponibilidade, mas também 
do gosto. “Se estou bem-disposto 
faço a peça num dia”. 

Cada peça é um olhar cativo. Al-
gumas são decoradas com peque-
nas raspas e granulados de cortiça. 
Simples pormenores que atribuem à 
peça movimento e textura. “A gente 
tem de fazer as coisas com gosto, 
senão não dá isto levado”, afirma 
com o seu olhar sereno, ali para os 
lados do Ferragudo, onde exerce a 
sua profissão de moiral. Começou 
como ajudante de moiral no Gavião. 
Tinha apenas 19 anos. Gosta da sua 

profissão, e para além de moiral, 
só poderia ter sido “cozinheiro, ou 
quem sabe, trabalhar num aviário 
a tratar dos bichos, por exemplo”. 

A sua paixão pela terra e pelos 
animais é notória e lê-se no seu 
olhar firme, assim como nas suas 
palavras, que deixam escapar frases 
curtas: “não me importava de ter 
um bocado de terra com bicheza 
para tratar”. Por enquanto é só um 
desejo. Muitas vezes iludido num 
retalhar de um bocado de cortiça que 
pouco a pouco enforma um porco, 
um burro, um animal num quadro 
de uma vida rural e real. 

Uma exposição para ver até abril, 
no Museu da Ruralidade, um espaço 
de diálogo e salvaguarda do patrimó-
nio material e imaterial da região, que 
procura dar visibilidade aos trabalhos 
produzidos pela gente desta terra, 
nomeadamente aqueles com uma 
forte ligação à ruralidade. 

MusEu

RetRatos tiRados na FeiRa 
de CastRo

durante muito tempo era na Feira de 
Castro que as pessoas tinham a oportu-
nidade de “tirar retratos”. o Museu da 
Ruralidade pretende reunir um conjun-
to de retratos tirados pelos fotógrafos 
da feira, com o objetivo de integrarem 

uma exposição e enriquecerem o fundo 
documental deste espaço.

assim, o Museu solicita a disponibili-
dade das pessoas - que não se importem 
de colaborar - no sentido de cederem 
essas imagens para digitalização. os 
originais serão devolvidos aos seus 
proprietários.

disCos de Fado 

a próxima Quinzena Cultural Primave-
ra no Campo Branco vai apresentar uma 
exposição e um conjunto de iniciativas 
dedicadas ao fado. essa mostra será 
complementadacom uma exposição de 
discos de vinil de fado (LPs e singles). 
os interessados em colaborar devem 

emprestar os seus discos (podem ser só 
as capas), sendo os mesmos devolvidos 
no final da exposição.

em ambos os casos, os materiais podem 
ser entregues no Fórum Municipal de 
Castro Verde. no que se refere aos discos 
de fado, a recolha decorre até ao dia 25 
de março 2012. desde já agradecemos 
a vossa colaboração.  

José antónio silva Brito 

Pedido de CoLaBoRação  CedênCia de material para exposições
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O projeto “Reinventar o Carnaval: 
Partidas e Brincadeiras” abriu por-
tas ao Entrudanças - o Festival de 
inverno que, todos os anos, anima 
a planície alentejana por altura do 
Entrudo, afirmando-se como um 
local privilegiado para o encontro 
e para a partilha.  

Juntamente com as crianças das 
Escolas de Entradas e de Castro Verde 
- este ano envolvidas nas oficinas 
de máscaras de papel, animação 
digital e danças de fitas - o grupo 
Arranca Telhados espalhou a cor e 
a folia carnavalesca, “esquecida e 
muito desejada”, pelas ruas da vila 
de Entradas. 

A envolvência dos estabelecimen-
tos de ensino na dinamização de 
projetos com uma relação direta à 
temática do Entrudanças continua a 
ser um dos pontos altos da programa-
ção do Festival nomeadamente pela 
aposta na preservação e salvaguarda 
da identidade local. O projeto deste 

ano “Reinventar o Carnaval: Parti-
das e Brincadeiras” que, na prática, 
começou meses antes do início do 
Festival, procurou envolver a comuni-
dade escolar no Festival, transmitir e 
trabalhar tradições coreográficas junto 
das crianças, promover atividades 
de música e de dança e dinamizar 
atividades que privilegiassem o con-
tacto intergeracional. O projeto teve 
uma componente de educação não 
formal aproximando as crianças de 
atividades artísticas conduzidas por 
monitores especializados, como foi 
o caso de Paulo Morais, nas sessões 
de expressão plástica, de Cristiano 
Mourato, no cinema de animação, e 
de Marta Guerreiro, na dança.

Anunciada a abertura do festival à 
comunidade, ganhou corpo todo um 
programa profundamente marcado 
pela música, pela dança e pela troca 
de experiências numa relação pró-
xima com as tradições locais, fosse 
ao nível da gastronomia, do cante 

alentejano, do artesanato, ou até, 
das potencialidades ambientais da 
região. Apesar da programação do 
festival se centrar nas danças de 
tradição, este é, assumidamente e, 
desde a sua génese, um espaço de 
criação onde se dá ênfase ao en-
volvimento da comunidade local 
e à cultura alentejana. Estes três 
dias, 18, 19 e 20 de fevereiro, foram 
também animados pelo convívio e 
pela interação entre as gentes que 
por aqui pararam, muitas vindas 
de vários pontos do país.

Nos bailes mereceram destaque 
as performances de alguns grupos 
em cartaz como “A Mariposa”, “Aqui 
há Baile”, Celina de Piedade, “Bando 
de Ujuára”, “Tribal Jazé” e “Aqui há 
Filhoses”.

Foram ritmos cativantes e con-
tagiantes, também marcados pelas 
sonoridades desta terra: Banda Fi-
larmónica 1º de janeiro, Tocadores 
de Campaniça, “As Ceifeiras de 

Entradas”, “As Camponesas”, “As 
Vozes de Casével”, “Os Ganhões” de 
Castro Verde, e o Coro da Associação 
Sénior Castrense.

As oficinas de danças do mundo 
foram outro dos pontos fortes deste 
programa a oferecer diversidade e 
animação quanto baste. Não faltaram 
também as já habituais oficinas de 
instrumento – este ano a privilegiar 
a gaita de foles – de máscaras e de 
cante alentejano. 

Paralelamente pôde ver-se, no 
Museu da Ruralidade, a exposição 
“Viola Campaniça: Outros Cordofo-
nes”: uma mostra de instrumentos 
dos séculos XX e XXI do acervo do 
músico Pedro Mestre. O Museu da 
Ruralidade constituiu uma das no-
vidades desta edição ao dinamizar 
um conjunto alargado de iniciativas, 
tendo registado, ao longo dos três 
dias de Festival, 1190 visitas. 

As atividades para crianças e fa-
mílias não foram esquecidas. Teatro, 

cante alentejano infantil, contos e 
pinturas faciais foram algumas das 
propostas para este público-alvo, 
onde o Polo da Biblioteca de Entradas 
foi o espaço privilegiado. 

A imagem desta 9ª edição foram os 
bigodes comunitários - concebidos 
com a colaboração de um grupo de 
mulheres da vila de Entradas – que 
significaram “Brincar o Carnaval” 
através da máscara e do encarnar 
de uma personagem.

Organizado pela Associação Pé-
deXumbo, Câmara Municipal de 
Castro Verde e Junta de Freguesia 
de Entradas, em colaboração com as 
associações de tradição do concelho 
-  com destaque para as Ceifeiras de 
Entradas que voltaram a dinamizar 
“a sua Adega” - o Entrudanças reflete 
uma aposta na participação da co-
munidade e na mostra das tradições 
locais oferecendo, em paralelo, um 
programa onde a música e a dança 
são as componentes principais. 

cultuRa

de 18 a 20 de fevereiro, entradas celebrou o Carnaval ao ritmo das danças de tradição do mundo. um festival 
alternativo que assume especial relevância no contexto da comunidade local, envolvendo-a numa programação 
rica e diversificada onde cabem oficinas de dança, de instrumentos e de máscaras, bailes, concertos, artesanato e 
gastronomia local. o bigode comunitário foi a marca do festival numa alusão às Partidas e brincadeiras de Carnaval. 

entrudanças 2012

festival reinventou  tradição e Brincadeiras de Carnaval
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Cinzas vegetais 

munícipes têm à 
disposição novos 
“cinzeiros” coletivos 

A Câmara Muni-
cipal de Castro 
Verde procedeu 
à colocação de 
cinzeiros coletivos 
nalguns pontos es-
tratégicos da vila de 
Castro Verde.

