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Distribuição gratuita 

fáBriCa das artes 
reCeBe CoNservatório
O Dia Mundial da Música em Castro Verde ficou assinalado com a inauguração das novas instalações 
da Secção de Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo Alentejo. A antiga fábrica de moagens 
é agora fábrica das artes onde a música vai dar asas ao sonho.     p 8

em defesa do 
poder loCal demoCrátiCo
As autarquias locais têm sido o motor do desenvolvimento do interior do país. Mas este Governo tem 
estado a destruir o mais importante recurso que as populações têm para a construção de um país 
melhor e mais justo. Só com as autarquias locais é possível ter mais e melhor serviço público.     p 2, 3

Feira de Castro
Não há feira como esta!

20 e 21 
outubro 
2012

destaque   P 9                            

Novo espaço 
para o turismo
O Centro de Promoção do Patri-
mónio e do Turismo é um novo 
projeto que a autarquia pretende 
dinamizar para promover o patri-
mónio e potenciar o turismo no 
concelho. Instalado no Mercado 
Municipal, pretende-se assim trazer 
novas dinâmicas ao tecido socio-
-económico do concelho. 

freguesias   P 6, 14 e 16                            

500 anos do 
foral de entradas
A freguesia de Entradas assinala 
durante este ano os 500 anos da 
doação da Carta de Foral por D. 
Manuel I. Um programa reche-
ado de iniciativas que pretende 
reforçar a identidade e valorizar 
o património desta freguesia que 
abre as portas ao Campo Branco. 

feira de Castro  P 7             

Não há feira 
como esta
Chegados a Outubro aí está ela: a 
Feira de Castro. Um marco de pro-
fundas raízes históricas, ponto de 
encontro das gentes do sul numa 
feira onde se cruza a tradição e a 
modernidade. 
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v encontro de 
Castro verdes ibéricos
Castro Verde do 
alentejo rumou 
a Castroverde de 
Campos, Espanha

Procurando dar continuidade ao 
projeto de geminação entre os Castro 
Verdes Ibéricos, uma comitiva de 
Castro Verde (Alentejo, Portugal), 
composta por elementos da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
da Cortiçol e do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde deslocou-
-se, no passado dia 24 agosto, a 
Castroverde de Campos (Zamora) 
para participar no V Encontro de 
Castro Verdes Ibéricos.

Para além das diferentes atividades 
culturais e de lazer que constituíram 
o programa de receção às delegações 
representadas, como por exemplo 
a visita a Urueña, Villa del Libro, 
o momento formal e mais signifi-
cativo do Encontro foi a realização 
da sessão protocolar, através da 
qual se procedeu à assinatura do 
documento oficial de geminação. 
Nesta cerimónia foi entregue, sim-
bolicamente, pela mão do Alcaide 
de Castroverde de Campos, Cecilio 
Lera Blanco, a �chave�do concelho 
aos representantes dos outros mu-
nicípios presentes, Castroverde de 
Lugo e Castro Verde de Portugal, 
como forma de reconhecimento, 
confiança e vontade em firmar 
projetos comuns que potenciem 
a aproximação das populações. 
Claro ficou na discussão entre os 
presentes que o conhecimento mú-
tuo é um passo fundamental para 
a promoção de intervenções em 
diferentes áreas estratégicas, como 
o turismo, o património cultural 
ou o desenvolvimento económico. 

Em 2010, no Encontro que de-
correu em Castro Verde (Portugal), 
integrado na Quinzena Cultural 
Primavera no Campo Branco, foi 
dinamizada uma exposição de ar-
tes plásticas de artistas da zona de 
Castroverde de Lugo e foi criado um 
fundo bibliográfico comum entre a 
Biblioteca Manuel da Fonseca e os 
vários Castros Verdes, com o obje-

tivo de reunir edições de livros, de 
discos, de filmes ou outras publi-
cações de cada um dos municípios 
envolvidos. Outras iniciativas irão 
ocorrer no seguimento destes laços 
que se vão aprofundando ao longo 
deste processo de geminação. 

Neste V Encontro de Castro Verdes 
Ibéricos, onde não faltou a partilha 
de diferentes saberes, a simpatia 
e o bom acolhimento, também a 
música serviu para evidenciar os 
traços que nos unem e que nos 
diferenciam.

Castro Verde do Alentejo fez- se 
representar musicalmente pelo gru-
po “Terra”, um projeto constituído 
por António César, Filipe Pratas, 
Miguel Rego e José Miguel Rego, 
que se formou com o objetivo de 
criar novas sonoridades a partir de 
temas do cancioneiro tradicional, 
aliando a tradição a alguns rasgos 
de contemporaneidade, preservan-
do, contudo, o cante da sua região.

D
esde há algum tempo que temos vindo 
a chamar à atenção para o aumento das 
dificuldades no funcionamento das 
autarquias, fruto das continuadas políticas 
do Poder Central contra o Poder Local, 

sem distinção dos partidos que o vêm ocupando. 
se o governo anterior provocou um total sufoco às 
autarquias locais com a transferência dissimulada de 
competências e a diminuição dos recursos financeiros 
e humanos, este governo quer objetivamente destruir 
as câmaras e as juntas de freguesia e transformá-
las em instituições decorativas, dependentes das 
vontades e das simpatias de quem está no governo. 
alimentando desta forma o compadrio político, a 
subserviência, transformando os presidentes de 
câmara em bonecos de feira. É isto que estão a fazer às 
câmaras municipais com a variada legislação que tem 
saído para a rua e a cumplicidade dos órgãos dirigentes 
da associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Órgãos esses que não conseguem fazer valer os 
interesses das populações e das instituições que os 
defendem, que não conseguem defender o poder local, 
uma das maiores conquistas do 25 de abril, apenas 
acenando com a cabeça aos interesses dos partidos 
que estão no Poder. Em alternativa, ora uns, ora outros, 
os partidos do poder vão esvaziando o Poder Local. E 
o cidadão comum esquece-se que sem as autarquias 
locais haverá menos equipamentos públicos, menos 
serviços básicos, menos educação, menos cultura, 
menos desenvolvimento económico, menos emprego. 
Naturalmente que a nossa atitude é de revolta. Mas 
também de perplexidade pela indiferença com que se 
assiste impavidamente a este processo de destruição 
do Poder Local e que será dramático, em particular, 
para o interior do país. No atual contexto em que 
vivemos queremos, de uma forma clara, demonstrar 
que estamos contra as políticas de centralização do 
poder que os últimos governos têm desenvolvido e 
assumir a total oposição às políticas deste governo. 
Porque não queremos que sejam extintas freguesias; 
que não existam executivos de câmaras monocolores; 
que a governação dos presidentes de câmara seja 
fruto de uma fiscalização constante pelas pessoas, 
pelas oposições, pelas assembleias municipais. E 
porque estamos contra esta política, que é apenas uma 
parte de um ataque nunca visto aos trabalhadores e 
à população em geral, queremos desde aqui apelar 
a todos os munícipes e a todos os leitores de "o 
Campaniço", que levantem a sua voz, que se indignem, 
que se manifestem e que, tal como nós, adiram à greve 
geral do próximo dia 14 de novembro. Defendendo 
os seus interesses, mas também em defesa do 
Poder Local. afinal, o último baluarte na defesa das 
populações e de uma melhor qualidade de vida. o 
futuro do nosso país é preocupante. E à sombra de uma 
hipotética necessidade de políticas de austeridade, 
assistimos a um conjunto de cortes cegos que recaem, 
como sempre, sobre os mais necessitados. as câmaras 
e as juntas de freguesia não são a razão para o 
descalabro das contas públicas. Não. a larga maioria 
das câmaras gasta em função dos recursos que tem. E 
gasta investindo diretamente na defesa de melhores 
condições de vida para as suas populações. 

EDitoriaL   
Francisco Duarte

os Castros 
de Espanha 
Castroverde
Província de Lugo, 
Comunidade autónoma da 
galiza. 
Área: 174,84 km2
População: 3110 habitantes 

Castroverde de Campos
Província de Zamora, 
Comunidade autónoma de 
Castela e Leão. 
Área: 64,40 km2
População: 362 habitantes 

Castroverde de Cerrato
Província de Valladolid, 
Comunidade autónoma de 
Castela e Leão. 
Área: 32,73 km2
População: 264 habitantes
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poder local

em defesa do poder local democrático
De há alguns anos a esta parte que 

de muitos e variados quadrantes da 
sociedade portuguesa se tem pro-
curado criar uma imagem negativa 
do PODER LOCAL. Se inicialmente 
essa ofensiva assentava numa po-
sição ideológica de todos aqueles 
que são contra a regionalização 
e a descentralização de poderes, 
recentemente essa atitude visa 
manipular e desviar a opinião pú-
blica da essência dos problemas 
graves que o país atravessa e pôr 
na berlinda as autarquias locais, 
como se fossem elas a origem de 
todos os males.

De forma mal intencionada e pre-
meditada, procura-se associar as au-
tarquias locais a gastos excessivos, 
mal fundamentados, desnecessários. 
Enfim, ao desperdício e irresponsa-
bilidade na utilização de dinheiros 
públicos. 

Naturalmente que em 308 muni-
cípios haverá situações em que se 
pode contestar a gestão efetuada, 
em que se pode discutir o calendário 
das opções tomadas, em que se pode 
contestar os caminhos percorridos. 
Mas essa é uma discussão insana 
pela própria natureza do ato de gerir. 
Contudo, as dificuldades financei-
ras porque passam as autarquias, 
na maioria dos casos, têm origem 
em duas grandes questões que têm 
vindo a ser, constantemente, esca-
moteadas pelos governantes e com 
alguma cumplicidade dos órgãos de 
comunicação social.

A primeira questão assenta na 
simples razão de que ao longo dos 
anos as receitas dos municípios têm 
vindo a diminuir drasticamente, na 
maior parte dos casos, fruto do in-
cumprimento da lei por parte do 
Poder Central. Para além de não cum-
prir com a Lei das Finanças Locais, 
torna-se quase trivial o não assumir 
as despesas de funcionamento de 
equipamentos e de serviços primá-
rios que lhe competem diretamente, 
como acontece frequentemente nos 
setores da educação, da ação social 
ou da saúde.

No caso concreto de Castro Verde, 
e tomando apenas como base o valor 
das transferências do Orçamento de 
Estado de 2010, constatamos que em 
2010 recebemos menos 236.949,00, 
em 2011 menos 538.059,00 e em 2012 
receberemos menos 821.721,00. Isto 
é, em três anos o não cumprimento 
da Lei pelos diversos governos do 
Estado representa uma diminuição 
para o nosso orçamento na ordem de 
um milhão e seiscentos mil euros!

A segunda questão, e não menos 
dramática para os municípios, tem 
a ver com a alteração de regras le-
gislativas no meio dos períodos de 
gestão, deixando de pernas e mãos 
atadas as autarquias que em matéria 
de boa gestão dão cartas ao Poder 
Central.

Não obstante estas questões, no 
caso particular da Câmara Municipal 
de Castro Verde, mas dos Municípios 
em geral, tem-se continuado a de-
senvolver a atividade no âmbito das 
atribuições e competências próprias 
e assumindo, cada vez mais, muitas 
das insuficiências e deficiências da 
Administração Central, defendendo 

as populações e procurando, dentro 
das suas possibilidades, minorar as 
dificuldades dos mais desfavorecidos.

O Governo efectuou e pretende 
levar a efeito um conjunto significa-
tivo de mudanças com incidência nas 
Autarquias Locais, com o pretexto 
dos compromissos assumidos com 
a famigerada TROIKA, no âmbito do 
Programa de Assistência Económi-
ca e Financeira. Um programa que 
diariamente é apontado como um 
dos mais graves erros de governação 
da história da República Portuguesa 
e que nunca foi discutido com os 
representantes dos Municípios. Esse 
programa, cuja constitucionalidade 
é discutível, configura intromissões 
ilegítimas no exercício das atribuições 
e competências municipais.

E importa referenciar aqui alguns 
dos decretos, diplomas e resoluções 
que, à luz da recuperação da imagem 
do país, têm condicionado e des-
regulado profundamente a gestão 
municipal, para que os nossos leito-
res e munícipes possam, dentro das 
suas possibilidades conhecer mais 
pormenorizadamente este tema:

Resolução do Conselho de Minis-
tros nº 40/2011, de 22 de setembro; 
Documento Verde da Reforma da 
Administração Local (setembro 2011); 
Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro - Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos 
em Atraso; Decreto-Lei nº 127/2012, 
de 21 de junho; Portaria nº 106/2012, 
de 18 de abril – Financiamento da 
avaliação geral de prédios urbanos; 
Lei nº 22/2012, de 30 de maio (Extin-
ção de freguesias); Lei nº 43/2012, 
de 29 de agosto – PAEL -Programa 
de Apoio à Economia Local; Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto - Estatuto do 
Pessoal Dirigente; Lei nº 50/2012, de 
31 de agosto - Atividade Empresarial 
Local; Revisão da Lei das Finanças 
Locais; Revisão da Lei Eleitoral.

Face a este absurdo magote legis-
lativo, e mesmo com o pretexto da 
austeridade que advém das imposi-
ções da TROIKA, que o próprio FMI 
já vem dizer ser uma receita errada, 
entendemos ser urgente debater 
abertamente, discutir seriamente 

e informar corretamente as popu-
lações de tudo o que está em jogo. 
De antemão, consideramos que há 
três áreas que entendemos funda-
mentais e para as quais é necessário 
encontrar consensos e decidir de 
forma célere e responsável.

 A autonomia 
do Poder Local

A Constituição da República Por-
tuguesa refere no nº 1 do artigo 6º 
que “o Estado é unitário e respeita 
na sua organização e funcionamento 
o regime autonómico insular e os 
princípios da subsidiariedade, da 
autonomia das autarquias locais e 
da descentralização democrática da 
Administração pública”.

Daqui decorre que não subsistem 
quaisquer dúvidas que a Constituição 
da República Portuguesa consagra 
o Poder Local Democrático como re-
presentante das populações, eleitos 
por sufrágio direto e universal, com 
atribuições e competências, patri-
mónio, finanças, mapas e quadros 
de pessoal próprios e específicos 
para cada realidade. 

Contudo, aquilo a que estamos 
a assistir e a sofrer na pele é o in-
cumprimento total do consagrado 
na Constituição Portuguesa e, pior 
do que isso, com a total cumplici-
dade do Presidente da República, 
magistrado maior do país.

Financiamento 
do Poder Local

As diversas leis das finanças locais 
vigentes até à data propiciaram um 
trajeto descendente e regressivo nas 
garantias da autonomia financeira 
do Poder Local e nas relações entre 
as receitas das autarquias e as re-
ceitas dos impostos de referência 
para cálculo das receitas municipais.

No que respeita à capacidade de 
endividamento municipal também 
foram criados mecanismos no senti-
do do seu constrangimento efetivo.

Apesar das gravíssimas dificulda-
des porque passam as autarquias, 
é importante que se diga que os 
Municípios não têm contribuído 
para o aumento do défice público, 
registando-se um “superavit”, no 
final de 2011, de cerca de 196 mi-
lhões de euros. 

Também relativamente ao endi-
vidamento municipal é importante 
que fique registado que em maio de 
2012 as autarquias apresentavam 
um saldo positivo de 484 milhões 
de euros.

Em contraste com os números da 
Administração Central, estes dados 
vêm demonstrar que a responsabili-
dade pelo défice público não só não 
é das autarquias locais, como, pelo 
contrário, os municípios têm contri-
buído de forma clara e efetiva para 
a diminuição desse mesmo défice.

Reorganização 
territorial do Estado

As grandes palavras de ordem des-
tes últimos governos, reorganizar e 
racionalizar a administração local, 
não podem continuar a ser sinónimo 
de encerramento.

O encerramento dos serviços pú-
blicos por todo o País, com reflexos 
muito penalizadores para as zonas 
do interior, só trazem mais interio-
ridade, mais perda de população, 
mais desertificação. E não pode ser 
o interior a pagar por décadas de 
políticas públicas erradas, incons-
cientes e irresponsáveis.

A reorganização territorial do 
Estado é uma reforma estrutural 
de que o País necessita e que por 
isso mesmo deve assentar em 
princípios claros, fundamentados 
e consequentes e não em medidas 
avulso que se sobrepõem a outras 
ainda mais avulso.

Neste processo, e a título de 
exemplo, as entidades intermuni-
cipais devem ter as competências 
que lhes forem transferidas pela 
Administração Central e pelos 
municípios, mas neste caso por 

exclusiva decisão destes. E aqui, é 
imprescindível e urgente a criação 
das Regiões Administrativas, como os 
municípios vêm reivindicando, pois 
elas são o instrumento fundamental 
para o desenvolvimento equilibra-
do do território e a melhoria das 
condições de vida do interior. Para 
diminuir assimetrias, promover a 
coesão económica, social e cultural 
das populações de todo o território 
nacional.

Nessa perspetiva, entendemos 
que é preciso persistir na defesa e 
valorização das Autarquias Locais, 
reafirmando a necessidade de todas 
elas poderem continuar a prestar um 
serviço público cada vez com maior 
qualidade. Repudiando, desde logo, 
as tentativas de limitação da auto-
nomia do Poder Local e do carácter 
representativo e plural dos órgãos 
autárquicos, legitimados democrati-
camente por sufrágio universal, é fun-
damental rejeitar políticas e medidas 
que atentem contra as competências 
das autarquias locais, sem qualquer 
critério que se prenda com a vontade 
e a necessidade das populações e a 
opinião dos órgãos autárquicos que 
as representam.

Vivemos num regime democrático 
onde, nos termos da Constituição, a 
participação das autarquias locais 
nas receitas do Estado deve fazer-se 
com valores que garantam ao Poder 
Local os recursos adequados para fazer 
face às suas atribuições e competên-
cias. E essa premissa é indispensável 
para trazer mais desenvolvimento 
em particular ao Portugal do interior. 

Só assim será possível insistir na 
valorização e defesa do emprego públi-
co autárquico, exigindo estabilidade, 
segurança e uma justa retribuição 
para todos aqueles que nas autarquias 
locais dignificam o serviço público e 
colocam o seu esforço e o seu saber 
ao serviço da comunidade. 

Porque só dessa forma teremos 
mais e melhor serviço público. 

FraNCisCo DuartE
Presidente da Câmara Municipal 

de Castro Verde



4   O Campaniço Março/outubro 2012

programa municipal de apoio ao 
desenvolvimento económico, 
apresentado em setembro

Consciente do papel fundamental 
que a intervenção das autarquias 
representa para o desenvolvimento 
económico de uma região, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
tem vindo a consolidar no concelho 
uma estratégia de desenvolvimento 
local, aliada a novos paradigmas e 
modelos de competitividade, onde 
se insere o Programa Municipal 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico (PROMADE), e que foi 
apresentado pelo presidente do 
Município, Francisco Duarte, no 
dia 19 de setembro, numa sessão 
que decorreu nas instalações do 
Centro de Promoção de Património 
e Turismo de Castro Verde.

Este Programa pretende fomen-
tar o empreendedorismo e o desen-
volvimento económico para cativar 
novos investimentos, tendo como 
uma das primeiras apostas a capaci-
tação técnica do Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento (GAD), com a 
finalidade de reforçar e diversificar 
o tecido económico da região.

Do PROMADE faz parte um conjun-
to diverso de ações que pretendem 
a “promoção e apoio ao desenvolvi-
mento e aparecimento de iniciativas 
que tragam mais emprego, mais di-
nâmica empresarial, mais pessoas, 
mais formação e, como tal, gente 
mais interventiva, mais exigente e 
que entenda a mudança não apenas 
do ponto de vista conjuntural, mas de 
longa duração”, conforme reforçou 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde.

Das iniciativas apresentadas im-
porta destacar a disponibilização 
de mecanismos alternativos para o 
financiamento empresarial, como 
o FAME ou o CastroInveste, que 
contempla a disponibilização de 
apoio financeiro às micro, peque-

nas e médias empresas do concelho 
de Castro Verde, e tem como fim a 
criação de mecanismos de apoio ao 
desenvolvimento, consolidação de 
atividades económicas e de fomento 
ao empreendedorismo. 

Paralelamente, o Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento foi apre-
sentado como outro dos baluartes 
deste programa. Através dele, a 
autarquia tem estado a proceder a 
uma atualização da base de dados 
dos agentes económicos sedeados 
no concelho de Castro Verde, com 
o objetivo de criar um Diretório de 
Empresas, a ser disponibilizado no 
site do Município, e no qual constarão 
informações úteis sobre as empresas. 
Associado a este Diretório, o GAD 
encontra-se também a proceder a 
um diagnóstico das necessidades 
de formação das empresas que dele 
constem e a preparar um conjunto de 
ações de informação/sensibilização 
em matéria de empreendedorismo, 
direcionadas a jovens em idade esco-
lar, pessoas à procura do 1º emprego, 

desempregados e público em geral. 
A isenção de pagamento de der-

rama das empresas com um volume 
de negócios inferior a 150.000 euros, 
procurando o incentivo ao apareci-
mento de iniciativas de investimento 
de PME’s já instaladas no concelho, 
e a execução do projeto do Centro 
de Iniciativas Empresariais do Baixo 
Alentejo fazem igualmente parte deste 
Plano Municipal de Desenvolvimento 
apresentado num espaço renovado, 
o Centro de Promoção do Turismo, 
também ele um elemento importan-
te na estratégica económica que se 
pretende desenvolver no concelho.

Durante a sua intervenção, Francis-
co Duarte salientou que nos tempos 
que correm, “O poder local é ainda a 
resposta a muitas dificuldades das 
pessoas e a fórmula mais humana 
para se abrirem novos horizontes 
ao desenvolvimento e à criação de 
melhores condições de vida para as 
populações” sendo este, por isso, 
um projeto de grande importância 
para a autarquia.  

Castro verde acolheu rede 
gade do Baixo alentejo

Inserido no ciclo de encontros 
temáticos da Rede de Gabinetes de 
Apoio ao Desenvolvimento Económi-
co (GADE) do Baixo Alentejo – projeto 
que procura mobilizar os municí-
pios desta região na redinamização 
económica dos seus territórios de 
intervenção - , a Câmara Munici-
pal de Castro Verde organizou, em 
parceria com a ADRAL, a sessão de 
capacitação “Guia do Investidor”. 
Esta sessão, que decorreu no Fórum 
Municipal de Castro Verde no dia 
19 de Setembro, teve por base a 
apresentação do Guia do Investidor, 

um documento realizado no âmbito 
do projeto “Alentejo Invest” que, 
para além de ser um guia regional, 
compreende diversas variáveis que 
vão desde o licenciamento aos prin-
cipais apoios e incentivos existentes 
na região.

desenvolviMento

assembleia municipal 
aprovou derrama, imi e 
irs a aplicar em 2013

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, dando cumprimento aos 
termos legais, aprovou, em sessão 
ordinária do passado dia 27 de se-
tembro, a Derrama, o IMI e o IRS a 
aplicar pela Câmara de Castro Verde, 
no ano 2013.  

No que respeita à Taxa Municipal 
sobre Imóveis, a Assembleia Muni-
cipal de Castro Verde aprovou, por 
unanimidade, e à semelhança do 
ano transato, manter os prédios 
urbanos taxados a 0,6% e 0,3%, 
conforme estabelecido, respetiva-
mente, nas alíneas b) e c) do nº1 
do Artigo 112 do CIMI. 

Em relação à taxa de IRS a aplicar 

em 2013 pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, esta irá manter-se nos 
5%. Uma proposta aprovada por 
maioria, com os votos favoráveis dos 
eleitos da CDU e seis votos contra 
do Partido Socialista.

No próximo ano, a Derrama con-
tinuará a ser taxada a 1,5%, sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento 
de IRC, para as empresas com um 
volume de negócios acima dos 150 
mil euros, sendo que as empresas 
que tenham um volume de negócios 
inferior a esse valor ficarão isentas 
de taxa sobre o lucro tributável. Estas 
taxas da Derrama foram aprovadas 
por maioria.

a região precisa de 
melhores  acessibilidades

O município de Castro Verde 
associou-se a um conjunto de 21 
entidades que contestam os novos 
cortes impostos pelo Governo, nego-
ciados entre as Estradas de Portugal 
e as Estradas da Planície, a quem foi 
atribuída a concessão rodoviária do 
Baixo Alentejo.

Da tomada de posição conjunta 
dessas entidades, destaca-se a unani-
midade em considerar a necessidade 
de existir vias de comunicação estrutu-
rantes com adequada qualificação, que 
facilitem a mobilidade, contribuindo 
desta forma para o aproveitamento 
e valorização das potencialidades e 
recursos da região. Por outro lado, 
nesta tomada de posição, é reforçada a 
necessidade da construção e melhoria 
da A26, do IP2 e do IP8, cujo abandono, 
para além dos enormes prejuízos que 
advêm em termos financeiros e de 
segurança de trânsito para os cofres 
do Estado e para as populações, vem 
diminuir o número de infraestruturas 
na nossa região e, naturalmente, a 
diminuição do número de mais-valias 
indispensáveis ao aparecimento de 
iniciativas de desenvolvimento que 
sejam estruturantes.

O conjunto de entidades que con-
testa a atitude do Governo, das quais 
se destacam 12 dos 14 municípios 
do distrito, a ACOS, o NERBE, a Tu-

rismo do Alentejo ou a Associação 
de Comércio e Serviços do Distrito, 
decidiram realizar uma marcha lenta 
no próximo dia 27 de outubro, por 
forma a chamar a atenção das popu-
lações e, em particular, das entidades 
competentes, para os problemas que 
a interrupção da melhoria destas 
vias de comunicação trazem a toda 
a nossa região.         

Obras no IP2 não podem parar

O Governo português interrompeu, 
de uma forma unilateral e sem anun-
ciar qualquer previsão na retoma das 
obras, o projeto de melhoria do IP2, 
uma das mais importantes vias de 
comunicação da nossa região. Com 
esta interrupção, aquela estrada ficou 
agora mais perigosa do que estava 
anteriormente, ficando igualmente 
com piores pavimentos e com maiores 
constrangimentos e pontos perigosos 
ao longo de todo o percurso que liga 
Castro Verde a Beja.

Não pondo em causa a necessidade 
de revisão de algumas das compo-
nentes do projeto de remodelação do 
IP2, a Câmara Municipal de Castro 
Verde não pode deixar de contestar 
o fim dos trabalhos e, acima de tudo, 
a forma surda e unilateral como este 
Governo agiu.

EM Visita DE MiNistro Da ECoNoMia à soMiNCor

Câmara defende diversidade 
na atividade económica

No âmbito da visita do Ministro da 
Economia e Emprego, Álvaro Santos 
Pereira, às Minas de Neves-Corvo, 
no dia 13 de julho, o presidente da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
defendeu a necessidade da criação 
de todas as condições necessárias 
“para a diversificação das ativida-
des e do tecido económico”, dada a 
profunda dependência do concelho 
da atividade mineira. 

Regozijando-se pelo novo inves-
timento de cerca de 130 milhões 
de euros, que a Somincor efetuará 
até ao final de 2013, criando todas 
as condições para a manutenção 
dos atuais níveis de emprego na 
região, Francisco Duarte não dei-
xou de salientar que esta notícia é 
um pequeno oásis “no panorama 
geral a que Portugal chegou, onde 

abunda a falta de investimentos, 
permitindo-nos encarar o futuro 
com otimismo”.

Segundo Michael Hulmes, Pre-
sidente da Somincor, este inves-
timento tem como objetivo o au-
mento da capacidade de extração 
e de produção de cobre e zinco no 
jazigo do Lombador, podendo, desta 
forma, aumentar a vida útil das 
minas até 2029. 

Dentro da concessão mineira de 
Neves-Corvo, o jazigo do Lombador 
é uma massa mineralizada com mi-
nérios de zinco, chumbo e prata, 
estando a grande profundidade a 
norte do jazigo do Corvo e a este-
-nordeste do jazigo de Neves. 

A operação irá garantir, numa 
primeira fase, a criação de mais 68 
postos de trabalho diretos e de um 

considerável número de postos de 
trabalho indiretos durante a fase 
de expansão. 

Dependendo dos resultados que 
forem alcançados, Pedro Reis, da 
Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal (AICEP), 
explicou que a Somincor admite 
ainda a hipótese de uma segunda 
fase de exploração no jazigo do 
Lombador, que poderá implicar um 
investimento adicional entre 300 e 
700 milhões de euros nos próximos 
cinco anos. Segundo Pedro Reis, a 
AICEP está a acompanhar o investi-
mento de 130 milhões de euros da 
Somincor e “a estudar a forma de 
o apoiar em termos de incentivos 
financeiros e de benefícios fiscais”.
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educação

início do ano letivo na universidade 
sénior de Castro verde

A ideia que esteve subjacente ao 
nascimento da Associação Sénior 
Castrense de criar uma “Universi-
dade Sénior”, em Castro Verde, que 
promovesse atividades educacionais, 
culturais, sociais e de convívio, pre-
ferencialmente para os cidadãos com 
mais de 50 anos, foi uma aposta 
ganha, como o comprova o trabalho 
já efectuado em pouco mais de dois 
anos de existência.