Um novo serviço 
de recolha de cinza 
vegetal onde os 
munícipes po-
derão, a partir de agora, 
depositar a cinza proveniente de 
lareiras, braseiras, recuperadores, 
salamandras, grelhadores e fornos. 
A cinza recolhida será, posterior-
mente integrada no composto 

produzido na Unida-
de Municipal de 
Compostagem 
e encaminhado 

para as Hortas 
Comunitárias, para 
ser utilizado como 
fertilizante de solos. 
Pela sua especifici-
dade, este resíduo 

não pode ser 
depositado nos 

contento- res normais, pelo 
risco de incêndio e destruIção dos 
mesmos. Ao colaborar, depositando 
as cinzas no seu devido lugar, está a 
desempenhar um importante papel 
na preservação do meio ambiente. 

aMBiEntE

   
ruraL vaLue

lpN editou dvd e 
relatório não técnico 
do projeto

A Liga para a Proteção da Natu-
reza (LPN) publicou recentemente o 
“Relatório Não Técnico” e procedeu 
à edição do projeto “Rural Value: 
Desenvolvimento Sustentável de 
Sistemas Agrícolas Extensivos Ame-
açados”. Um documentário onde 
divulga todo o trabalho realizado 
ao longo do projeto promovido em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Castro Verde, o Instituto Superior 
Técnico (IST) e o Instituto Nacional 
de Recursos Biológicos I.P. (INRB), e 
um contributo para o desenvolvi-
mento sustentável das zonas rurais 
e promoção de novas oportunida-
des de rendimento e dinamização 
socioeconómica da região.

Com realização de Teresa Prata, o 

DVD mostra a revitalização de zonas 
rurais onde predominam sistemas 
agrícolas extensivos ameaçados, 
através de técnicas inovadoras de 
desenvolvimento sustentável e as 
várias tentativas em reverter as ten-
dências de decréscimo dos sistemas 
agrícolas extensivos - que detêm uma 
importante biodiversidade - mas 
que estão a desaparecer devido ao 
abandono das zonas rurais ou aos 
fenómenos de seca e desertificação. 

O projeto, entretanto findo, foi 
financiado a 85% pelo programa EEA 
Grants do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu. 

Para saber mais sobre o projeto e/
ou visualizar on-line o DVD consulte: 
http://projetos.lpn.pt/ruralvalue

O Energybus, um autocarro temá-
tico em torno da utilização racional 
da eletricidade, esteve em Castro 
Verde de 31 de janeiro a 2 de fevereiro. 

Estacionado frente ao Depósito da 
Água, o autocarro contou com a visita 
dos alunos dos vários níveis de ensino 
das escolas do concelho e teve como 
o objetivo de informar, sensibilizar 
e promover o consumo eficiente da 
energia elétrica em Portugal. 

Na estrada desde outubro de 2007, 
este veículo já foi visitado por mais 
de 55.000 portugueses. A bordo têm 
estado professores e alunos, pais e 
filhos, avós e netos, sempre acom-
panhados pela equipa do Energybus. 
Depois de Castro Verde, o autocarro 
seguiu rumo a outras localidades 
do país proporcionando aos vi-
sitantes uma viagem diferente e 
interativa, com equipamentos de 
demonstração de novas tecnologias, 
experiências, ecrãs informativos e 

conselhos úteis. Tudo em prol da 
adoção de comportamentos mais 
eficientes e amigos do ambiente. 
A iniciativa foi desenvolvida pela EDP, 
em parceria com a TerraSystemics, 

no âmbito do Plano de Promoção 
de Eficiência no Consumo de Ener-
gia Elétrica, aprovada pela ERSE – 
Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos.

Projeto Life estePárias

Workshop incidiu sobre 
tratamento e recuperação de 
aves ameaçadas

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o 
Projeto Life Estepárias da Liga para a 
Proteção da Natureza promoveu, no 
Fórum Municipal de Castro Verde, o 
workshop “Patologias, Tratamento 
e Recuperação da Abetarda, Sisão 
e Peneireiros-das-Torres” que teve 
como ponto alto o intercâmbio de 
conhecimentos sobre as principais 
patologias diagnosticadas em Abe-
tarda, Sisão e Peneireiros-das-Torres, 
e a manipulação e técnicas de tra-
tamento destas aves em centros de 
recuperação de animais selvagens.

Esta ação de dois dias teve como 
público-alvo biólogos, veterinários e 
técnicos de recuperação de animais 
silvestres e revelou-se uma importan-
te contribuição para a capacitação 
dos técnicos do projeto e dos cen-
tros de recuperação que acolhem 
estas aves.

O intercâmbio de conhecimentos 
promovido por esta ação permitiu 
melhorar o conhecimento, a apren-
dizagem mútua e a constituição de 
redes de tratamento e técnicas de 
recuperação das 3 espécies-alvo, as-
sim como a disseminação de boas 
práticas, contribuindo, consequen-

temente, para a sua conservação.
O Projeto LIFE Estepárias consiste 

na conservação da Abetarda, Sisão 
e Peneireiros-das-Torres nas estepes 
cerealíferas do Baixo Alentejo, três 
espécies altamente vulneráveis e 
que se encontram ameaçadas a 

nível nacional e mundial. O seu 
habitat - as estepes cerealíferas ou 
pseudo-estepes - tem diminuído 
devido às alterações que se têm 
verificado nas práticas agrícolas, 
entre outros fatores. 

energybus sensibilizou para 
consumo eficiente da energia

ruas com Cinzeiros Colectivos

rua do movimento das forças armadas. avenida de Lisboa. 
rua josé gomes ferreira. avenida antónio sérgio. rua Luís 
vaz de Camões. rua francisco galrito.  rua de almodôvar. rua 
de sta. bárbara. rua da urze. rua da aclamação. 

Workshop  promovido no âmbito do projeto life estepárias

energybus
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frio
medidas de
autoproteção       

uma vaga de frio é produzida por uma massa de ar frio 
e geralmente seco que se desenvolve sobre uma área 
continental. durante estes fenómenos ocorrem reduções 
significativas, por vezes repentinas, das temperaturas 
diárias, descendo os valores mínimos abaixo dos 0ºC no 
inverno. estas situações estão geralmente associadas 
a ventos moderados ou fortes, que ampliam os efeitos 
do frio. em Portugal, a sua presença está geralmente 
associada ao posicionamento do anticiclone dos açores 
próximo da Península ibérica ou de um anticiclone 
junto à europa do norte. neste sentido, a autoridade 
nacional de Proteção Civil (anPC) alerta para as baixas 
temperaturas sentidas, especialmente durante a noite, 
e destaca um conjunto de medidas de autoproteção, 
reforçando a necessidade de uma especial atenção aos 
grupos populacionais mais vulneráveis (crianças, idosos 
e pessoas portadoras de patologias crónicas).

a autoridade Nacional de proteção Civil recomenda: 

• especial atenção aos aquecimentos com combustão 
(ex. braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação 
e levar à morte; 

• assegure uma adequada ventilação das habitações, 
quando não for possivel evitar o uso de braseiras ou 
lareiras; 

• evite o uso de dispositivos de aquecimento durante o 
sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de 
se deitar; 

• tenha em atenção a condução em locais onde se forme 
gelo na estrada, adotando uma condução defensiva; 

• especial atenção por parte das famílias e vizinhos, e 
das redes sociais de proximidade, com as situações de 
pessoas idosas e em condição de maior isolamento. 
 

a direção-geral da saúde sugere a adoção das seguintes 
medidas:

• evitar a exposição prolongada ao frio e as mudanças 
bruscas de temperatura; 

• o uso de várias camadas de roupa folgada e adaptada à 
temperatura ambiente; 

• a proteção das extremidades do corpo (usando luvas, 
gorro, meias quentes e cachecol); 

• a ingestão de sopas e bebidas quentes, evitando o 
alcool que proporciona uma falsa sensação de calor; 

• especial atenção com a proteção em termos de 
vestuário por parte de trabalhadores que exerçam a 
sua atividade no exterior, e evitar esforços excessivos 
resultantes dessa atividade. 