No dia 8 de outubro, a Universi-
dade Sénior de Castro Verde entrou 
no seu terceiro ano letivo com cer-
ca de noventa alunos, distribuídos 
por dezoito turmas, lecionadas por 
dezanove professores voluntários. 
Os alunos inscritos podem adquirir 
conhecimentos em áreas como In-
formática, Português, Inglês, Lite-
ratura, Saúde, Gastronomia, Plantas 
Aromáticas e Medicinais, Pintura, 
Oficinas de Criatividade, Música, 
Danças Tradicionais Europeias, 
Yoga do Riso, Tapetes de Arraiolos 
e Costura. 

Para além da frequência das várias 
disciplinas, os alunos e sócios da As-
sociação poderão também participar 
nas inúmeras atividades complemen-
tares que a Associação promove ao 
longo do ano, como visitas de estudo, 
palestras e workshops. 

finalistas 
recebem 
diplomas

Decorreu no passado dia 28 de 
Setembro, na Escola Secundária de 
Castro Verde, a cerimónia de entre-
ga dos diplomas e certificados a 
todos os alunos que concluíram com 
sucesso o ensino secundário no ano 
letivo de 2011/2012. Nessa iniciati-
va foram também entregues os 
diplomas aos alunos EFA e os diplo-
mas de mérito aos alunos do 2º e 
3º ciclo da EB2/3. Foram ainda dados 
a conhecer e premiados, pela SO-
MINCOR, os melhores alunos do 
Quadro de Honra do Agrupamento.

A cerimónia, onde para além dos 
representantes do Agrupamento de 
Escolas e do Município marcou pre-
sença a representante da SOMINCOR,  
teve a animação musical de um 
grupo de alunos do Curso de Viola 
Campaniça da Escola Secundária. 

Promovida pelo Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, esta inicia-
tiva surge com base num despacho 
normativo do Ministério da Educa-
ção que, desde 2008, institui o dia 
28 de Setembro como Dia Nacional 
do Diploma. 

escola secundária de Castro verde
integra plano Nacional de Cinema

A Escola Secundária do Agrupa-
mento de Escolas de Castro Verde é 
uma das vinte e três escolas do Ensino 
Básico e Secundário, a nível nacional, 
e a única do distrito de Beja, a integrar 
o Plano Nacional de Cinema.

 O Plano Nacional de Cinema, 
que neste ano letivo 2012-2013 vai 
envolver cerca de três mil alunos, 
encontra-se inscrito na nova lei do 
cinema e do audiovisual, e tem como 
finalidade impulsionar a criação de 
novos públicos e sensibilizá-los para 
as práticas cinematográficas e, em 
particular, para o cinema português, 
e será desenvolvido por um professor 
coordenador, com a colaboração de 
um professor por escola. No caso 

de  Castro Verde foi indigitado o 
professor Joaquim Rosa, sob a di-

reção e responsabilidade do diretor 
do agrupamento.

Caso o projeto-piloto seja bem-
-sucedido, o plano será posterior-
mente alargado aos restantes ní-
veis de escolaridade, incluindo os 
primeiros anos do ensino básico.

Entre os filmes sugeridos pelo 
plano constam, a título de exemplo, 
“Aniki Bóbó”, de Manoel de Oliveira, 
“O Garoto de Charlot”, de Charlie 
Chaplin, “Serenata à Chuva”, de 
Stanley Donen, “Eduardo Mãos 
de Tesoura”, de Tim Burton, para 
além de produções dos cineastas 
portugueses João Salavisa, Regina 
Pessoa, José Miguel Ribeiro, Luís 
Filipe Rocha e Fernando Lopes.

ano letivo já teve 
início no agrupamento 
de escolas de Castro 
verde

Os alunos das escolas do concelho 
de Castro Verde regressaram às salas 
de aula no dia 17 de Setembro. 

Neste ano letivo, o Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde englo-
ba já todas as escolas do concelho, 
desde Jardins-de-Infância, Escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, Escola 
EB2,3 Dr. António Francisco Colaço 
e Escola Secundária de Castro Verde. 

No total são 1060 alunos matri-
culados, sendo que o ensino Pré-
-escolar tem este ano 146 crianças, 
271 alunos encontram-se inscritos 
no 1º Ciclo, o 2º Ciclo conta com 177 
alunos, o 3º com 248 e cerca de 218 
alunos estão matriculados no ensi-
no secundário. Para o presente ano 
letivo há 116 professores, 6 técnicos 
especializados e 53 funcionários, dos 
quais 16 são assistentes técnicos e 
os restantes assistentes operacio-
nais, sendo 13 recrutados através 
do Centro de Emprego. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde continua a assumir, neste 
ano letivo, as suas competências na 
área da educação, nomeadamente  
na disponibilização de pessoal não 
docente (24 auxiliares de acção edu-
cativa) e docente (13 professores) 
de áreas diversificadas como Inglês, 
Expressão Musical, Expressão Dra-

mática, Atividade Física e Animação/
Expressão para leccionarem as Ati-
vidades Extra-curriculares, e ainda 
no que respeita ao fornecimento de 
almoços e transportes escolares e ao 
Complemento de Apoio à Família.

De salientar que nos termos do 
despacho do Secretário de Estado, 
as EB1 de Casével, Entradas e São 
Marcos da Ataboeira funcionam neste 
ano letivo com carácter provisório 
na medida em que o efetivo de cada 
uma não atinge o limiar de 21 alunos.

Comissão administrativa provisória do 
agrupamento de escolas de Castro verde

De acordo com o Despacho n.º 
5634-F/2012 de 26 de abril de 2012, 
emitido pelo Gabinete do Secretário 
de Estado do Ensino e da Adminis-
tração Escolar, que estabelece o 
processo de reorganização da rede 
escolar, neste ano letivo 2012/2013, 
o Agrupamento de Escolas de Cas-
tro Verde passou a integrar todas 
as escolas do concelho, desde os 
jardins de infância, Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, Eb2,3 Dr. 
António Francisco Colaço e Escola 

Secundária de Castro Verde.
De forma a proceder à organização 

e preparação de todas as questões 
administrativas referentes ao pro-
cesso da instalação definitiva do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde, foi nomeada uma Comissão 
Administrativa Provisória, composta 
pelo prof. José Correia (presidente), 
pelo prof. Augusto Candeias (vice-
-presidente) e pelos vogais prof. 
Raquel Gomes, prof. José Nunes e 
prof. Maria João Calado.

Posteriormente, tomou posse o 
Conselho Geral Transitório, cuja 
formação, até ao momento do fe-
cho desta edição, ainda não se en-
contrava completa, que irá reunir 
para nomear os representantes da 
autarquia e de outras entidades que 
considerem pertinentes, para que se 
possa desenvolver todo o processo 
de candidaturas para as eleições da 
direção do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde, que deverá decorrer 
até maio de 2013.
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freguesias

Cemitério de Entradas está a ser 
ampliado 

o cemitério da vila de Entradas está a sofrer uma inter-
venção que tem como finalidade a criação de mais 150 se-
pulturas, quatro jazigos e 24 gavetões. a intervenção, da 
responsabilidade da Junta de Freguesia de Entradas, tem a 
comparticipação da Câmara Municipal de Castro Verde em 
cerca de 80% do seu valor global, o que representa um 
investimento de cerca de 145 mil euros. 

Para além da ampliação, esta intervenção inclui a requa-
lificação do espaço envolvente do cemitério, a construção 
de uma nova arrecadação, a criação de instalações sanitá-
rias e o alargamento do parque de estacionamento. a obra 
deverá ficar concluída durante o mês de novembro.

CENtro CuLturaL Da sEtE

obras dotaram infraestrutura de 
melhores condições físicas

o Centro Cultural da sete foi alvo de obras de reabili-
tação. a intervenção veio dotar a infraestrutura de me-
lhores condições físicas, nomeadamente no que respeita 
ao Posto Médico da localidade, que integra o edifício e o 
salão de Festas.

 A obra representa um investimento de cerca de 185 mil 
euros, cofinanciados pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, ao abrigo do protocolo de delegação de competên-
cias que a autarquia celebrou com a Junta de Freguesia 
local.

antiga Escola Primária das Piçarras 
foi requalificada

a antiga escola das Piçarras sofreu obras de requalifi-
cação, de forma a melhorar as condições do edifício, para 
usufruto da população local, nomeadamente, como espa-
ço de lazer e convívio.

a obra teve um custo de 65.609,14 euros, co-financia-
dos em 80% pela Câmara Municipal de Castro Verde, ao 
abrigo do protocolo de delegação de competências entre 
a autarquia e a Junta de Freguesia de Castro Verde.

Juntas promoveram passeios aos 
seniores das freguesias

as Juntas de Freguesia do concelho de Castro Verde pro-
moveram, à semelhança de anos anteriores, entre os meses 
de agosto de setembro de 2012, passeios direcionados aos 
seniores aposentados das respetivas freguesias.

Entre os dias 27 e 31 de agosto, a Junta de Freguesia de 
Castro Verde levou cerca de 250 pessoas a visitar o Jardim 
Zoológico, em Lisboa, enquanto que, no passeio ao Con-
vento de Cristo, em tomar e ao Museu da Vida de Cristo, 
em Fátima, promovido pela Junta de Freguesia de santa 
bárbara de Padrões, nos dias 11, 13 e 14 de setembro, 
participaram cerca de 120 seniores.

Da freguesia de são Marcos da atabueira, foram 35 os 
participantes no passeio que os levou a conhecer alguns 
dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Lisboa, 
como o Mosteiro dos Jerónimos ou a torre de belém.

a Junta de Freguesia de Casével proporcionou a cerca de 
cinquenta seniores da sua freguesia, alguns deles utentes 
da unidade de Cuidados Continuados e do Lar da 3ª idade 
da Fundação Joaquim antónio Franco e seus pais, um 
passeio de barco em alqueva, que decorreu no dia 27 de 
setembro.

Peniche e Óbidos foram os destinos da viagem em que 
os cerca de 130 habitantes da freguesia de Entradas parti-
ciparam no dia 22 de setembro.

Estas iniciativas tiveram como principal finalidade pro-
porcionar um momento importante de lazer aos partici-
pantes e fomentar o convívio e a interação entre eles.

  freguesiasComemorações dos 500 anos da 
doação do foral a entradas

Tiveram início a 1 de julho de 
2012, as Comemorações dos 500 
Anos da Doação do Foral a Entradas, 
pelo rei D. Manuel I, e prolongar-
-se-ão até ao final do presente ano.

Para assinalar esta importante 
data, foi criada uma Comissão Or-
ganizadora composta pela Junta de 
Freguesia de Entradas, Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, Assembleia 
de Freguesia de Entradas, Assembleia 
Municipal de Castro Verde, Lar Frei 
Manoel das Entradas, Sociedade Re-
creativa e Desportiva Entradense, 
Clube de Caçadores de Entradas, 
Paróquia de São Tiago – Entradas, 
Misericórdia de Entradas, Cortiçol – 
Cooperativa de Informação e Cultura 
e pelo Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, que tem como objeti-
vos a promoção e organização das 
diferentes atividades que compõem 
um vasto programa.

Para além destas entidades e 
associações, também a Confraria 
dos Cavaleiros de São Pedro, a Her-
dade da Malhadinha Nova e toda a 
população de Entradas foram par-
ceiros fundamentais para o êxito 
das iniciativas já realizadas.

Sessão Extraordinária 
da Assembleia
de Freguesia de 
Entradas

A Assembleia de Freguesia de 
Entradas promoveu uma Sessão 
Extraordinária, no passado dia 1 
de julho do corrente ano, no Centro 
Recreativo de Entradas, para evo-
car a atribuição do Foral a esta vila 
há 500 Anos. A cerimónia, em que 
participaram quase duas centenas 
de pessoas, homenageou individu-
almente todos os eleitos locais nos 
Órgãos Autárquicos da Freguesia de 
Entradas após o 25 de Abril de 1974, 
como forma de agradecimento e reco-
nhecimento pelo trabalho realizado 
em prol do bem comum e da causa 
pública, sempre com o objetivo de 
melhorar as condições de vida das 
populações.

No seu discurso, o Presidente 
da Junta de Freguesia agradeceu o 
“empenho e dedicação” de todos 
os funcionários públicos do Poder 
Local, pois são eles que “garantem 
uma assistência sem limites às po-
pulações”.

Apesar de ser um dia de festa, o 
mesmo não escondeu “a preocupação 
com o presente e alguma apreensão 
quanto ao futuro das nossas gentes 
e da nossa terra”. Numa alusão à Lei 
que estabelece a Reorganização Ad-
ministrativa Territorial Autárquica, 
destacou que a mesma foi “realizada 
sem critérios objetivos e caso seja 
consumada, será aplicada de forma 
cega a concelhos diferentes, sem 
ter em conta as especificidades de 
cada um.” Salientou ainda a neces-
sidade de Reforma da Administra-
ção Local, mas não esta “que nos 
querem impor contra a vontade das 
populações”. “Precisamos de uma 
reforma que confira às Freguesias 

mais competências próprias, mais 
autonomia financeira e de recur-
sos humanos, para que possamos, 
com maior eficácia, rapidez e a mais 
baixos custos, solucionar todas as 
necessidades das populações, em vez 
de estarmos sempre dependentes 
da boa vontade e da disponibilidade 
de terceiros” lembrou, uma vez que 
“as freguesias são os Órgãos mais 
próximos dos cidadãos”.

Para terminar a sua intervenção, 
António Jerónimo disse ainda que “a 
extinção das Freguesias será o prin-
cípio do fim dos restantes serviços 
públicos que ainda prestam apoio 
às populações destes meios rurais”, 
contribuindo desta forma para um 
“aceleramento da desertificação do 
interior do país”.