Para além das recomendações acima descritas, 
encontrará informação adicional em www.dgs.pt, www.
meteo.pt e www.prociv.pt . 

através da Linha saúde 24 (808 24 24 24) pode obter 
esclarecimentos adicionais sobre os efeitos do frio na 
saúde, medidas de autoproteção ou ser devidamente 
encaminhados para os serviços de saúde quando se 
justifique. 

 

Castro verde vai ter viveiro municipal 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde iniciou a construção de um 
Viveiro Municipal para produção e 
conservação de plantas na Horta 
da Nora, em Castro Verde. O obje-
tivo é que as espécies semeadas e/
ou plantadas se desenvolvam até 
ao momento e porte correto para 
que, numa fase seguinte, possam 
ser transplantadas para os espaços 
verdes da vila, como jardins e can-
teiros de rua assegurando, de forma 
autossuficiente, a conservação destes 
espaços. 

autarquia alerta para nova praga 
da palmeira 

Face à propagação da nova praga da 
palmeira - Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier -  e, após o alerta emitido pela 
Direção Regional da Agricultura e 
Pescas do Alentejo, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde está a pôr 
em prática um conjunto de medidas 
preventivas nas palmeiras da vila, 
tendo procedido já à exterminação    
de uma palmeira na localidade de 
Aivados e duas na Estação de Ourique.

A nocividade da praga levou a 
União Europeia a considerá-la de 
luta obrigatória, tendo estabeleci-
do medidas de emergência contra a 
introdução e propagação do inseto 
causador – o escaravelho vermelho. 

Cada fêmea põe separadamente 
200 a 300 ovos. As larvas eclodem 
2 a 5 dias depois e alimentam-se 
no interior da palmeira, durante 
1 a 3 meses, provocando grande 
destruição. Na fase adulta, quando 
assumem a forma de um besouro 
de cor vermelho-alaranjada, podem 
voar até longas distâncias (5km), 
para colonizar novas plantas.

Os sintomas são consequência da 
atividade alimentar das larvas no 
interior das palmeiras. As galerias 
e cavidades efetuadas pelas larvas 
partem da base das folhas da coroa 

e dirigem-se para o interior do espi-
que, provocando o amarelecimento 
e murchidão das folhas centrais. Nos 
casos em que o gomo apical é afetado 
verifica-se a morte rápida da planta. 

Os sintomas podem ser:  Folhas 
desprendidas da coroa e caídas no 
chão; Orifícios e galerias na base 
das folhas podendo conter larvas 
e casulos; Coroa desguarnecida no 
topo ou com aspeto achatado pelo 
descaimento das folhas centrais, 
que amarelecem e secam; Folíolos 

de folhas novas seccionadas em ân-
gulos ou com as pontas truncadas a 
direito; Amálgama de fibras cortadas 
e húmidas com um cheiro fétido.

Quando estes sintomas são visí-
veis na palmeira a infestação já se 
encontra numa fase avançada e a 
planta geralmente não tem capaci-
dade para recuperar.

Caso encontre plantas com sinto-
mas suspeitos, deverá contactar a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
(Linha Verde 800 20 86 26). 

linha Ambiente    Verde 808 208 626
Informação sobre ambiente e recolha de resíduos

aMBiEntE

www.cm-castroverde.pt

esterilização de Cães e Gatos
A Associação Canil e Gatil “Rafeiri-

tos do Alentejo”, com sede na Esta-
ção de Ourique, concelho de Castro 
Verde, promoveu, com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
uma campanha de esterilização de 
cães e gatos. 

A campanha teve como objeti-
vo alertar a população para a pro-
blemática dos animais errantes e, 
principalmente, contribuir para a 
redução deste problema ambiental 
no concelho através do controlo da 
reprodução animal.

   proteÇÃo Civil

escaravelho vermelho
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lEitOREs
Campaniço e Alentejano 

Campaniço e Alentejano 
Jornal do meu coração.
A todos os cantos do mundo
Tu levas a informação.
Tu levas a informação
Com verdade e sem engano,
Jornal do meu coração
Campaniço e Alentejano.

Falas-me da minha terra
Costumes e tradições.
Falas-me dos meus amigos
Morais e ganhões.
Morais e ganhões
São tempos de outra era.
Costumes e tradições
Falas da minha terra. 

Tu levas a informação 
A qualquer parte do mundo.
Falando da nossa gente
Com um sentido profundo.
Com um sentido profundo
Com muita consideração,
A qualquer parte do mundo 
Tu levas a informação.

O Campaniço é emigrante
Mas não emigra por prazer.
Por isso sempre volta
À terra que o viu nascer.
À terra que o viu nascer
Que agora é mais brilhante.
Mas não emigra por prazer
O Campaniço é emigrante. 

Campo Branco é minha terra
A terra onde eu nasci
Quando leio o Campaniço
Leio um bocado de mim.
Leio um bocado de mim
Lembrando-me de que eu era
A Terra onde eu nasci
Campo Branco é minha terra. 

Quando leio o Campaniço
Fico cheio de emoções
Recordo o meu passado
Tenho muitas recordações.
Tenho muitas recordações
É dele esse compromisso
Fico cheio de emoções
Quando leio o Campaniço .

Quando leio o Campaniço
Leio-o com muita atenção
Ouvindo a minha gente
De alma e coração.
De alma e coração
Eu sempre faço isso
Leio-o com muito atenção
Quando leio o Campaniço.

Eu deixei a minha terra
Com oito anos de idade
Quando leio o Campaniço
Aumenta a saudade.
Aumenta a saudade
Eu queria ser que era
Com oito anos de idade
Eu deixei a minha terra

Se fores ao Campo Branco
Vai à Feira de Castro
Visita o Campaniço
Dá-lhe por mim um abraço.
Dá-lhe por mim um abraço
Ele para mim é um encanto
Vai à Feira de Castro
Se fores ao Campo Branco

Já não vejo no Campo Branco
Searas a verdejar
Já não vejo lindas moças
Aos ranchos a cantar.
Aos ranchos a cantar

Enroladas no seu manto
Searas a verdejar
Já não vejo no Campo Branco. 
António Aleixo -Entradas

O dinheiro está mal comigo
Foge da minha carteira
Eu juntá-lo não consigo
É assim desta maneira

 I
Trato-o com todo o carinho
Para não o aborrecer
Não chego a compreender
Porque há-de ser tão mesquinho
Desaparece do meu caminho
Atraí-lo eu não consigo
Trato-o como um amigo
Não o trato com o desdém
E mesmo tratando-o bem
O dinheiro está mal comigo

 II
Gostava de o entender
Não vejo outra saída
Como hoje está a vida
Sem ele não se pode viver
Esconde-se para não o ver
Parece uma brincadeira 
Escondido a vida inteira
Mas se aparece algum dia
Desaparece por magia
Foge da minha carteira

 III
Ele é um bom companheiro
Para toda a humanidade
Para dizer a verdade 
Cativa o mundo inteiro
O defeito é ser matreiro
Eu cá disso não duvido 
Quando o trago comigo
Eu sinto menos tristeza
Digo com toda a franqueza
Eu juntá-lo não consigo

 IV
Ainda há muito gente
A quem ele é leal
Adquiri-lo de modo ilegal
Eu acho que não é decente
Tem que se ser paciente
O que é uma grande canseira
Levamos a vida inteira
A aprender os seus segredos 
Depois foge-nos entre os dedos
É assim desta maneira

* O mote destas quadras era do 
meu amigo Manuel Cortes. Como 
tal resolvi compor-lhe estas déci-
mas. Obrigado Manuel Cortes.

Manuel Colaço  – Sta. Bárbara de 
Padrões

nota da redaCção                                                 
estas páginas são dedicadas a 
todos os leitores do boletim “o 
Campaniço”. envie-nos as suas 
poesias, crónicas e outros textos 
fruto da sua criatividade. os 
trabalhos podem ser enviados 
por correio ou por email: 
Campaniço. Câmara municipal de 
Castro verde. Praça do município, 
7780-217 Castro verde. gab.
comunicacao@cm-castroverde.pt. 

  NECROLOGIA

Maria da ConCeição Pereira
Faleceu a 18-11-2011 – 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 outra 
forma, manifestaram o seu pesar.

A família de Maria da Conceição Pereira, de Castro 
Verde, agradece reconhecidamente a todos os funcionários da Unidade de 
Cuidados Continuados de Casével, os cuidados prestados à sua familiar, 
durante o período de internamento que passou na instituição.

BárBara Colaço Caetano 
Mestre 
Faleceu a 29-12-2011 - Barreiro
Filho, nora, netos e família participam o falecimento 
do seu ente querido, agradecendo a todas as pessoas 
que a acompanharam à sua última morada ou que, 
de qualquer outra forma, manifestaram o seu pesar.

Para ela que nunca esqueceu a sua terra natal, aqui fica este poema:
Na névoa da miragem / que as lágrimas estremece, / velado como em 
sonhos / teu rosto transparece.                   Manuel da Fonseca, Obra Poética

JaCinto d’ assunção 
Gonçalves
Faleceu a 24-12-2011 – 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 outra 
forma, manifestaram o seu pesar.

Manuel revés arsénio
Faleceu a 15/02/2012 – Castro Verde
Querido marido e bom pai, castrense orgulhoso 
da sua terra, amante da cultura e apaixonado 
pelo cante alentejano. Esposa, filhos e restante 
família agradecem todas as manifestações de 
carinho, apoio e amizade que nos dispensaram no 
momento da despedida.

uMBelina de Brito Coelho
Faleceu a 24-11-2011 – Entradas
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 outra 
forma, manifestaram o seu pesar.

Carlos alBerto f. Coelho
Faleceu a 16/02/2012 – Castro Verde / 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 outra 
forma, manifestaram o seu pesar.

Manuel Marques daMas
Faleceu a 03/02/2012 – Castro Verde
A família agradece a todos aqueles que, de 
alguma forma, demonstraram o seu pesar.

José JoaquiM dias
Faleceu a 12/01/2012 – Barreiro - Alcaria do Coelho
Sua esposa, filhas, genro, netos, irmãs, cunhados, 
sobrinhas e demais família agradecem a todos 
aqueles que, de alguma forma, manifestaram pesar 
pelo seu falecimento. 

teolindo Maria Guerreiro
Faleceu a 10-02-2012 – Castro Verde
Sua esposa e filhos participam o falecimento do 
seu ente querido, agradecendo a todos aqueles 
que o acompanharam até à sua última morada 
ou que, de qualquer outra forma, manifestaram 
o seu pesar.

Maria aliCe valente
Faleceu a 18-11-2011 – Castro Verde
Os filhos, netos e restante família, recordam-na 
com saudade e agradecem a todas as pessoas 
que a acompanharam até à sua última morada. 
Descansa em paz. 

José Cruz fraGoso
Faleceu a  22-11-2011 – Castro Verde
Suas filhas, genro e neto 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.

álvaro guerreiro Castilho, 83 anos, Castro verde • angelina raposo mira, 76 anos, entradas • antónio maria 
joão, 67 anos, Castro verde • bárbara martins mira, 80 anos, entradas • Carlos Lagartinho medeiro, 85 
anos, Castro verde • Carlos rosa Cavaco, 66 anos, Castro verde  • Cassilda antónia do C. matoso, 85 anos, s. 
marcos da atabueira • francisco antónio, 95 anos, aivados francisco vilhena de Carvalho, 77 anos, Castro 
verde • Hermínia Pedro medeiro, 75 anos, Castro verde • inácia do nascimento belchior, 86 anos, aivados 
inácia Pereira da silva freire, 86 anos, Casével • isabel joana balbina raposo, 90 anos, Castro verde jacinto 
manuel g. de brito, 95 anos, Castro verde • jacinto marçalo, 63 anos, sete  • joão Pereira dos santos, 84 
anos, feijó  • joaquina Colaço ramires, 72 anos, sta. bárbara de Padrões  • josé antónio Perpétua, 64 anos, 
sete  • josé manuel matos brito, 86 anos, Castro verde  m• judite bárbara mestre, 103 anos, Castro verde  
• Lília Paulino Costa Colaço, 82 anos, Corroios  • Lucília antónia Colaço, 88 anos, Castro verde  • manuel 
eduardo dos santos, 42 anos, Lombador maria alice valente mestre, 81 anos, Castro verde maria de • deus 
nobre, 82 anos, entradas  • maria emília adelina guerreiro, 70 anos, Casével • maria josé Lourenço ramos, 
92 anos, Castro verde maria josefina rosa, 93 anos, Lombador  • maria de Lurdes guerreiro, 82 anos, 
Lombador • maria francisca Carlos sequeira, 86 anos, entradas • mariana Catarina nobre, 91, entradas  • 
mariana maria i.  bonito fernandes, 72 anos, amadora • roldão mestre Lourenço, 74 anos, monte do salto • 
virgínia maria rosa, 92 anos, entradas

Os meus sonhos de rapariga 

Eu tive um sonho engraçado
Agora lhes vou contar
Mas o sonho é fantasia
Não se pode acreditar
Sonhei em ter um castelo
Bonito e belo, sonhos da mocidade
Que a minha alma chora
Mas não sente saudade

Sonhei que no mundo havia
Para todos paz e amor
Que no mundo ninguém sentia
O desgosto que é a dor

Sonhei que não havia guerra
Sonhei que não havia mal
Sonhei que só havia homens
Para defender Portugal 
Eu vi os homens falando

Uns aos outros irmãmente 
Tão felizes se abraçavam 
num gesto nobre e decente 

Eu sonhei que o mundo era 
Livre da hipocrisia 
Sonhei que tudo era rosas
Num país de fantasia
Foi bonito o que eu sonhei
Mas só ao acordar
Eu disse tristemente
Que pena! Eu estava a sonhar

Macheira ao ver-te um dia
Por amor ou por magia
Tu mudaste a minha sina
Diz-me a alma de poeta
Macheira  tu és a meta dos 
meus sonhos de menina

Júlia Jesus Rodrigues

Caros amigos

É com imensa sinceridade que 
agradeço, a toda a redacção, o 
trabalho que desenvolve, levando 
a informação de Castro Verde – a 
minha terra, aquela que guardo 
com saudade no meu coração – aos 
vários cantinhos deste mundo. 

Um bem-haja a todos, em espe-
cial à menina Alexandra pela simpa-
tia com que me recebeu aquando da 
minha última visita a Castro Verde, 
onde entreguei alguns poemas da 
minha autoria.

Continuação de bom trabalho 
e até ao próximo Campaniço, um 
jornal que muito aprecio.

José M. A. Silva 
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laZER&utiliDaDEs

   
 rubrica

Frango no Tacho de Barro
1 frango. 1 cabeça de alhos. 1 cebola grande. 1 folha 
de louro. 0,5 dl de azeite. 1 ramo de salsa. 1 bocado de 
presunto. 2 colheres de sopa de vinagre. 2 cravos-da-índia.
vinho branco. sal.

Corta-se o frango depois de devidamente limpo. tempera-se 
com sal e coloca-se no tacho de barro. junta-se a cebola, os 
dentes e alho esborrachados com cascas, o louro, o azeite, o 
vinagre, a salsa, o presunto cortado às fatias finas, os cravos-
da-índia e o vinho branco, por fim, em quantidade suficiente 
para cobrir todos os ingredientes. tapa-se o tacho com a 
tampa virada ao contrário que se enche de água e leva-se 
ao lume brando para cozer não deixando secar a água da 
tampa.