Também João Luís Costa Silva, 
membro eleito pelo PS na Assem-
bleia de Freguesia, aludiu na sua 
intervenção à Revolução de Abril e “às 
conquistas de Abril” para salientar 
que, no ano de 2012 “tudo o que foi 
conseguido está a ser retirado” às 
populações.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, Francisco Duarte, 
solicitou na sua intervenção que o 
dia da atribuição do Foral a Entradas 
fosse também de reflexão. “Cada um 
de nós deve questionar-se sobre o 
que pode fazer para não permitir 
que acabe mais uma freguesia no 
concelho de Castro Verde, encerre 
mais uma escola ou que deixe de 
se fazer mais uma carreira de auto-
carros”, salientou Francisco Duarte.

Fazendo alusão ao antigo edifício 
da Câmara de Entradas, Francisco 

Duarte não poupou críticas ao Go-
verno, que acusou de ser insensível 
e irresponsável. “É quase imoral que 
aquele espaço esteja de pé apenas 
graças ao esforço das autarquias do 
concelho e que, de um dia para o 
outro, se transforme numa ruína, por 
insensibilidade e irresponsabilidade 
do Estado Português”.

Para terminar, salientou que ao evo-
car os 500 Anos do Foral de Entradas 
está-se a “valorizar uma freguesia 
que foi concelho e a dar uma razão 
maior para que honremos o que de 
mais importante nos trouxe o Poder 
Local Democrático saído do 25 de 
Abril de 1974.”

Desfile de Evocação 
Histórica

No passado dia 8 de julho, cerca 
de 200 entradenses trajados a rigor, 
participaram no desfile evocativo da 
chegada do Rei D. Manuel I a Entradas, 
bem guardado pelos Cavaleiros de 
São Pedro, que teve o seu início na 
Avenida de Nossa Senhora da Espe-
rança e percorreu as ruas da povoação 
até ao antigo edifício da Câmara de 
Entradas, onde o "Alcaide" de Entradas 
recebeu das mãos de sua Alteza Real 
a Carta de Foral.

Esta recriação, juntou ao longo do 
percurso algumas centenas de pes-
soas, entre habitantes e visitantes, e 
terminou numa festa de extraordinária 
beleza e de grande envolvimento do 
povo na Praça Zeca Afonso.

Sem dúvida, um dos momentos mais 
marcantes destas Comemorações.
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feira de castro
FEira DE Castro 2012

Não há feira como esta!
Marco de profundas raízes históricas, de manifestações culturais e 
ponto de encontro obrigatório de muitos, a Feira de Castro acontece 
este ano nos dias 20 e 21 de outubro.

Outubro marca um dos pontos altos 
do calendário castrense. É neste mês 
que, durante séculos, e invariavel-
mente ao terceiro fim de semana, se 
realiza um dos mais antigos e mais 
importantes certames da história 
de Castro Verde: a Feira de Castro.

Nos dias 20 a 21 de outubro, as 
bancas vão voltar a estender-se 
das principais artérias da vila até 
ao grande largo, envolvidas por um 
ambiente de azáfama, partilha e 
convívio.

Por entre a parafernália de merca-
dorias, a música dos divertimentos, 
o apregoar dos vendedores e o cheiro 
a castanha assada, cruzaram-se as 
gentes, que todos os anos aqui se 
deslocam em romaria para fazer par-
te daquela que é uma das grandes 
feiras do sul.

Os tempos são outros, a feira 
modernizou-se, mas a tradição, com-
ponente essencial deste certame, 
perdura na voz dos grupos corais, 
do cante ao baldão e no trinar da 
campaniça, que reforçam o seu papel 
através de um conjunto de propostas 
culturais que bebem a génese na 
identidade da própria feira, e nas 
quais se inclui a apresentação em 
estreia do projeto “Viola Campaniça 
Trio & Banda”. Três jovens tocadores 
e cantadores que fizeram o seu per-
curso do estudo da viola em projetos 
que se têm desenvolvido em Castro 
Verde, e que trazem esse trabalho 
ao palco do Cineteatro Municipal, 
na sexta feira, 19 de outubro, pelas 
21h30.

A cultura algarvia continua a 
marcar a sua presença através dos 
ranchos folclóricos, num momento 
simbólico da sua importância na 
própria Feira, que acontece na Pra-
ça da República, no sábado, pelas 
15h00. As filarmónicas continuam a 
sair à rua e a trazer o seu ar de festa, 
protagonizando ao longo do dia de 
sábado um conjunto de arruadas. 

O tradicional encontro de corais 
“Planície a Cantar” presta homena-
gem ao mundo rural e às polifonias 
alentejanas, cantando a vida, a pla-
nície e o trabalho num desfile que 
decorre entre a Rua D. Afonso I e 
a Praça da Liberdade, pelas 16h00 
de sábado.  

À semelhança de anos anteriores, 
o serão do “XXII Encontro de Toca-
dores de Viola Campaniça e Canta-
dores de Despique e Baldão” volta a 
dinamizar um dos traços culturais 
mais genuínos da história da Feira 
- o cante - e acontece a partir das 

21h00 de sábado, na Associação de 
Caçadores das Sesmarias (antiga 
Taberna do Bravo).

A música tradicional manifesta-
-se pela voz de Arlindo Costa que, 
acompanhado pelo Grupo Toques 
da Terra Branca, canta o Alentejo 
e dá corpo a este projeto através 
da sonoridade vários instrumentos 
musicais, fazendo uma especial in-
cursão nas melodias do cancioneiro 
popular alentejano, a partir de ar-
ranjos musicais que se aliam a uma 
sonoridade moderna, baseada em 
ritmos e harmonias de fusão com vá-
rias culturas musicais. Um concerto 
a não perder também no dia 20 de 
outubro, pelas 21h30, no Cineteatro 
Municipal de Castro Verde.

A Associação Ornitológica de 
Aljustrel volta a associar-se à Fei-
ra de Castro, para promover a III 
Mostra de Aves do Campo Branco 
que, durante os dias do certame, 
poderá ser visitada no Pavilhão de 
Mostras do Largo da Feira.

Pela primeira vez em Castro Ver-

de, a Escola de Voo de Santiago do 
Cacém promove, nos dias 20 e 21 
de outubro, o I Raid de Paramotores 
do Campo Branco, uma iniciativa 
que procura divulgar a modalida-
de atraindo a este encontro alguns 
nomes de referência, como o es-
panhol Ramón Morillas, recordista 
do mundo em altitude e distância, 
ou o português Daniel Crespo, re-
cordista do Mundo em Paratrike. 
Neste Raid é ainda possível assistir 
a um espetáculo acrobático com Javi 
Malaguita ou fazer o batismo de 
voo durante os dois em que decorre 
a iniciativa.

A edição deste ano da Feira de 
Castro serve também de mote para 
a abertura do Centro de Promoção 
de Património e Turismo, no dia 17 
de outubro, espaço que ocupará 
as antigas instalações do Merca-
do Municipal e que conciliará  as 
funções de Posto de Turismo e de 
espaço de promoção de artesanato 
e produtos da região. 

feira de Castro e viola Campaniça nomeadas
para prémio “mais alentejo 2012”

A Feira de Castro e a Viola Campa-
niça estão nomeadas na categoria 
“Mais Tradição” para os prémios 
“Mais Alentejo 2012”, promovidos 
pela Revista Mais Alentejo.

Nesta edição encontram-se no-

meados cerca de setenta persona-
lidades / instituições que assumem 
um papel importante na região, a 
nível cultural, económico e político.

A votação decorre online, até ao 
dia 31 de outubro no site oficial do 

meio de comunicação. Os vencedo-
res serão conhecidos no dia 2 de 
novembro, numa Gala a decorrer 
no Teatro Garcia de Resende, em 
Évora.  

PrograMa
17 de outubro | quarta-feira 

abertura do Centro de promoção de turismo e património
18h00 | aNtiga gaLEria MuNiCiPaL (MErCaDo MuNiCiPaL) 
organização: Câmara Municipal de Castro Verde 

18 de outubro | quinta-feira  

apresentação do livro
“transumâncias das pequenas Coisas”
Poesia, de Luís Maçarico 
18h30 | MusEu Da ruraLiDaDE (ENtraDas)
organização: Museu da ruralidade

19 de outubro | sexta-feira  

Concerto 
Campaniça trio com banda
21h30 | CiNEtEatro MuNiCiPaL 
organização: Câmara Municipal de Castro Verde.

20 e 21 de outubro | sábado e domingo 

i raid de paramotores do Campo Branco
raid fotográfico
Batismos de voo com a presença do daniel Crespo e 
ramon morillas
espetáculo acrobático com Javi malaguita
encontro/Campo de descolagem: saída de Castro verde – direção 
Casével
organização: Escola de Voo de santiago. Colaboração: Câmara Municipal de 

Castro Verde apoio: FPVL. Juntas de Freguesia de Castro Verde, Entradas, 

são Marcos da atabueira, santa bárbara de Padrões e Casével. herdade da 

Malhadinha Nova. Cavandela. hy-tech.

iii mostra de aves de Castro verde
10h00 | PaViLhão DE Mostras – Largo Da FEira
organização: associação ornitológica de aljustrel. 

apoio: Câmara Municipal de Castro Verde

20 de outubro  | sábado 

arruada de Bandas filarmónicas
banda da sociedade recreativa e Filarmónica 1º de janeiro
banda Filarmónica da associação Cultural de Vila real de 
santo antónio
11h00 E 14h00 | Praça Da rEPúbLiCa E ruas Da FEira
organização: Câmara Municipal de Castro Verde. 

Colaboração: sociedade Filarmónica 1º de janeiro. CMCV

as danças da serra algarvia
atuação do rancho Folclórico da serra do Caldeirão 
15h00 | Praça Da rEPúbLiCa
organização: Câmara Municipal de Castro Verde 

planície a Cantar 
Encontro de Corais alentejanos:

grupo Coral os Cardadores da sete 
grupo Coral as Ceifeiras de Pias
grupo Coral os Cigarras de aljustrel
grupo Coral os Ceifeiros de serpa
grupo Coral as Camponesas de Castro Verde
grupo Coral Feminino “Flores de Primavera” de Ervidel
grupo Coral alentejano “amigos do independente” de setúbal
grupo Coral os amigos do barreiro
grupo Coral os alentejanos da Damaia
grupo Coral os Caldeireiros de são João
16h00 | RuA D. Afonso I - PRAçA DA LIbeRDADe 
organização: Câmara Municipal de Castro Verde. 

Colaboração: associação de Cante os Cardadores e Cortiçol

XXii encontro de tocadores de viola Campaniça  e 
Cantadores de despique e Baldão
21h00 | assoCiação DE CaçaDorEs Das sEsMarias (aNtiga 
tabErNa Do braVo)
organização: Cortiçol - Cooperativa de informação e Cultura de Castro Verde

Colaboração: Câmara Municipal de Castro Verde, associação de Caçadores das 

sesmarias.

Concerto
arlindo Costa e grupo toques da terra branca
21h30 | CiNEtEatro MuNiCiPaL 
organização: Câmara Municipal de Castro Verde 
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NoVas iNstaLaçõEs Da sECção DE Castro VErDE Do Crba

ensino artístico com mais qualidade
a 1 de outubro, data em que se celebra o Dia Mundial da Música, Castro Verde inaugurou as novas 
instalações da secção do Conservatório regional do baixo alentejo, situadas na antiga Fábrica 
Prazeres & irmão. um equipamento há muito ambicionado pela autarquia e pela comunidade do 
Crba, que vem permitir o aumento da qualidade do ensino artístico em Castro Verde. 

Do edifício que durante cer-
ca de uma centena de anos fun-
cionou como padaria, fábrica 
de rações e espaço de comér-
cio de adubos, e que faz parte 
da memória coletiva de Castro 
Verde, restam agora pequenos 
apontamentos arquitetónicos, 
como a estrutura das fachadas 
e alguns equipamentos e má-
quinas. A antiga Fábrica Pra-
zeres & Irmão, situada na Rua 
Dr. António Francisco Colaço, 
em Castro Verde, sofreu uma 
profunda intervenção, levada a 
cabo pelo Município de Castro 
Verde, que permitiu adequá-lo 
aos novos tempos e a novos 
usos. Chama-se agora Fábrica 
das Artes.

 
Já não se ouvem os sons das 

máquinas e engrenagens daquela 
fábrica de farinhas em rama que 
fechou as suas portas em 1991 e 
que acolheu posteriormente, entre 
outros, os Serviços Socioculturais 
da autarquia, serviu de palco a 
diversas iniciativas culturais e de 
atelier de pintura e escultura. Pe-
los corredores deste edifício com 
cerca de 1700m2,  distribuídos por 
quatro pisos, lado a lado com al-
guns equipamentos e maquinaria 
da velha fábrica, escuta-se agora 
o som do piano, do clarinete, o 
dedilhar da guitarra ou o vibrar 
das cordas do violino. É aqui, neste 
espaço que faz parte da história de 
Castro Verde, que funciona agora a 
Secção do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo. 

Inaugurado oficialmente a 1 de 
outubro, data em que se celebrou 
o Dia Mundial da Música, o edifí-
cio, cuja intervenção representa 
um investimento de cerca de dois 
milhões de euros, parcialmente 
financiado através de uma candi-
datura efetuada ao programa INA-
LENTEJO, no âmbito da Operação 
Integrada de Regeneração Urbana 
de Castro Verde, encontra-se agora 
dotado das valências necessárias 
para o funcionamento enquanto 
estabelecimento de ensino artístico, 
nomeadamente salas de aula com 
isolamento acústico, sala de dança, 
um auditório, biblioteca e várias 
áreas de apoio (bar, balneários, 
wc’s e espaço de secretaria), que 
vieram permitir a ampliação da 
oferta existente, estendendo-a ao 
ensino da dança, do violino e da 
percussão.

No primeiro dia oficial de fun-
cionamento, a Fábrica das Artes 
abriu as suas portas à população, 
proporcionando visitas guiadas 
àquele espaço onde cerca de du-
zentos alunos de Castro Verde, e 
de alguns concelhos limítrofes, 
frequentam o ensino artístico.