Popias Caiadas
6 ovos. 6 meias cascas de ovo com azeite. 2 claras de ovo. 15 
colheres de sopa de farinha para a massa. 3 claras de ovo. 
250g de açúcar branco. sumo de limão para cobertura.

batem-se conjuntamente os ingredientes para a massa. esta 
deve ser consistente mas mole, deve parte da farinha ser 
adicionada por fases.
estando a massa bem batida e forte, deita-se em colheradas 
em tabuleiros untados com azeite, devendo os montinhos 
de massa ficar bem espaçados uns dos outros.
depois, com o dedo indicador bem empoado de farinha, 
abre-se um buraco no centro de cada montinho de massa, 
resultando numa argola.
Leva-se a cozer em forno médio alto (180ºC – 200ºC) e, 
depois de frias, pincelam-se as popias com a cobertura. 
a cobertura é feita batendo as claras com açúcar e alguns 
pingos de sumo de limão até o preparado apresentar-se 
bem branco e espesso.
á medida que se vão cobrindo as popias, enfiam-se numa 
cana, para escorrer a cobertura que ficou a mais e para 
secarem.

in «sabores do Passado – Cozinha regional do baixo alentejo», de 
julieta galope. edição 100Luz.

Receitas

Fases da Lua  
Quarto Crescente 
lua Cheia 
Quarto minguante 
lua Nova 
lua Cheia 
Quarto minguante 
lua Nova
Quarto Crescente 

1 mar 
8 mar 

15 mar 
22 mar

6 abr
13 abr  
21 abr 
30 abr  

rotulagem nutricional
Agricultura, Jardinagem
e Animais março
Preparar a terra para o milho e a batata de regadio, e nas regiões 
com menos geada semear trigo, aveia, centeio e cevada. no 
miguante podar ainda as árvores frutíferas e continuar os seus 
tratamentos. as laranjeiras devem ser pulverizadas com cal em pó 
ou em leite. resinar os pinheiros. Concluir as trasfegas do vinho 
e na vinha combater o oídio. na Horta preparar as estacas para 
feijões e ervilhas. semear abóbora, alface, beterraba, couves, 
nabiça, ervilha, espinafre, feijão, melancia, melão, pepino, salsa, 
tomate, etc. Colher cebolas brancas e cebolinhos, rabanetes e 
azedas. no jardim semear amores-perfeitos, cravos, crisântemos, 
dálias, bocas-de-lobo e chagas, além das indicadas nos meses 
anteriores. Colher as flores de tulipas serôdias, campainhas 
brancas, narcisos e goivos. animais: vacinar os porcos contra 
doenças rubras e os bovinos, caprinos e ovinos contra o carbúnculo.  

marta simões  dietista

a rotulagem nutricional é um importante aliado 
na escolha dos alimentos. a indústria alimentar 
está consciente da preocupação crescente por 
parte dos consumidores em relação à alimentação 
saudável e está empenhada na melhoria da infor-
mação nutricional que atualmente é disponibiliza-
da. os rótulos devem ser claros e de fácil compre-
ensão, para que todos possam beneficiar da sua 
utilidade. tendo em conta a necessidade de uma 
melhoria e uniformização da rotulagem existente, 
a união europeia publicou um regulamento nº. 
1169/2011, de 25 de outubro, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios. esta alteração visa reforçar o direito 
do consumidor a uma escolha cada vez mais 
informada e adequada. as empresas de géneros 
alimentícios terão três anos para se adaptarem às 
novas regras e mais dois anos extra para aplicarem 
as exigências relativas à informação nutricional. 
de acordo com as novas regras, o valor energé-
tico, o teor em proteínas, lípidos, ácidos gordos 
saturados, hidratos de carbono, açucares e sal 
terão que ser referidos de forma legível no rótulo 
dos produtos. toda a informação deve constar 
no mesmo campo visual, em forma de tabela, de 
modo percetível e deve ser expressa por 100g ou 
100ml de produto, podendo opcionalmente ser 
referida por porção. as necessidades energéticas 
das pessoas variam consoante a idade, o peso, a al-
tura, o sexo e a atividade física. uma criança deve 
ingerir entre 1200 a 2000kcal, um adolescente 
entre 2200 a 3000kcal, uma mulher adulta entre 
1800 a 2200kcal e um homem adulto entre 2200 
a 2700kcal. uma alimentação equilibrada e sau-
dável é aquela que se baseia no consumo diário 
de 50 a 55% de hidratos de carbono, 30 a 35% de 
gorduras e 10 a 15% de proteínas. o vdr (valores 
diários de referência) ou ddr (dose diária reco-
mendada) visualizados nos rótulos alimentares 
funcionam como guias pois fornecem a indicação 
dos valores médios de energia e nutrientes que a 
maioria das pessoas é aconselhada a ingerir por 
dia. o rótulo nutricional é um auxiliar para todos 
e fundamental para as pessoas que sofrem de 
alergias, intolerâncias e distúrbios metabólicos 
alimentares. Quanto às alegações nutricionais, são 
informações que declaram que um alimento pos-
sui propriedades benéficas particulares. vejamos 
algumas das informações nutricionais e alegações 
que devemos ter em conta: o valor energético, 
corresponde ao total da energia, expressa em Kcal 
ou Kj, que os alimentos nos fornecem através das 
proteínas, hidratos de carbono, lipidos ou álco-
ol. atenção aos alimentos com a designação de 
“baixo valor energético”, que para o serem devem 
ter até 40kcal/100g no caso dos sólidos e nos 
líquidos até 20kcal/100ml. as proteínas não são 
uma informação relevante, a não ser que esteja a 
seguir uma dieta de baixo ou alto teor proteico. os 
hidratos de carbono ou glícidos encontram-se nos 
cereais, pão, arroz, massa, feijão, grão, batatas, fru-
tas, açúcar e mel. os açucares (hidratos de carbono 
simples) podem assumir várias formas: o açúcar 
propriamente dito (sacarose), o mel, o açúcar dos 
frutos (frutose), a maltose, a dextrose, etc. todas 
as palavras que encontrar com a terminação “ose” 
são açucares. o seu consumo excessivo contribui 
para a cárie dentária, aumento de peso e diminui-
ção do apetite para a ingestão de alimentos mais 
nutritivos e saudáveis. os polióis são adoçantes, 
que existem sob forma natural ou podem ser pro-
cessados industrialmente e servem para obter os 
produtos de baixo valor calórico. são exemplos o 
sorbitol, manitol e o xilitol e o seu consumo exces-
sivo pode provocar efeitos laxantes. o sódio existe 
no sal de cozinha e de mesa, nas águas engarrafa-
das e refeições pré-cozinhadas. tenha em atenção 

os alimentos que contém mais de 1,5g de sal por 
100g (equivalente a 0,6g de sódio por 100g). a 
ingestão máxima diária recomendada de sal é de 
6g, que corresponde a uma quantidade máxima de 
2,4g de sódio. Pode encontrar vários nomes que 
significam a presença de sal: bicarbonato de sódio, 
bissulfato de sódio, fosfato dissódico, etc. Lembre-
-se que o consumo excessivo é prejudicial à saúde 
e pode levar ao desenvolvimento de hipertensão. 
os lípidos ou gorduras são os maiores fornece-
dores de energia mas são fundamentais para o 
funcionamento do organismo pois transportam as 
vitaminas a, d, e, K e fazem parte da constituição 
de várias estruturas celulares. existem gorduras 
boas e gorduras más. as gorduras saturadas são as 
más e estão presentes nas carnes, peles de aves, 
produtos de charcutaria, bolachas, leite gordo, 
natas e manteiga. os ácidos gordos trans e as 
gorduras hidrogenadas são seus representantes. o 
seu consumo não deverá exceder os 10% do valor 
energético total, uma vez que este tipo de gordura 
está associado ao aumento do risco de doença 
cardiovascular, aumento do colesterol sanguíneo, 
principalmente o LdL (mau colesterol) e de alguns 
tipos de cancro. as gorduras monoinsaturadas têm 
como seu maior representante o azeite. também 
podemos encontrar este tipo de gorduras nos cre-
mes vegetais para barrar, óleo de amendoim e fru-
tos secos (nozes, amendoins, etc.). estas raramente 
originam lesões celulares pois não promovem a 
formação de radicais livres e auxiliam na diminui-
ção do mau colesterol. as gorduras polinsaturadas, 
mais conhecidas como ómega 3 e ómega 6, são 
fundamentais na resposta às infeções e na prote-
ção contra as doenças cardiovasculares. Podemos 
encontra-las nos cremes e óleos vegetais e peixes 
como o salmão e a sardinha. se um rótulo alegar 
que o alimento não tem gordura saturada, isto 
significa que a soma da gordura saturada e dos 
ácidos gordos trans não pode exceder as 0,1g de 
gordura saturada por 100g ou 100ml de produto. 
o colesterol, existe em alimentos de origem ani-
mal e em maior quantidade nas vísceras e carnes 
gordas, produtos de charcutaria, gema do ovo, 
marisco e produtos lácteos gordos. o colesterol 
sanguíneo elevado é um fator de risco para o de-
senvolvimento de distúrbios metabólicos. Quando 
ler num rótulo “baixo teor de gordura”, saiba que 
para isso, os sólidos têm que apresentar até 3g 
de gordura por 100g de produto e os líquidos até 
1,5g de gordura por 100ml. as fibras alimentares 
encontram-se em vegetais, leguminosas e cereais 
e derivados pouco refinados (integrais ou de mis-
tura). o seu consumo, acompanhado da ingestão 
adequada de água, diminui o risco de obstipação, 
obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e 
alguns tipos de cancro. deve ingerir entre 25g a 
30g de fibra diariamente. um alimento que alegue 
“fonte de fibra” deve conter no mínimo 3g de 
fibra por 100g ou 100kcal de produto. de todas as 
informações fornecidas, preste particular atenção 
aos açúcares, gorduras e sódio/sal, por serem mais 
prejudiciais à sua saúde.

informações borda-d’água
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DEspORtO

No passado dia 16 de fevereiro 
teve lugar em Castro Verde, junto 
ao Estádio Municipal 25 de Abril, o 
Corta-Mato Distrital do Desporto Es-
colar, promovido no âmbito do plano 
de atividades da Coordenação Local 
do Desporto Escolar (CLDE) do Alen-
tejo Sul e Alentejo Litoral / Direção 

Regional de Educação do Alentejo. 
O evento reuniu cerca de 1400 
alunos representantes das Esco-
las Básicas do 2º e 3º ciclo, Se-
cundárias e Profissionais e teve 
início com a realização da prova 
de Infantis A Feminino (1000m). 
Dar continuidade ao trabalho re-

alizado nas Escolas, no âmbito 
da atividade desportiva interna, 
bem como encontrar os campeões 
distritais em cada um dos escalões 
participantes e, simultaneamente, 
apurar os representantes (escalão de 
juvenis de ambos os sexos) do distrito 
à prova Nacional de Corta-Mato do 

Desporto Escolar a realizar nos dias 9 
e 10 de março, em Guimarães, foram 
alguns dos objetivos desta Prova.  
A organização foi da Direção Regional 
de Educação do Alentejo / Coordena-
ção do Desporto Escolar do Alentejo 
Sul e Alentejo Litoral, Associação 
de Atletismo de Beja e EB 2,3 Dr. 

António Francisco Colaço, e teve a 
colaboração da Câmara Municipal 
de Castro Verde, Escola Secundária 
de Castro Verde, e o apoio da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Núcleo de 
Castro Verde, Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde, Guarda Nacional 
Republicana e Centro de Saúde local.

desPorto esCoLar

1400 alunos disputaram  Corta-mato distrital
Pelo terceiro ano consecutivo, Castro verde recebeu o Corta mato distrital do desporto escolar. 

Castro verde vai ter Centro municipal de marcha e Corrida
o Parque da Liberdade vai ser o ponto de partida para motivar e aconselhar a marcha e corrida em Castro verde. um 
ginásio ao ar livre vai ser outra das propostas que o espaço vai oferecer.

Como forma de promover a adoção 
de uma prática desportiva regular, 
direcionada para a melhoria dos ní-
veis de saúde da população, o Muni-
cípio de Castro Verde decidiu aderir 
ao Programa Nacional de Marcha e 
Corrida, de forma a instalar em Castro 
Verde um Centro Municipal de Marcha 
e Corrida. Um serviço que entrará 
em funcionamento no próximo mês 
de abril, no Parque da Liberdade, e 
que pretende disponibilizar aos seus 
utentes, um conjunto alargado de 
percursos, já sinalizados, variando 
as suas distâncias e níveis de difi-
culdade, de modo a adaptarem-se a 
novos praticantes ou a pessoas que 
já possuem hábitos de caminhada 
e corrida. 

Para além disso, o Centro Municipal 
de Marcha e Corrida de Castro Verde 

terá à disposição dos seus utentes, 
diferentes infraestruturas de apoio, 
como balneários e um ginásio ao ar 
livre que está a ser construído pela 
autarquia junto ao Parque de Cam-
pismo Municipal de Castro Verde. 

Pretende-se, ainda, que os uten-
tes do Centro Municipal de Mar-
cha e Corrida possam usufruir 
de acompanhamento técnico ao 
nível da prescrição, planeamento 
e avaliação do desempenho, que 
ficará a cargo dos técnicos do Ga-
binete de Desporto da autarquia. 
Um acompanhamento profissional 
que permitirá aos praticantes das 
modalidades usufruir de melhores 
resultados e compreender melhor 
os benefícios desta atividade. Outro 
dos objetivos que se pretende al-
cançar com este acompanhamento 

por parte do Centro Municipal de 
Marcha e Corrida de Castro Verde, 
é a possibilidade de realização de 
atividades complementares à marcha 
e à corrida, como são os casos do 
treino de força, alongamentos ou 
treino de flexibilidade.  

Desenvolvido pelo Instituto de 
Desporto de Portugal, I.P., Federação 
Portuguesa de Atletismo e Facul-
dade de Desporto da Universidade 
do Porto, o Programa Nacional de 
Marcha e Corrida é uma iniciativa 
de âmbito nacional, que pretende 
valorizar a imagem da marcha e da 
corrida, reforçando a componente 
de lazer e recreação, de forma a con-
tribuir para o aumento do número 
de praticantes das modalidades e 
o combate ao sedentarismo junto 
das populações locais. 

◊ Desporto sénior ◊ escolas De natação ◊ activiDaDes 
aquáticas ◊ agita a tua viDa ◊ no ritmo certo ◊ 

Boccia sénior ◊ activiDaDes Física e Desportiva no 1º 
ceB ◊ expressão  motora nos jarDins De inFância ◊ 

caminhaDas e passeios De Bicicleta ◊

Corta-mato escolar

parque da liberdade

Já RegistáMos 
1500 insCRições 
nesta éPoCa 
do que está 
à espera?
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100 trilhos estende atividade ao 
montanhismo e escalada

A Associação 100 Trilhos de 
Castro Verde decidiu alargar 
a sua atividade ao monta-
nhismo e à escalada, tendo 
criado para o efeito uma nova 
secção destinada à prática da 
modalidade. 

Coordenada por Pedro Mes-
tre e Rui Pedro Tremoceiro, esta 
nova secção de montanhismo 
e escalada tem como finalidade 
a iniciação à modalidade e o 
desenvolvimento de aptidões 
físicas e psicológicas através 
do ultrapassar de obstáculos 
propostos. 

A funcionar na Escola 
EB2, 3 Dr. António Francisco 
Colaço, todas as segundas-
-feiras, das 18 às 20 horas, a 
secção  de Montanhismo e 
Escalada dinamiza ativida-
des dentro do concelho, na 
Parede de Escalada de Marguilhos  
- a única parede de rocha natural, 
com cerca de 12 metros,  situada na 
freguesia de Casével, inaugurada a 
19 de fevereiro - e algumas saídas 

a Espanha, onde também existem 
condições favoráveis para a prática 
da modalidade.

A actividade dinamizada no âm-
bito da inauguração da Parede de 

Marguilhos serviu como um 
incentivo à prática da moda-
lidade, tendo privilegiado o 
contato com a natureza e o 
meio envolvente, bem como o 
convívio entre participantes. 

No próximo dia 23 de Mar-
ço, as secções de BTT, Escalada 
e Todo-o-terreno da Associa-
ção 100 Trilhos vão dinamizar, 
a partir das 9h30, no âmbito 
da iniciativa nacional “Limpar 
Portugal”, a ação de campo 
“Montes Verdes”. 