Na cerimónia oficial de inaugura-
ção das novas instalações da Secção 
de Castro Verde do Conservatório, 
que contou com a presença da Di-
retora Regional de Educação, Dra. 
Maria Reina Martin, do Diretor do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo, Prof. José Filipe Guerrei-
ro, da representante da Direção 
Regional de Cultura, Dra. Susana 
Correia, e de diversos autarcas da 
região, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte, salientou a importância 
que o espaço representa para a 
comunidade castrense. “Este é 
um projeto cuja concretização 
era há muito ambicionada pela 
autarquia, pelos pais, alunos, pro-
fessores e funcionários do CRBA, 
que em muito vem contribuir para 
a qualidade e a continuidade da 
formação dos jovens enquanto 
profissionais e cidadãos”. Peran-
te um auditório repleto, Francisco 
Duarte não deixou de lamentar a 
falta de apoio por parte do Poder 
Central à área da cultura, um setor 
com uma importância vital para 
a formação das pessoas, para a 
salvaguarda da memória coletiva, 
para o aumento do bem-estar das 
populações e para a dignificação da 
comunidade, “para mais quando 
é necessário fomentar o desen-
volvimento económico e social 
e a indústria cultural contribui, 
em toda a Europa, com mais de 
8,5 milhões de empregos”. Cha-
mando a atenção dos parceiros do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo presentes e, em particular, 
aos municípios associados, quanto 
à necessidade de dar força a este 
projeto, o presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde salien-
tou que a continuidade do Conser-
vatório assume uma importância 
fulcral para a região, e que deve ser 
desenvolvido com cada vez mais 
exigência e profissionalismo, para 
que os resultados sejam igualmen-
te mais importantes e de maior 
impacto para os jovens.

A cerimónia terminou com a 
apresentação de dois temas in-
terpretados pelos alunos de uma 
das classes de conjunto da Secção 
de Castro Verde do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo que, 
desta forma, mostraram parte 
do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido na instituição de en-
sino artístico de há alguns anos a 
esta parte. A estes pediu Francisco 
Duarte “para imaginar o edifício 
como um hino à coragem, à perse-
verança e à insurreição do homem 
enquanto ser livre e a música como 
o mais perfeito instrumento para 
dar asas ao sonho”.

destaque
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destaque
CENtro DE ProMoção Do PatriMÓNio E turisMo

um novo espaço para promover o 
património do nosso território e 
potenciar o turismo

O programa da Feira de 
Castro deste ano fica marcado 
pela abertura do Centro de 
Promoção do Património e do 
Turismo. Este novo equipa-
mento, resultante da remo-
delação das instalações do 
Mercado Municipal, alberga o 
posto de turismo, uma loja de 
venda de artesanato e pro-
dutos locais, três oficinas de 
artesãos, uma sala polivalente 
que servirá para exposições e 
ensaio de grupos corais, bem 
como outras manifestações 
ligadas ao património imate-
rial, mantendo uma pequena 
área de mercado dedicada à 
venda de frutas e legumes.

Pretende-se que este novo espaço 
seja o ponto de acolhimento para 
o início de uma descoberta do ter-
ritório da região, nas suas diversas 
vertentes, efetuando atendimento 
ao público e o reencaminhamento 
do mesmo para os locais de inte-
resse. Uma necessidade que se vi-
nha sentindo nos últimos tempos, 
atendendo à rede de equipamentos e 
dinâmicas, públicas e privadas, que 
se encontram no terreno. Por outro 
lado, este novo equipamento vem 

contribuir para uma maior visibi-
lidade das dinâmicas locais, como 
é o caso do artesanato e produtos 
locais, promovendo, ao longo do ano, 
um conjunto de iniciativas e criando 
um ponto de venda permanente dos 
mesmos. Este espaço irá funcionar 
em estreita parceria com os agentes 
comunitários que trabalham nas várias 
áreas do património e turismo, como 
museus, restauração, alojamento, etc. 

As antigas lojas do mercado mu-
nicipal foram convertidas em três 
oficinas para artesãos, cuja atribui-
ção se realizou através de concurso 
público. A sua abertura está prevista 
para o próximo mês de novembro e 
irão acolher diversas atividades nas 
áreas da cerâmica, costura criativa 
e dos produtos elaborados a partir 
do mel.

Este equipamento representa um 
investimento global de 293.323.85 
euros, financiado em 80 % pelos 
fundos comunitários do programa 
INALENTEJO, no âmbito da Rede 
Urbana para o Património, através 
do pacto para a competitividade e 
inovação urbanas, ao qual aderiram 
várias autarquias, entre as quais a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
e cujo principal objetivo é projetar 
o património histórico e cultural de 
cada concelho, dinamizando, por 
conseguinte, as suas potencialidades 
turísticas.    

Para a abertura pública do Centro 
de Promoção do Património e Turismo 
de Castro Verde, no dia 17 de outu-
bro, pelas 18 horas, está também 
previsto um conjunto de iniciativas, 
com destaque para a apresentação 
da Sinalética do Património Histórico, 
encontrando-se já alguma no terreno, 
colocada junto a locais de interesse 
histórico e cultural (monumentos, 
peças de arte pública…), contendo 
as explicações adequadas para que 
o público possa ter a informação 
necessária sobre os mesmos. Será 
ainda apresentada uma t-shirt, con-
cebida pela Oficina de Arquiteturas, 
inspirada no skyline da vila e na Ba-
sílica Real, inserindo-se esta ação 
na intenção de criar uma linha de 
merchandising alusiva a Castro Ver-
de. A peça de artesanato “A Janela”, 
da autoria de Paula Maurício, será 
apresentada durante esta iniciativa, 
onde haverá espaço para uma prova 
de queijo da “Queijaria Charrua” e 
dos licores “O Quintal”, produtos 
regionais do concelho de Castro Verde. 
Para terminar, e em representação 
do património imaterial do Campo 
Branco, os jovens tocadores do projeto 
educativo de Viola Campaniça da 
Escola Secundária de Castro Verde, 
farão uma pequena apresentação, 
demonstrando, desta forma, um dos 
bons exemplos de dinamização e 
salvaguarda do nosso património.
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museu da ruralidade 
completou um ano de atividade

Cerca de sete mil pessoas vi-
sitaram o Museu da Ruralidade 
durante o primeiro ano em que 
este espaço museológico esteve 
aberto ao público. Contribuin-
do, de uma forma clara, para a 
promoção do concelho de Cas-
tro Verde e valorização do seu 
património cultural e humano, 
a abertura deste equipamento 
veio trazer motivos maiores para 
visitar o nosso concelho e, acima 
de tudo, trazer novas dinâmicas 
à atividade cultural do município.

Obedecendo a uma filosofia 
assente no binómio exposições 
permanentes/exposições tempo-
rárias, complementando estas 
exposições com a realização de 
um conjunto lato de atividades 
de animação centrado no patri-
mónio oral, por forma a trazer 
publico e a fidelizar públicos, o 
Museu da Ruralidade – Núcleo 
da Ruralidade, cumpre ao mesmo 
tempo o papel de sensibilização 
das populações para a impor-
tância do património cultural 
da nossa região.

Ao longo de um ano, 29 de julho 
de 2011 foi a data de inauguração 
do Museu, desenvolveu-se um 
conjunto lato de atividades pro-
curando trazer novos públicos ao 
nosso concelho, novas atividades 
e, principalmente, fazer daquele 
espaço museológico um ponto de 
encontro de formas de expressão 
cultural do nosso concelho e, em 
particular, em torno de temas 
da oralidade. 

Ao longo do primeiro ano de 
atividades importa destacar al-
gumas delas, nomeadamente, as 
noites de ensaios abertos com 
os grupos corais do concelho e 
o lançamento de algumas pu-
blicações das quais destacamos 
“Imagens à Volta da Feira de 
Castro em 1960”, da autoria de 
António Tito Figueira e Miguel 
Rego e o “O Rural Plural”, da Edi-
tora 100 Luz, que compila um 

importante conjunto de textos 
sobre a temática da ruralidade.

A organização de diversas ex-
posições temáticas sobre temas 
locais e regionais, tiveram tam-
bém aqui o seu palco. Miniaturas 
em Cortiça, de José Brito, Coleção 
de Violas Campaniças de Pedro 
Mestre e os trabalhos dos alunos 
do 1º Ciclo de Casével (sobre a 
temática das Profissões) e do 1º 
Ciclo de Entradas (sobre a evolução 
histórica da vila), foram as expo-
sições que trouxeram ao Museu 
da Ruralidade novos visitantes 
e novas dinâmicas culturais ao 
concelho. 

Entre julho de 2011 e julho de 
2012, foram efetuadas visitas guia-
das a todos os alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do concelho e dos 
Jardins de Infância, para além de 
duas turmas do J I do Lar Jacinto 
Faleiro. Ao mesmo tempo, tam-
bém por ali passaram alunos dos 
mais diversos estabelecimentos 
de ensino do concelho, nomea-
damente da Escola Secundária 
e da Universidade Sénior.

Debates, colóquios e o acolhi-
mento de uma sessão do Congres-
so Mundial de Sociologia Rural, 
animaram, de uma forma impor-
tante, a atividade do museu, que 
colaborou, igualmente, na Planí-
cie Mediterrânica, na Quinzena 
Cultural Primavera no Campo 
Branco, no Entrudanças e nas 
iniciativas evocativas dos 500 
anos do Foral de Entradas.

A quase maioria das ativida-
des desenvolvidas no espaço do 
Museu foram objeto de registo 
audiovisual, permitindo desta 
forma construir um corpo docu-
mental acessivel a todos os inte-
ressados e disponivel no espaço 
do Centro de Documentação do 
Museu, outra das valências do 
projeto do Museu da Ruralidade.

Ao longo deste ano de atividade, 
o Museu da Ruralidade teve uma 
abertura regular diária, incluindo 

feriados e fins de semana, apesar 
de não ter qualquer técnico ou 
funcionário a tempo permanente. 
O seu funcionamento assentou 
na total disponibilidade de técni-

cos de outros serviços e setores 
do Município de Castro Verde,  
para além de outros técnicos 
provenientes de vários progra-
mas ocupacionais, iniciativas de 

apoio a jovens licenciados (PEPAL), 
estágios de âmbito escolar, ou 
outras situações de integração 
no mundo do trabalho que foram 
solicitadas.

cultura

No local onde todos os 20 de janei-
ro de cada ano se realiza a Feira do 
Pau Roxo, no Rossio do Santo ou S. 
Sebastião, em Castro Verde, funcio-
nou durante quase uma centena de 
anos uma mina. Numa fase inicial, 
extraía-se ali a galena e o chumbo. 
Posteriormente a barite. Centenas de 
metros de galerias, ligadas entre si 
por uma rede de poços, alguns com 
quase 20 metros de profundidade, 
constituíam esta mina que servia 
igualmente como entreposto de re-
colha da barite e do manganês de 
outras minas, como a mina Branca, a 
Misericórdia, o Serro do Lírio. Poucos 
são os documentos que ficaram da 
atividade mineira desta e doutras 

minas que povoam o imaginário das 
gentes de Castro Verde. Encerrada 
em 1962/1963, a mina do Rossio do 
Santo empregava todos os anos en-
tre 20 a 30 pessoas, em particular 
crianças que, a partir dos onze, doze 
anos, separavam a barite do seixo, 
trituravam-na, ensacavam-na, carre-
gavam as camionetas dos transportes 
�Andorinha� que a levavam para as 
fábricas de tinta e cerâmica da zona 
centro do nosso país. Coruche, Porto 
de Mós, Leiria. 

“Memórias de uma mina” é uma 
exposição que pretende mostrar a 
mina do Rossio do Santo, através 
dos depoimentos de sete antigos 
trabalhadores que aí deram os pri-

meiros passos no mundo do trabalho, 
ainda meninos com pouco mais de 
uma dezena de anos. Paralelamente, 
estão expostas algumas das rochas 
e minerais que compõem o subsolo 
da região, com alguns complementos 
documentais, que permitem compre-
ender a especificidade geológica da 
região e perceber a composição do 
seu subsolo. Para além de fotogra-
fias, objetos e documentos escritos, 
a exposição é igualmente composta 
pelas entrevistas integrais dos sete 
trabalhadores da mina de S. Sebastião 
que podem ser ouvidas e vistas num 
quiosque informático e que ilustram 
de uma forma simples e objetiva a 
história desta mina.

"memórias de uma mina" no museu da ruralidade
até 31 de janeiro
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cultura

PLaNíCiE MEDitErrâNiCa 2012

Castro verde celebrou cultura do sul durante três dias                                                                
Os valores do Mediterrâneo 

voltaram a afirmar-se em Castro 
Verde através de inúmeras ativi-
dades culturais que integraram 
o programa de mais uma edição 
da Planície Mediterrânica. A 
iniciativa, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, aconteceu entre os dias 
14 e 16 de setembro e manteve 
os habituais parceiros que têm 
colaborado neste encontro 
de culturas que acontece em 
cada ano em Castro Verde. A 
Associação Sete Sois Sete Luas, 
a Associação PédeXumbo, e di-
versas associações e agentes do 
concelho que contribuíram, uma 
vez mais, para o enriquecimento 
deste festival.

Procurando contribuir para a promo-
ção do património local e assumindo 
as tradições como ponto da partida 
para a criação de novas linguagens 
artísticas e culturais, elaborou-se um 
programa que assentou em diversas 
áreas de intervenção. Desde o artesa-

nato ao cante alentejano, às oficinas 
de dança de tradição europeia e à 
gastronomia, passando pelos con-
certos, muitas foram as propostas 
disponíveis para que se pudesse des-
frutar intensamente desta iniciativa.

A abertura oficial do festival teve 
lugar no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, no dia 14 de setembro, pelas 
18h00, onde foram apresentados os 
trabalhos de artes plásticas resultantes 
da residência artística ocorrida dias 
antes e que evolveu artistas de Mar-
rocos, Grécia e Itália. Um momento 
que contou com a participação do 
Grupo Coral “As Camponesas” de 
Castro Verde.

Aberta a sessão foi feito, em seguida, 
um périplo pelas cinco exposições 
de diferentes temáticas, técnicas e 
autores que se apresentaram nesta 
Planície Mediterrânica.  Na fotogra-
fia, Santiago Macias, Pedro Barros, 
Rui Pedro Tremoceiro (Portugal) e 
Konstantinos Ignatiadis (Grécia). Na 
escultura, Moss (França). Na pintura, 
Mohamed. Bouzoubaa (Marrocos). Na 
Galeria Loja 30 esteve patente uma 

mostra coletiva de artes plásticas 
com trabalhos de Ana Lebre, Hele-
na Lousinha, Vanda Palma, Alberto 
Reis, Jaime lebre e Ricardo Rodrigues. 

A rua D. Afonso Henrriques foi alvo 
de mais uma intervenção artística. 
Nesta edição, a artista plástica Vanda 
Palma inspirou-se no livro “Cal” de 
José Luís Peixoto e criou “A Preto e 
Cal”. O preto dos desenhos de figu-
ras concretas e abstratas como que 
a desassossegar o branco das casas 
onde se liam as palavras do escritor.