Uma atividade que pretende 
envolver a população numa 
ação ambiental, sensibilizan-
do-a, desta forma, para a pre-
servação do meio ambiente 
nas ações individuas do dia a 
dia, através de uma operação 
de limpeza de vários depósitos 
de entulho ilegais existentes 

no concelho de Castro Verde.
Para mais informações contacte os 

monitores da Associação 100 Trilhos 
através dos telefones 91 82 54 082 
ou 96 42 50 500.

ao longo de uma dé-
cada os jogos Conce-
lhios ultrapassaram 
as 15 000 paticipa-
ções, enquadradas 
nas várias associa-
ções do concelho 
ou mesmo a título 
individual. agora 
vai sair à rua a 11ª 
edição desafiando 
todas as faixas 
etárias. 

O mês de março assinala o 
início de mais uma edição dos 
Jogos Concelhios, um projeto 
dinamizado no âmbito do progra-
ma Atividade Com’Vida, da Câmara 
Municipal de Castro Verde, em cola-
boração com as escolas, associações, 
coletividades e Juntas de Freguesia 

do concelho que, este ano, arranca a 
12 de março, a partir das 14h30, com 
uma festa na Praça da República, em 
Castro Verde. Fazer uma caminhada 
e passeio de bicicleta, saltitar nos 

insufláveis ou participar uma aula 
de ginástica em grupo, são algumas 
das propostas a ter em consideração 

nesta iniciativa que assinala o 
início de quatro meses de ati-
vidade física, dinamismo e 
interatividade. A promoção 
e a adoção de um estilo de 
vida mais ativo e saudável, 
aliada ao associativismo, so-
ciabilidade e confraternização 
são outra das metas a alcançar 

pela iniciativa.
Com dez anos de existência, 

os Jogos Concelhios continuam a 
“agitar” o concelho de Castro Verde, 

através de uma aposta na oferta diver-
sificada de modalidades/atividades 
desportivas para todas as idades. Este 
ano, cerca de trinta e cinco modalida-
des vão ser dinamizadas até ao mês 
de junho. São novidade o gira-vólei, 
o triatlo, o batismo de mergulho e 
um passeio de carrinhos de bebés, 
entre outras.

Para mais informações contacte 
o Gabinete de Desporto da Câmara 
Municipal de Castro Verde através 
do telefone 286 320 040 ou pelo e-
-mail desporto@cm-castroverde.pt.

DEspORtO

atLetismo

estágio preparou atletas para 
jogos olímpicos 2012

De 25 a 27 de novembro de 
2011, Castro Verde recebeu a 
Concentração de Lançadores 
Olímpicos do Setor de Lança-
mentos da Federação Portuguesa 
de Atletismo. Vânia Silva e Irina 
Rodrigues, foram as duas atletas 
olímpicas que integraram esta 
concentração, que decorreu na 

Pista Simplificada de Atletismo 
do Estádio Municipal 25 de Abril, 
em Castro Verde. 

O estágio teve como finalidade 
a preparação dos atletas para os 
Jogos Olímpicos 2012, a decorrer 
em Londres, no Reino Unido de 27 
de julho a 12 de agosto de 2012.

futeboL

Portugal e País de gales 
defrontam-se em jogo de 
preparação

O Município de Castro Verde 
volta a associar-se à Federação 
Portuguesa de Futebol e à Asso-
ciação de Futebol de Beja para 
receber, no dia 13 de março, a 
partida de futebol que coloca fren-
te a frente as seleções femininas 

sub-19 de Portugal e do País de 
Gales. Um jogo de preparação 
para o Campeonato da Europa, 
que decorre a partir das 15 horas 
no Estádio Municipal 25 de Abril, 
em Castro Verde.

estádio municipal acolheu 
estágio da equipa suíça  

Em 2011, o Estádio Municipal 
25 de Abril, em Castro Verde, aco-
lheu o estágio da equipa suíça de 
futebol Pied-du.Jura de Apples, 
onde se preparou para a segunda 
volta da III Divisão Suíça. Aten-

dendo à boa experiência do ano 
transato, a coletividade regressou 
a Castro Verde entre os dias 1 e 
4 de Março para realização de 
novo estágio. 

Patinagem artÍstiCa 

Provas de apuramento 
realizam-se em Castro verde

As provas de apuramento para o 
Campeonato Nacional de Infantis, 
Cadetes e Juvenis em Patinagem 
Artística vão realizar-se em Cas-
tro Verde após aprovação, pela 
Federação de Patinagem de Portu-
gal, da candidatura apresentada 
pela Secção de Patinagem Artís-
tica do Futebol Clube Castrense. 
O presidente da Associação de 
Patinagem do Alentejo, Nuno 

Palma Ferro, sublinha o mérito 
da secção de patinagem do Fute-
bol Clube Castrense que, desde 
sempre, “mostrou determinação 
e vontade nesta candidatura”. 
As provas vão realizar-se nos 
dias 19 e 20 de maio, no Pavilhão 
Desportivo Municipal de Castro 
Verde e vão envolver cerca de 150 
atletas de todo o país.

voLeiboL

Campo de férias gira vólei
A Associação de Voleibol do 

Alentejo (AVAL), sediada em 
Castro Verde, vai promover de 
1 a 5 de abril um Campo de Férias 
Gira Vólei. A iniciativa tem como 
objetivo proporcionar oportuni-
dades de interação, formação des-
portiva e integração dos atletas 

pertencentes aos Centros de Gira 
Vólei em atividade. O Campo de 
Férias será complementado com 
um Estágio de Voleibol que con-
tará com a participação de duas 
equipas de iniciados masculinos e 
terá uma atividade de itinerância 
pelo Alentejo.

atletismo  Batismo de merGulHo  BerliNde  BilHar  BoCCia 
 CamiNHadas  CavalHadas  CiCloturismo  ColumBofilia 
 passeio de CarriNHos BeBé  damas  dardos  desporto 
aveNtura  domiNó  futeBol de 7  futeBol HumaNo 
 GIra-VOlEI  JaNGro  JoGos sem froNteiras  malHa 
 matraQuilHos  NataÇÃo  paiNtBall  passeios de BiCiCleta 
 petaNCa  piÃo  sNooker (iNdividual e duplas)  sueCa 
 téNis de Campo  téNis de mesa  três sets  triatlo

jogos ConCeLHios 2012

Quatro meses repletos de 
atividades desportivas

escalada na parede de marguilhos



20   O Campaniço DEZEMBRO•JANEIRO•FEVEREIRO 2012

nOtícias

breves breves

rossio do santo 
reviveu feira do 
pau-roxo

Castro Verde, reviveu, no pas-
sado dia 20 de Janeiro, mais uma 
Feira de S. Sebastião ou Feira do 
Pau-Roxo, como é comummente 
conhecida.

Durante todo o dia, o caminho 
até à Ermida de S. Sebastião 
encheu-se de uma variedade 
de produtos da terra, roupas, 
sapatos, tecidos, chocalhos 
e coleiras para o gado, entre 
outros, e atraiu até ao Rossio 
do Santo uma boa afluência de 
visitantes locais. 

A feira de S. Sebastião é a pri-
meira do ano em Castro Verde, 
e uma das últimas de tradição 
medieval, onde é ainda possível 
encontrar a tradicional cenoura 
roxa ou “pau-roxo”. 

 

Câmara celebrou 
protocolo com o 
motoclube 

Na sequência das obras de 
remodelação levadas a cabo no 
espaço cedido ao Motoclube de 
Castro Verde, onde funciona a 
sua sede social, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde celebrou 
um protocolo com a associa-
ção que formaliza a cedência 
de instalações e define ações 
de colaboração para o futuro. 

Junta assinala  dia 
internacional da 
mulher

A Junta de Freguesia de Castro 
Verde vai assinalar o Dia Inter-
nacional da Mulher, com duas 
iniciativas que visam, acima de 
tudo, prestar uma homenagem 
à Mulher. Assim, no dia 8 de 
Março, o espaço da Junta de Fre-
guesia de Castro Verde acolherá, 
a partir das 18h00, a abertura da 
Exposição “Pintura e artesanato 
no feminino”, seguida de uma 
declamação de poesia.