Os concertos que se realizaram 
no Anfiteatro Municipal estiveram 
a cargo de 7luas Orkestra, 20º, uma 
produção que assinalou o 20 aniver-
sário do festival Sete Sois Sete Luas, 
de La Banda Del Pepo (Murcia) e do 
novo projeto musical Orient Sete Sois, 
liderado pelo português Rão Kyao, 
que encerrou o festival. Nesse pal-
co atuaram ainda “Os Ganhões” de 
Castro Verde e o grupo Campaniça 
Trio. Importa também assinalar a pré-
-apresentação do primeiro disco de 
Celina da Piedade, “Em Casa”, que 
decorreu no Cineteatro Municipal, 

com lotação esgotada. 
Paralelamente aos concertos, fize-

ram parte do programa, ao longo do 
fim-de semana, diversas propostas 
para diferentes públicos, tais como: 
oficinas de dança, venda de artesanato 
local, feira do livro, feira de velharias e 
produtos da terra, atividades infantis, 
yoga para pais e filhos, animação 
de rua com a companhia L´Avalot 
da Catalunha, entre tantas outras.  

Afirmando a importância das tra-
dições locais, os grupos corais “As 
Vozes” de Casével  e “As Ceifeiras” de 
Entradas cantaram ao entardecer, no 
palco do Jardim do Padrão.  O grupo da 
Viola Campaniça encantou o público 
que encheu a Igreja dos Remédios 
para ver e ouvir este projeto de forte 
tradição no concelho. Saíram para a 
rua as velhas pasteleiras em mais um 
Encontro de Bicicletas Antigas, que 
juntou amigos da terra e outros que 
se deslocaram para reviver e mostrar 
a importância de preservar bicicletas 
de um outro tempo. 

Não há festa sem música. Não há 
festa sem petiscos. Os sabores do me-

diterrâneo serviram-se no restaurante 
e na tasca, espaços instalados no Jar-
dim do Padrão. Aí, entre especiarias 
e iguarias de outras paragens, não 
faltaram alguns pratos típicos do 
Alentejo. Os doces e os chás foram 
servidos no improvisado café medi-
terrâneo ao sabor da música; numa 
das noites a ouvir João Frade, exímio 
acordeonista que tocou a solo nesse 
espaço bem intimista.  

Pela noite dentro, entre concertos-
-bailes que aconteceram na tenda, 
junto à Basílica Real, onde atuaram 
nomes como Martina Quiere Bailar 
(Madrid), ou Monte Lunai (Portu-
gal), e em tantas outras atividades, 
partilharam-se ao longo dos três dias 
momentos de verdadeiro convívio 
entre as gentes de Castro Verde e 
pessoas que aqui se deslocaram para 
se entregarem a mais uma edição 
da Planície Mediterrânica; uma ini-
ciativa que pretende potenciar isso 
mesmo, um espaço de convívio e de 
partilha de hábitos culturais que nos 
unem e que simultaneamente nos 
distinguem. 
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NECROLOGIA

adélia Maria rita, 79 anos, Castro Verde / adelino antónio 
rosa, 80 anos, alcaria do Coelho / alexandre José raposo, 
74 anos, Entradas / alexandre Manuel Evaristo, 87 anos, 
sete / alfredo raposo, 91 anos, Casével / almerinda 
Maria, 80 anos, Castro Verde / alzira ramires Colaço, 
76 anos, santa bárbara de Padrões / américo Paulos de 
almeida, 56 anos, Castro Verde / ana Luísa Pereira, 77 
anos, sta. bárbara de Padrões / antónia rosa das Neves, 
73 anos, Castro Verde  / antónio Francisco M. Figueira, 
81 anos, Castro Verde  / antónio guerreiro santiago, 83 
anos, Entradas  / antónio Júlio da Conceição, 76 anos, 
Castro Verde / antónio Luís Costa, 77 anos, Castro Verde 
/ antónio Madeira Coelho, 86 anos, Entradas / antónio 
Manuel da silva Pereira, 54 anos, Castro Verde / antónio 
Maria arsénio, 90 anos, Casével / antónio Pinto Conceição 
branco, 88 anos, são Marcos da atabueira / antónio 
serrano Vargas das Dores, 58 anos, Castro Verde / antónio 
Valente da Luz, 90 anos, Castro Verde / assunção Maria 
Luísa, 83 anos, Figueirinha / balbina Francisca almeida, 
92 anos, Castro Verde / bárbara bernardina, 88 anos, 
a-do-Corvo / bárbara guerreiro Fortuna, 94 anos, Castro 
Verde / bárbara Lúcia gregório, 83 anos, Entradas / bento 
Paulos romão, 77 anos, sete / Carlos alberto Fernandes 
Coelho, 67 anos, barreiro / Conceição da Costa Félix 
rita, 72 anos, Castro Verde / Cremilde rosa Casteleiro 
almada Contreiras, 79 anos, Entradas / Custódia Maria 
Pedro, 90 anos, Castro Verde / Custódio Maria Freitas, 
73 anos, Entradas / Edeviges Emília albino, 91 anos, 
aivados / Eduardo afonso Castilho, 87 anos, guerreiro 
/ Emília Lúcia agostinho, 95 anos, Entradas / Florival 
antónio rosa, 82 anos, sete / Francisco da Encarnação 
Costa, 84 anos, Entradas / Francisco Luís horta, 79 anos, 
são Marcos da atabueira / isabel Figueiredo guerreiro 
Fernandes, 85 anos, santiago do Cacém / Jacinto Álvaro 
Cecílio, 79 anos, Entradas / Jacinto Correia Vaz, 77 anos, 
Viseus / João Colaço Pereira, 76 anos, Castro Verde / João 
guerreiro arsénio, 69 anos, Castro Verde / João isidoro 
Pedro, 87 anos, Castro Verde / José alexandre Feio, 77 
anos, Entradas /  José batista tomé, 83 anos, são Marcos 
da atabueira / José Carlos Colaço alegre, 88 anos, alcácer 
do sal / José Carolina, 90 anos, Castro Verde / José Diogo 
Pardal, 91 anos, Montinhos / José João, 96 anos, Castro 
Verde / José Pedro gregório, 75 anos, Castro Verde / José 
revés Narciso, 78 anos, são Marcos da atabueira / José 
sobral, 75 anos, Castro Verde / Leonor Maria Medeiros, 73 
anos, aivados / Lucília guerreiro P Jorge soeiro, 83 anos, 
Casével / Lucílio Cavaco Martins, 76 anos, Castro Verde 
/ Manuel batista Fragoso, 62 anos, Entradas / Manuel 
bento, 73 anos, Casével / Manuel Correia Mestre, 53 anos, 
sete / Manuel dos santos Palma, 86 anos, a-do-Corvo / 
Manuel Feliciano de brito Palma, 70 anos, setúbal / Manuel 
Francisco albino Estaço, 76 anos, Castro Verde / Manuel 
gertrudes gregório, 82 anos, Entradas / Manuel Jerónimo 
Franco, 87 anos, Casével / Manuel Joaquim, 83 anos, Castro 
Verde / Maria antónia Clara, 82 anos, Entradas / Maria 
augusta, 89 anos, sete / Maria bárbara P. afonso Joaquim, 
73 anos, Namorados / Maria batista Fernandes, 83 anos, 
Casével / Maria Constança gaspar Pires, 92 anos, Castro 
Verde / Maria da Conceição Valente, 78 anos, Castro Verde 
/ Maria dos anjos Correia, 82 anos, salto / Maria Fabiana 
Colaço, 90 anos, santa bárbara de Padrões / Maria Feio 
Lameira, 75 anos, Entradas /  Maria georgete Vizeu, 79 
anos, Castro Verde / Maria guerreiro Nobre Constantino, 
86 anos, Castro Verde / Maria guiomar Paulino, 80 anos, 
Castro Verde / Maria isabel Pereira C. inácio, 90 anos, 
Casével / Maria Luísa Colaço alegre, 83 anos, Castro Verde 
/ Maria Pinto Matoso, 82 anos, são Marcos da atabueira / 
Maria revés de brito Nobre, 96 anos, Castro Verde / Maria 
rosária Matias, 86 anos, Viseus / Maria teresa dos anjos 
santos sales Madeira, 87 anos, Entradas / Mariana da 
assunção gonçalves, 83 anos, Castro Verde / Mariana de 
brito guerreiro, 72 anos, Casével / Mariana isabel raposo, 
79 anos, Entradas / Mário das Dores Martins, 58 anos, 
suíça / Natércia guerreiro Nobre, 80 anos, Castro Verde 
/ Palmira rita godinho, 79 anos, Castro Verde / severino 
José Mestre, 81 anos, Castro Verde / teresa Maria de brito, 
92 anos, Castro Verde / Venâncio Elias Correia, 81 anos, 
guerreiro / Ventura Colaço ramires, 75 anos, Castro Verde 
/ Vítor Júnior rodrigues Mota, 17 anos, Castro Verde 

António EduArdo MEstrE
Faleceu a 03/05/2012 - Castro Verde,  Brampton 
A família participa o falecimento do seu 
ente querido, agradecendo a todos os que o 
acompanharam até à sua última morada, ou 
que, de qualquer outra forma, lhe manifestaram 
o seu pesar.

António MAdEirA CoElho
Faleceu a 17-3-2012 – Entradas
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

António FrAnCisCo C. M. 
FiguEirA
Faleceu a 26/07/2012 - Castro Verde
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

MAriA guioMAr PAulino
Faleceu a 19/06/2012 – Castro Verde
Seus filhos, netos, genros e nora, na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, vêm por este meio 
agradecer a todos os que a acompanharam ou 
que, de qualquer outro modo, manifestaram o 
seu pesar. O nosso obrigado.

José sobrAl 

Faleceu a 28/ 04/2012
Sua esposa, filhos, netos e demais família, 
reconhecidamente agradecem a todos os que, 
de alguma forma, manifestaram o seu pesar.

luCílio CAvACo MArtins
Faleceu a 25/07/2012  Geraldos – Castro Verde
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

sEvErino José MEstrE
Faleceu a 25/02/2012 - Castro Verde
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

MAriA AntóniA FErnAndEs
Faleceu a 30 /05/2012 – Sta. Bárbara de Padrões
Passou pouco mais de quatro meses…
“A saudade é parte da ausência, é parte do amor…é 
um vazio que só se preenche com a lembrança.
 Quem a tem, sente dor…uma dor miudinha que 
cresce no coração!

 Quem a sente, nunca esquece nem nunca esquecerá o sentimento que 
não adormece por alguém que já não está”.

Toda a paz que vem dos nossos pensamentos cheios de amor e saudade, 
elevará a sua alma ao descanso merecido pois toda a sua bondade e 
grandiosidade como pessoa, será sempre lembrada por todos os que 
tiveram a felicidade de a conhecer.

A família agradece todas as manifestações de apoio, carinho e amizade 
dispensadas neste momento de profundo pesar.

João guErrEiro Arsénio
Faleceu a 18/02/2012 - Castro Verde
Esposa, filhos e restante família participa o seu 
falecimento e agradece a todas as pessoas que 
o acompanharam até à sua última morada ou 
que, de qualquer outra modo, lhe manifestaram 
o seu pesar.

à memória do 
Chico rafael
Faleceu a 11/06/2012

As pétalas perfumadas e macias das 
flores que te ofereci, levam consigo o 
meu último beijo de saudade, colocado 
no teu rosto inerte e sem vida, com o 
mesmo amor e carinho, que te dei o 

primeiro, quando o acaso te colocou no meu caminho.
Sem tu e eu sabermos como, nasceu dentro de nós 

uma atração sincera e natural, que fez despontar em 
mim um verdadeiro instinto maternal.

Maria Vitória Cerejo

Joaquim manuel 
da graça Beirão
Faleceu a 24-06-2011

Há um ano que partiste
Mas o tempo não apagou o amor que 
sentimos por ti.
Por isso estarás sempre nos nossos 
corações.
Descansa em paz.

Homenagem de esposa, filhas e neta com eterna saudade.

Carta dos pais dos alunos finalistas do ano letivo 
2011/2012 da Escola Secundária de Castro Verde    
ao Senhor Presidente da Câmara

Nós, pais dos alunos finalistas da Escola Secundária de Castro 
Verde, amigos do Victor, pretendemos, com esta missiva, tornar 
público o nosso agradecimento por todas as suas atitudes, a sua 
solidariedade, compaixão, altruísmo e, principalmente, pelo 
enorme apoio que nos ofereceu. Foram gestos notoriamente 
sinceros e completamente desprendidos de qualquer interesse.

A tragédia, que aconteceu longe de nós, fragilizou os nossos 
filhos e deixou-nos a nós numa situação de impotência, dados os 
poucos meios que tínhamos para os ajudar. Esses jovens, embora 
se julguem adultos, são apenas adolescentes de dezassete ou 
dezoito anos. Naquela noite, em choque, apenas queriam sair 
daquele local e regressar a casa, do modo mais célere possível, em 
busca do conforto da família. A tão desejada viagem de finalistas 
havia perdido todo o sentido. O seu grande amigo tinha partido, 
não estava mais junto deles! Quanto a nós, pais daqueles jovens, 
a ansiedade era enorme. Ao telefone, sentíamos os nossos filhos 
a implorar o nosso apoio e não conseguíamos estar junto deles 
para os proteger. A viagem para eles terminara, no momento em 
que tinha terminado para o seu amigo Victor.

A agência de viagens que os tinha transportado para Es-
panha não tinha meios e nem sequer envidou esforços para 
trazer, imediatamente, os nossos filhos para Portugal. Cada 
instante que eles passavam na entrada daquele hotel, mais os 
angustiava e desesperava. E nós, pais, longe deles, sentíamo-
-nos incapazes de resolver aquela situação. Era-nos impossível 
que eles regressassem de avião uma vez que, tal como acima 
referido, muitos deles são menores de idade, o que obrigaria a 
que tivessem uma autorização dos pais, autenticada, de forma 
a poderem viajar de avião.

Este impasse foi resolvido graças ao emprenho e dinamismo 
do senhor Presidente e à custa das muitas conversações entre o 
senhor, a agência Sporjovem e os representantes diplomáticos 
do consulado Português. Se não fosse a sua tomada de posição, 
senhor Presidente, o seu enorme esforço e dedicação, ter-nos-
-ia sido muito difícil resolver toda a burocracia da viagem, de 
uma hora para a outra (da noite para o dia seguinte). Queremos 
que saiba que o seu gesto solidário e humano e o seu apoio 
incondicional nos sensibilizou profundamente e que nunca o 
esqueceremos. Ficará para sempre na nossa memória, não só as 
iniciativas tomadas, mas especialmente por se ter disponibili-
zado pessoalmente para apoiar incondicionalmente os nossos 
filhos, como se de seus se tratasse, como nos chegou a dizer. 
E todas as acções, seguidas de um acompanhamento atento, 
cuidadoso e permanente junto de nós e dos nossos filhos, não 
têm paga, como nós Alentejanos, costumamos dizer. As palavras 
são poucas para exprimir o quanto lhe estamos gratos!

Seria injusto não mencionar o papel activo e diligente da 
senhora Presidente da Junta de Freguesia de Castro Verde, 
Manuela Florêncio, bem como dos senhores vereadores Paulo 
Nascimento e António João Colaço ao ajudarem a acelerar todos 
os mecanismos necessários para levar a cabo esta missão – trazer 
de volta os nossos filhos!

Agradecemos a disponibilidade do Dr. Miguel Rego, da senhora 
Patrícia Jesuíno e das senhoras psicólogas, pelo apoio que nos 
deram e pela preocupação que tiveram com os nossos filhos, 
ao longo de todos esses dias tão penosos.

Ficamos reconhecidos à senhora Directora Regional de Educação 
do Alentejo, Drª. Maria Reina Martin, pela pronta intervenção e 
pelo acompanhamento prestado aos nossos filhos.

Não podemos esquecer a atenção, a delicadeza e amabili-
dade manifestadas pelo senhor representante diplomático do 
Consulado Português na Catalunha para com os nossos filhos.

Agradecemos igualmente ao Órgão Directivo da Escola Se-
cundária de Castro Verde por ter disponibilizado o espaço desta 
escola para as diligências necessárias.

Bem hajam!
[ Seguem-se as assinaturas]
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 rubrica

Doce de maçã (Chefe Santos)

1000g de maçãs reineta
10 Colheres de sopa de MEL
1colher de chá de canela em pó
150g de miolo de noz
50g de sultanas
2 Cálices de vinho do Porto
1,5 dl de água

Descasque as maçãs e corte em pequenos pedaços. Coloque 
as maçãs dentro de um recipiente, adicione o MEL, o 
açúcar, a canela, vinho do Porto e a água. tape o recipiente 
e leve a cozer em lume brando até a maçã se desfazer 
completamente. retire do lume e adicione as nozes e as 
sultanas. Deite o preparado numa taça e decore a gosto.
Como sugestão, utilize paus de canela.

Dourada Deliciosa

1 Dourada grande
2 Colheres de sopa de MEL
2 Cenouras
sumo de limão
sal e pimenta q.b.
Folhas de salsa
ramo de hortelã

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

in «à Nossa Mesa Com... Mel – Cozinha regional do baixo alentejo», de 
Maria José Palma. Edição 100Luz.

Receitas

Fases da Lua  
quarto miNguaNte 
lua Nova 
quarto CresCeNte
lua Cheia
quarto miNguaNte 
lua Nova 
quarto CresCeNte
lua Cheia 

7 Nov 
13 Nov 
20 Nov 
28 Nov

6 dez
13 dez  
20 dez 
28 dez  

Educar para comer
Agricultura e Jardinagem
NoVEMbro
os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no 
Minguante, devendo protegê-los das geadas. Plantar cerejeiras, 
pessegueiros, pereiras e macieiras no Crescente. Na horta, semear 
agrião, alface, cenoura, couves, com exceção da couve-flor e 
brócolos. Plantar batata (nas zonas secas) alho, couve temporã, 
tremoço. semear fava, ervilha, e em camas quentes, alface, 
beterraba, cebola, nabiça, nabo rabanete e tomate. semear 
cereais de propaganda como a aveia, centeio, cevada e trigo. 
Colher azeitona e beterraba. Na adega, verificar as vasilhas 
do vinho novo. Destilar bagulho para fazer a aguardente. No 
Jardim, estercar covas para plantação na primavera, de árvores 
ou arbustos. Estacar as plantas contra o vento. Plantar bolbos 
de flores. Podar as roseiras e plantar novas. 

marta simões  Dietista

CoMEr é uma necessidade básica e vital de 
qualquer ser humano. No nosso mundo, exis-
tem lugares onde se morre de fome e existem 
outros onde se morre de obesidade. Existem lu-
gares onde se raspam pratos cheios de comida 
para o lixo e outros onde se raspam os pratos 
até ao ultimo feijão. há meninos que choram 
porque não têm comida no prato e outros que 
choram porque têm o prato cheio. Diferenças 
desumanas. Nesta balança da desigualdade, 
nós estamos no prato da fartura. antes de se 
ensinar o que é a alimentação saudável, deve-
-se ensinar a respeitar e a valorizar os alimen-
tos. os alimentos são fundamentais e custam 
dinheiro. os alimentos devem ser racionados 
e os desperdícios devem ser evitados. sensibi-
lizar as crianças para a importância dos ali-
mentos e para os benefícios que estes podem 
ter são pontos fundamentais da educação. E é 
logo à nascença que se deve insistir, durante 
a amamentação. o leite materno é perfeito. 
Não há latas nem latinhas de leite em pó que 
substituam o leite materno. a constituição do 
leite é sempre igual, não existe leite fraco. É 
a hidratação adequada da mãe e a sucção do 
bebé que ajudam a produzir mais leite. os estu-
dos mostram que mesmo as mães desnutridas 
são capazes de produzir leite de suficiente 
qualidade e quantidade para suprir as neces-
sidades de crescimento do bebé. Na maioria 
dos casos, o baixo peso deve-se ao consumo 
insuficiente de leite materno devido a horários 
limitados, a uma inadequada sucção ou a um 
problema orgânico do bebé. o leite materno é 
gratuito, completo, hidrata, alimenta e pode ser 
dado em qualquer altura sem que necessite de 
preparação. Protege pois ajuda os bebés a criar 
defesas imunológicas e está associado a um 
menor índice de obesidade infantil. a organi-
zação Mundial de saúde aconselha, sempre que 
possível, o aleitamento materno exclusivo até 
aos 6 meses de idade, ou seja, até essa idade, 
o bebé deve tomar apenas leite materno e não 
deve dar-se nenhum outro alimento com-
plementar ou bebida. E com o crescimento, a 
educação alimentar deve continuar, na escola 
e em casa. Durante o ano letivo, os professores, 
educadores de infância e auxiliares esforçam-
-se por instruir os meninos relativamente à 
importância de uma alimentação equilibrada. 
Mas este trabalho de educar para comer deve 
começar em casa. a escola não substitui a 
família. são os pais os principais modelos, que 
devem servir de exemplo aos filhos. De nada 
serve insistir na escola, se em casa os meninos 
não comem sopa, nem peixe, nem feijão, nem 
ervilhas…etc.! Na escola, todos os dias à hora do 
almoço, os meninos são auxiliados e insiste-se 
com os mais relutantes em comer a sopa ou o 
2º prato. o mais fácil seria colocar bifes com 
batatas fritas para evitar sem birras e almoços 
demorados. Mas não queremos facilitismos e 
queremos meninos saudáveis. Por isso deve-
mos insistir e ter paciência para criar e incutir 
hábitos salutares. Devemos seguir a roda dos 
alimentos diariamente para que o organismo 
obtenha o aporte de energia, gordura, proteí-
nas, água, minerais e vitaminas necessário. se 
comermos pelo menos três peças de fruta por 
dia, sopa no inicio do almoço e jantar, legu-
mes ou saladas a acompanhar peixe ou carne, 
se ao pequeno almoço ingerirmos leite ou 
derivados e cereais, se comermos pratos que 
contenham feijão, grão, ervilhas e outros tipos 

de leguminosas, conseguiremos um equilíbrio 
natural sem que seja necessário recorrer a 
vitaminas industrialmente processadas, caras 
e desnecessárias. E são estas as linhas segui-
das nas ementas elaboradas mensalmente, 
que seguem as normas da circular n.º 14/
CgiDC/2007 do Ministério da Educação. Na 
escola, pretende-se que os meninos comam de 
tudo e aprendam a comer diferentes alimen-
tos. Experimentar novas texturas e sabores é 
importante principalmente para as crianças 
que têm uma alimentação muito monótona em 
casa. Nas ementas escolares existem  cuidados 
como alternar o peixe com a carne, servir dois 
pratos de bacalhau mensalmente, servir um 
prato à base de leguminosas semanalmente, 
ter sempre legumes como acompanhamento, 
etc. a feijoada, o cozido de grão, a açorda, as 
ervilhas com ovos e outros pratos tradicionais, 
além de baratos, são pratos saborosos, comple-
tos e nutritivos. É tudo uma questão de hábito. 
É um facto visível que a “superproteção” que 
existe face às crianças nos dias de hoje tam-
bém é visível a nível alimentar. Existem pais 
que entendem um bacalhau com grão ou uma 
feijoada como uma autêntica agressão contra 
os seus filhos. Porque eles não gostam, choram, 
não comem, e coitadinhos, vão ficar cheios de 
fome. Não se preocupe! uma criança se tiver 
fome, come. Mais grave será encherem-se 
de comida pouco saudável. Muitos meninos 
comem bolachas, bolos, iogurtes cheios de 
açúcar, sandes inteiras e depois chegam à hora 
do almoço e não têm apetite. o hábito de beber 
sumos à refeição também não ajuda em nada. 
Passando a publicidade, um sumol ou uma 
Coca-Cola de 33cl contém o equivalente a 5 
pacotes de açúcar, já um ice tea contém cerca 
de 3 pacotes (crie o hábito de ler os rótulos)…e 
depois lá vem a constatação: senta-se à mesa 
e não come nada! E com razão! É que se calhar 
já encheu o estômago com um copo inteiro 
de sumo cheio de açúcar e por vezes gás, que 
logicamente  tira a fome. as crianças que fazem 
uma alimentação equilibrada e variada, sem 
exageros em açucares e gorduras, terão com 
certeza um peso normal, menos problemas de 
dentes, serão mais ativas, mais concentradas e 
terão um maior rendimento escolar…em suma, 
serão mais felizes! Crie regras e não ceda a 
todas as vontades do seu filho. Comer um cho-
colate, um gelado ou um rebuçado é normal 
e faz parte de qualquer infância, mas não se 
deve tornar um hábito diário nem um motivo 
de recompensa ou  suborno. os abraços, a 
atenção e os sorrisos além de grátis fazem um 
bem enorme à saúde e em alguns casos são 
mais doces que qualquer doce!  informações borda-d’água
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diversos

teatro da terra apresentou 
“Chão de água” em Castro verde

A Companhia “Teatro da Terra” 
apresentou, no dia 4 de agosto, no 
Anfiteatro Municipal de Castro Verde, 
a peça de teatro “Chão de Água”, da 
autoria de João Monge.

A partir de “As Troianas” de Eu-
rípides, um clássico da tragédia 
grega, João Monge trouxe para o 
palco o paralelismo entre o desen-
raizamento provocado pela desloca-
lização compulsiva das populações 
dos seus territórios – a pretexto da 
construção de barragens e de um 
questionável desenvolvimento eco-
nómico - e a solidão revoltada das 
mulheres troianas quando a guerra 
lhes rouba os seus homens.

A peça traduz-se numa grande 
parábola sobre a vida e a morte, uma 
epopeia dedicada ao povo alentejano, 

mesclada com referências da vida 
contemporânea de fácil reconheci-
mento, numa composição teatral 
dramaturgicamente expressiva com 
o intuito de potenciar uma visão 
crítica abrangente.

Com encenação de Maria João Luís 
e interpretação da própria e de ato-
res consagrados e bem conhecidos 
do público como Heitor Lourenço, 
Catarina Guerreiro, Helena Montez, 
Patrícia André, Pedro Mendes, Su-
sana Blazer, Rui Gorda e do Coro 
Polifónico de Ponte de Sor, dirigido 
pelo maestro Rui Martins, “Chão de 
Água”, contou ainda com a partici-
pação do Coro da Associação Sénior 
Castrense, dirigido pelo professor 
António João César.

 Quatro aNos a aPrENDEr saúDE

"lancheira, sorriso 
em movimento"

"Lancheira Sorriso em Movimento" 
é um projeto que �pretende contribuir 
para a promoção da literacia em saúde 
nos domínios alimentar, nutricional 
e prática de atividade física, tendo 
como público-alvo os alunos do 1º 
ano do 1º ciclo dos estabelecimentos 
de ensino do território de interven-
ção da Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, nomeadamente em 
Castro Verde.

Surgindo como resultado �dos 
conhecimentos provenientes de 
diagnósticos, programas e proje-
tos desenvolvidos com a população 
do Baixo Alentejo e que apelam à 
necessidade de intervenção ao nível 
da proteção da saúde, este projeto 
pretende acompanhar esses alunos 
ao longo do seu percurso escolar no 
1º ciclo (desde o 1º ao 4º ano). Conhe-
cer os lanches escolares dos alunos, 
conhecer as brincadeiras/jogos de 

recreio, promover o consumo de pão, 
leite, iogurte e fruta, despromover 
o consumo de salgados, doces e 
refrigerantes/chás açucarados e 
promover brincadeiras de recreio 
que contribuam para o bem-estar 
cognitivo, afetivo e psicomotor dos 
alunos e, ao mesmo tempo, o desen-
volvimento de competências no seio 
das famílias de forma a respeitar 
hábitos alimentares saudáveis.

A decorrer desde setembro deste 
ano e estendendo-se até julho de 
2016, uma vasta rede de parcerias 
de instituições e entidades públicas 
e privadas dão corpo a este projeto 
que integra dois enfermeiros, cinco 
fisioterapeutas, dois nutricionistas, 
uma psicóloga e uma técnica de 
serviço social. A "Lancheira, Sorri-
so em Movimento" tem um valor 
global de cerca de 250 mil euros 
para a sua concretização.

feira de entradas

Cerca de 50 anos depois, a Feira 
de Entradas voltou a ser uma rea-
lidade. No dia 6 de outubro, a Rua 
Nova da Feira voltou a ser invadi-
da por feirantes que apregoaram 
os seus produtos e sentiu-se no ar 
uma mistura de cheiros e sabores 
tradicionais, próprios destes espaços, 
a que não faltou também o barulho 
inconfundível de um carrocel para 
os mais novos.

Transportada para o seu local ori-
ginal, a Feira foi muito mais que uma 
oportunidade de negócio, de com-
pra e venda de calçado, vestuário ou 
produtos alimentares. Foi sobretudo 
um espaço de convívio e reencontro, 
de memórias, de regressos...