150 atletas atuaram 
sobre rodas

A Secção de Patinagem Artís-
tica do Futebol Clube Castren-
se promoveu, no passado dia 
28 de janeiro, o VI Festival de 
Patinagem Artística. A iniciati-
va, que aconteceu no Pavilhão 
Desportivo Municipal intitulou-
-se “Hollywood sobre rodas” 
e reuniu cerca de 150 atletas 
da modalidade dos clubes de 
Patinagem do FC Castrense, de 
Beja, Cuba e Almodôvar. Para 
além da vertente competitiva, o 
encontro teve como finalidade 
divulgar a modalidade e captar 
novos praticantes de patinagem 
artística. O VI Festival de Pati-
nagem Artística teve o apoio 
da Câmara Municipal e Junta 
de Freguesia de Castro Verde, 
SOMINCOR e Rádio Castrense.

Comemorações dos 
500 anos do foral 
de entradas

Entre junho e dezembro de 
2012, fruto de uma parceria 
entre a Junta de Freguesia de 
Entradas, Câmara Municipal 
de Castro Verde e associações 
locais, vai ser dinamizado um 
programa evocativo dos 500 
anos da doação do Foral de 
Entradas pelo rei D. Manuel I. 
Para o efeito será promovido 
um conjunto alargado de ini-
ciativas que remetam para o 
antigo concelho de Entradas e 
proporcionem, em simultâneo, 
um maior contacto da comu-
nidade com as suas raízes e 
história local. 

“praça da alegria” 
esteve em Castro 
verde

O programa Praça da Alegria, 
da RTP, esteve em Castro Ver-
de onde realizou um conjun-
to de três reportagens sobre 
temáticas relacionadas com o 
concelho. Entre os entrevista-
dos estiveram Pedro Mestre, a 
propósito da Viola Campaniça, 
a boleira Maria Alexandrina,  
que deu a conhecer os bolos 
regionais, e a artesã Vanda 
Palma, que falou sobre a sua 
actividade como ceramista. As 
reportagens foram emitidas no 
passado dia 9 de Fevereiro. 

iv festival de 
teatro escolar

De 19 a 22 de Março, a Junta 
de Freguesia de Castro Verde 
vai promover o IV Festival de 
Teatro Escolar de Castro Verde. 
Do programa constam seis peças 
de teatro, destinadas a diferen-
tes públicos escolares, do pré-
-escolar ao ensino secundário. O 
Cineteatro Municipal de Castro 
Verde vai ser o palco deste IV 
Festival de Teatro que encerra a 
22 de Março com a apresentação 
da peça “As aventuras de João 
sem medo”, interpretada pelos 
alunos da Escola Secundária de 
Castro Verde.

Castro verde vai ter 
internet Wireless 

Em breve os espaços públicos 
de Castro Verde - como a Praça 
da República, Praça da Liberdade, 
Praça do Município, Parque da 
Liberdade, Praça Adriano Correia 
de Oliveira, Jardim do Parque 
Infantil, Parque de Campismo e 
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca  - vão ser dotados de 
infra-estruturas de conectividade 
sem fios, ou internet wireless, 
possibilitando o acesso público 
gratuito à rede a qualquer uti-
lizador. Uma forma simples e 
cómoda que vem permitir maior 
rapidez e mobilidade/flexibili-
dade no acesso à informação. 

 
 

a Crise  exposição de Cartoons de luís afonso 

está patente ao público, até ao próximo dia 24 de março, a exposição de cartoons “a Crise”. da autoria 
de luís afonso, um dos mais conceituados cartoonistas portugueses, a mostra reúne uma seleção de 40 
dos “mais de 100” cartoons e tiras sobre a crise, fruto dos trabalhos publicados a partir de 2008 e finais 
de 2010, nos jornais “público” e “Jornal de Negócios”, e na revista “sábado”, com “Bartoon”, “sa” e 
“lopes, o repórter pós-moderno”. a exposição pode ser visitada dentro do horário de funcionamento 
da Biblioteca municipal manuel da fonseca, em Castro verde.

instituições de soLidariedade

Contribua com 0,5% do seu imposto pago
Sabia que pode doar 0,5% do seu imposto 
pago a instituições de solidariedade 
social?

Este é um direito contemplado na 
Lei n.º 16/2001 de 22/6, no art.º 32, 
n.º 6, que tem como objetivo apoiar 
a ação humanitária e as instituições 
de solidariedade.  

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de recebeu de duas instituições do 
concelho - os Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde e o Lar Frei Manoel das 

Entradas - um apelo para divulgar a 
possibilidade dos contribuintes des-
tinarem 0,5% do seu imposto pago 
a instituições desta natureza. Esta 
ação, denominada de consignação 
de imposto, não implica qualquer 
custo ou perda para o contribuinte, 
pois apenas são retirados 0,5% ao 
imposto total que o Estado liquida, 
e não do valor que, em caso disso, 
lhe é restituído.

Para consignar o seu imposto a 
uma destas instituições basta quando 

preencher a declaração de IRS assina-
lar no modelo 3 (anexo H, quadro 9, 
campo 901), onde se lê “Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pú-
blica” (art. 32º, n.º6), escrever um 
dos seguintes números de Pessoa 
Coletiva:

Bombeiros Voluntários de Castro 
Verde - 501 379 711
Lar Frei Manoel das Entradas  
503 033 227 

XXii Quinzena CuLturaL Primavera no CamPo branCo

Celebrar a Cultura de abril
abril sempre foi o mote da Quinzena Cultural Primavera no Campo 
branco. o acesso à educação e à cultura é um direito essencial ao 
exercício da cidadania. a Quinzena volta a afirmá-lo como 
pilar fundamental na construção da qualidade de vida.

Este ano, completam-se 22 anos 
sobre a primeira edição da Quinzena 
Cultural primavera no Campo Bran-
co. Uma iniciativa que tem as suas 
raízes nas oportunidades que abril 
nos trouxe e que continua a semear 
a construção coletiva do acesso à 
cultura e à educação para todos. 
Por isso mesmo, abril é a principal 
cor desta primavera cultural. De 20 
de abril à Feira de maio (dia 5), a 
atividade intensifica-se e tomará 
conta dos equipamentos de cultu-
ra e recreio, os largos e o espírito 
de todos aqueles que participarão 
nesta causa.

Participação garantida será a dos 
agentes ativos do concelho que 
aqui terão um palco aberto para 
mostrarem produtos daquilo que 
dinamizam todos os dias. O concerto 
de abertura da Quinzena será feito 
pela qualidade dos alunos e profes-

sores do Conservatório Regional 
de Baixo Alentejo. Não faltarão as 
vozes dos corais e o trinar da Viola 
Campaniça. Também os caminhos 
da planície se abrem aos passeios, 
tal como no largo se encontrarão 
diferentes manifestações artísticas. 
Envolvendo associações, juntas de 
freguesias e estabelecimentos de en-
sino, a Quinzena convidará toda a 
gente, dos bebés aos seniores, para 
comungarem do convívio.

As comemorações do aniversário 
da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca e do dia Mundial do Livro 
voltam a agitar a quinzena. A Feira 
do livro voltará ao espaço do Parque 
Infantil. O livro continuará a virar pá-
ginas trazendo à conversa escritores 
e leitores. Haverá a apresentação de 
edições, escrita de gente da nossa 
terra. Haverá poesia e música que 
dirá abril. E no universo mágico da 

imaginação o público infantil mere-
cerá desafios e brincadeiras.

Num ano cinzento, a Quinzena 
terá um orçamento mais reduzido e 
menos iniciativas, mas não deixará 
de ser colorida, chegará a todas as 
freguesias do concelho, vai conti-
nuar a privilegiar a pluralidade das 
artes: exposições, música, teatro, 
dança, etc. Um esforço da equipa 
de programação e de todos os que 
colaboram na construção da Quin-
zena permitirá manter a qualidade 
a que a iniciativa nos habituou. O 
programa será divulgado brevemente 
e poderá ser consultado no website 
da autarquia.

Cartoon publicado na Revista Sábado (29-01-2009) 