Ao longo do dia, muitos foram os 
visitantes que aproveitaram os raios 

de sol para passearem em família. 
Mais do que isso, muitos foram os 
Entradenses que a pretexto da Feira 
regressaram à sua terra natal para 
recordarem o passado e visitarem 
família e amigos. Foi fácil de perceber, 
principalmente no rosto dos mais 
velhos e nas conversas de rua, o 
misto de recordações e sentimentos 
que lhes invadia a alma.

 A Feira de Entradas, que em tem-
pos foi uma das mais importantes 
de toda a região, nomeadamente na 
transação de gado, voltou a abrir as 
suas portas, num esforço e agregação 
de vontades de toda uma população.

Esta iniciativa realizou-se no 
âmbito das comemorações dos 500 
anos da doação da Carta de Foral a 
Entradas, por D. Manuel I.

hortas Comunitárias
1º aniversário marca projeto 
invejável

Assinalou-se no passado 
dia 5 de outubro, o primeiro 
aniversário do projeto Hortas 
Comunitárias, criado em 2011 
pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, com o objetivo de 
promover a prática da atividade 
hortícola, a alteração de hábitos 
alimentares, a cooperação com 
vizinhos e amigos, para além da 
satisfação de algumas necessi-
dades alimentares da família 
através da autoprodução.

Projeto marcado por uma forte 
adesão da população desde a primeira 
hora, é cada vez mais marcante a 
sua importância ao nível local, sendo 
corrente e consensual que este é um 
projeto que se tem mostrado muito 
positivo e de particular importância 

para as famílias.
Avaliados os resultados deste 

primeiro ano de experiência, e ape-
sar de algumas adversidades que 
marcaram o percurso do projeto, 
pode-se concluir que pelo número 
de desistentes e a lista de espera 
que não pára de aumentar, que este 
projeto precisa de ser reavaliado e, 
obrigatoriamente, ampliado.

A Comissão de Utentes entretanto 
criada, embora de carácter provisório, 
tem sido muito importante para o 
bom funcionamento do projeto e o 
cumprimento mínimo das Normas 
de Funcionamento que todos os par-
ticipantes conhecem e assumiram 
cumprir. Essa é a prova evidente 
que a existência de uma Comissão é 
uma exigência natural permitindo o 
contato regular entre os utentes e a 

Câmara Municipal, porque afinal são 
já muitas as questões de interesse 
comum e alguns os problemas que 
precisam de acompanhamento e cons-
tante avaliação das duas partes, de 
forma a levar longe esta experiência 
que tem servido de exemplo para 
algumas experiências que começam 
agora a dar os primeiros passos.

O projeto Hortas Comunitárias de 
Castro Verde, tem já a experiência de 
um ano de atividade, é um espaço a 
manter e melhorar para dignificar 
o trabalho aqui realizado. Paralela-
mente, os novos equipamentos ao 
serviço de todos e as várias iniciativas 
pedagógicas e culturais que se vão 
realizando em parceria com outras 
entidades, têm servido para levar 
este exemplo bem longe.

O próximo passo, e mais urgente, 
conforme aliás já foi comunicado no 
Boletim trimestral do projeto, será a 
eleição da Comissão de Utentes das 
Hortas Comunitárias em reunião 
geral de utilizadores, a realizar no 
dia 11 de Novembro, às 11 horas, 
seguindo-se um magusto/convívio 
alargado à comunidade. As propos-
tas de candidaturas compostas 
de 5 membros por lista, deverão 
dar entrada na Câmara Municipal 
até ao dia 5 de Novembro, sendo-
-lhes atribuída uma letra (a, b ou 
c) conforme registo de ordem de 
entrega. A votação será por voto em 
boletim devidamente identificado 
vencendo a lista mais votada. A 
Comissão definirá então as normas 
de funcionamento e organização 
durante o seu mandato, cuja dura-
ção será pelo período de um ano. 
A convocação das eleições para a 
Comissão de Utentes, bem como 
outros assuntos relacionados com 
as Hortas Comunitárias, passarão a 
ser da responsabilidade da Comissão 
entretanto eleita.
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desporto

pavilhão desportivo 
municipal foi alvo de 
intervenção

O Pavilhão Desportivo Municipal, 
em Castro Verde, foi alvo de uma 
intervenção profunda, que teve como 
finalidade maior a colocação de uma 
nova cobertura no edifício.

A obra, que representou um inves-
timento na ordem dos 50.000 euros, 
veio assim resolver um problema 
que vinha afetando o equipamen-
to desportivo nos últimos tempos, 
nomeadamente no que respeita à 

infiltração de águas da chuva em 
diversos pontos, fruto do envelheci-
mento da cobertura existente. Para 
além da resolução deste problema, 
a intervenção teve ainda como fi-
nalidade a melhoria do conforto 
térmico do edifício. Nos próximos 
meses, quando estiverem reunidas 
as condições para a intervenção, será 
efetuada uma revalorização do piso 
do ringue do Pavilhão.

Castro verde inaugura 
Centro municipal de marcha e Corrida

Foi inaugurado oficialmente, no dia 
13 de outubro, no Parque da Liberdade, 
o Centro Municipal de Marcha e Corrida 
de Castro Verde, com uma Caminhada 
e Passeio de Bicicleta, que contou com 
as presenças da atleta Ana Dias e do 
ex-atleta Ezequiel Canário.

Este centro concretiza-se no âmbito 
da adesão do Município de Castro Ver-
de ao Programa Nacional de Marcha 
e Corrida, como forma de promover 
a adoção de uma prática desportiva 
regular, direcionada para a melhoria 
dos níveis de saúde da população. Este 
novo serviço disponibiliza aos inscritos 
um conjunto de cinco percursos, já 
sinalizados, variando as suas distâncias 
e níveis de dificuldade, de forma a que 
possam adaptar-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 
coloca à disposição dos interessados 
diferentes infraestruturas de apoio à 

atividade, quer sejam balneários ou o 
ginásio ao ar livre, podendo usufruir 
de acompanhamento técnico ao nível 
da prescrição, planeamento e avaliação 
do desempenho, que ficará a cargo dos 
técnicos do Gabinete de Desporto do 
município. Desta forma, proporciona-
-se um acompanhamento profissio-
nal que permitirá aos praticantes das 
mais diversas modalidades usufruir de 
melhores resultados e compreender 
melhor os benefícios desta atividade.

Desenvolvido pelo Instituto de 
Desporto de Portugal, I.P., a Federação 
Portuguesa de Atletismo e a Faculdade 
de Desporto da Universidade do Por-
to, o Programa Nacional de Marcha 
e Corrida é uma iniciativa de âmbito 
nacional, que pretende valorizar a 
imagem da marcha e da corrida, re-
forçando a componente de   lazer e 
recreação, de forma a contribuir para 
o aumento do número de praticantes 
das modalidades e o combate ao seden-
tarismo junto das populações locais.

100 triLhos – CLubE DE btt

386 participantes pedalaram na 
maratona promovida pela associação

A Associação 100 Trilhos – Clube 
de BTT promoveu no dia 23 de se-
tembro, uma Maratona de BTT, que 
envolveu cerca de 380 participantes.

 Uma iniciativa de caráter lúdico-
-desportivo, que teve como finalida-
de estimular a utilização da bicicleta 
como meio de transporte alternativo, 

não poluente e saudável, o contato 
com a natureza e a promoção das po-
tencialidades do concelho de Castro 
Verde para a prática da modalidade. 
A prova arrancou do Parque da 
Liberdade, em Castro Verde, onde 
este ano, em colaboração com a 
Emotion Sports através do programa 

BIKE 4 HELP, foi disponibilizado um 
equipamento de “Saltos Negativos 
– Gravidade Zero”, cujas peque-
nas “contribuições por salto” serão 
posteriormente encaminhadas para 
uma instituição de solidariedade 
social do concelho de Castro Verde. 
 

ginásio ao ar livre 
fomenta prática de 
atividade física

Castro Verde ganhou, recentemen-
te, mais um equipamento desportivo, 
que em muito tem contribuído para 
o aumento da prática da atividade 
física por parte da população.

Na Rua Timor Lorosae, junto ao 
Parque de Campismo, encontra-se 
instalado um Ginásio ao ar livre, 
com equipamentos para a prática 
de exercícios específicos e utilização 
terapêutica pela população, através 
da criação de um “mini” circuito de 
manutenção com diferentes funções 
potenciadas pelos equipamentos, 
como seja cintura, leme, peitorais, 
elevador, balança, abdominais, es-
qui de fundo e barras, entre outros.  
A criação deste espaço foi promovida 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, e teve como finalidade a valo-
rização desta área enquanto espaço 
público, bem como o seu embeleza-
mento, dotando-a de um conjunto 

de equipamentos de lazer, incenti-
vando, desta forma, a prática de ac-
tividade física pelas diferentes faixas 
etárias, em espaço verde ao ar livre. 

MiguEL rosa
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Câmara estabeleceu acordo de 
colaboração com o lar frei manoel das 
entradas para construção de lar da 3ª idade

Tendo presente a necessidade exis-
tente no concelho de Castro Verde, 
no que respeita a uma cobertura 
uniforme ao nível da distribuição 
da valência de internamento de 
idosos, a Câmara Municipal de Cas-
tro Verde deliberou conceder ao 
Lar Frei Manoel das Entradas, um 
apoio financeiro para construção 
de um Lar da 3ª Idade na vila de 
Entradas.

Já desde há algum tempo que a 
instituição, que já presta apoio aos 
mais idosos em valência de Centro de 
Dia, vinha mostrando determinação 
em alargar as suas funções. Para tal, 
elaborou uma candidatura ao QREN 
/ InAlentejo, entretanto já aprovada, 
para financiamento, a fundo perdido 
de 70%, que pode chegar aos 85%, 
para a construção da infraestrutura, 
cujo projeto, elaborado pela Câmara 
Municipal de Castro Verde, a erigir em 
terrenos também eles cedidos pelo 
Município, tem um valor estimado 
em 1,6 milhões de euros.

O subsídio de capital para investi-
mento a atribuir pelo Município de 
Castro Verde terá um montante má-
ximo de 400.000 euros� (quatrocentos 
mil euros), sendo estabelecido, para 
o efeito, um acordo de colaboração, 

cujos princípios orientadores são 
idênticos aos dos protocolos que a 
autarquia celebrou com o Lar Jacinto 
Faleiro e a Fundação Joaquim António 
Franco e Seus Pais.

Esta verba representa cerca de 80% 
do valor da contrapartida nacional 
inscrita na candidatura ao QREN / InA-
lentejo para a construção do Lar da 3ª 
Idade e deverá ser liquidado durante 
o período de realização da obra.

Este protocolo celebrado entre as 
duas entidades veio reforçar os es-
forços desenvolvidos pelo Município, 

em parceria com as IPSS’s locais, em 
desenvolver um projeto sustentável 
de apoio social, participando de uma 
forma ativa na criação e disponibiliza-
ção de equipamentos de necessidade 
primária para utilização de idosos, 
nomeadamente de Lares.

A assinatura do Acordo de Cola-
boração entre a Câmara Municipal 
de Castro Verde e o Lar Frei Manoel 
das Entradas decorreu no dia 4 de 
setembro de 2012, no edifício da 
Junta de Freguesia de Entradas, numa 
sessão aberta ao público.

notícias

CerCiCoa recebe
subsídio da Câmara 
de Castro verde

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde deliberou conceder 
à CERCICOA – Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de Crian-
ças Inadaptadas e Solidariedade 
Social, com sede em Almodôvar, 
um apoio financeiro na ordem 
dos 15 mil euros. Este apoio 
tem como objetivo cofinanciar 
o projeto de ampliação e remo-
delação do Lar Residencial, de-
signadamente, na qualificação 
de vinte e quatro lugares em lar 
Residencial e trinta em Centro 
de Atividades Ocupacionais.

Um investimento na ordem 
dos 363.000�euros é o valor 
previsto para desenvolver este 
projeto, que irá beneficiar pes-
soas com limitações das funções 
intelectuais e/ou motoras dos 
concelhos de Castro Verde, Ou-
rique e Almodôvar e que tem já 
aprovado um projeto ao abrigo 
do Programa Operacional Poten-
cial Humano – POPH, tipologia 
6.12 – Apoio ao Investimento e 
Respostas Integradas de Apoio 
Social. A comparticipação pri-
vada necessária é de 25% do 
investimento, ou seja, cerca de 
90.750�euros, um valor que ex-
cede claramente a capacidade 
financeira da instituição e que 
a levou a solicitar o tão neces-
sário apoio às autarquias dos 
concelhos abrangidos pela sua 
atividade.

largada às perdizes
no Campo de treino

O Clube de Caçadores de 
Entradas juntou-se às Come-
morações dos 500 Anos da 
Doação do Foral de Entradas 
e organizou, para os seus as-
sociados, no passado dia 28 de 
julho, uma largada às perdizes, 
integrada nos festejos das “Noi-
tes em Santiago”.

Uma iniciativa que juntou umas 
dezenas de caçadores, numa ma-
nhã de lazer para os amantes deste 
desporto de ar livre.

Neste âmbito, outras inicia-
tivas se vão seguir.

Câmara concede
subsídio a 
Bombeiros 
voluntários

Vinte e cinco mil euros foi 
o valor atribuído aos Bom-
beiros Voluntários de Castro 
Verde para a aquisição de um 
veículo Florestal de Combate 
a Incêndios (VFCI). Em reunião 
de Executivo que teve lugar no 
passado dia 16 de agosto, foi 
deliberado, por unanimidade, a 
atribuição desse apoio, dada a 
necessidade efetiva desse veiculo 
para a melhoria das condições 
de socorro às populações do 
concelho. A aquisição do VFCI 
representa um montante glo-
bal de 124.400 euros, acrescido 
de IVA à taxa de 6%, e que foi 
comparticipado em 70% pelo 
programa InAlentejo.

rEDE DE MusEus 
Do baixo aLENtEJo 
passaporte une e 
promove museus

Com o objetivo de promover 
os museus do Baixo Alentejo e 
provocar a visita desses equi-
pamentos de valorização da 
memória, a Rede de Museus do 
Distrito de Beja criou um pas-
saporte e um guia dos museus 
que serão distribuídos a todos 
os visitantes dos mais de duas 
dezenas de espaços museológi-
cos que fazem parte desta rede.

O passaporte, que será ofereci-
do ao visitante em qualquer um 
dos museus que de Aljustrel à 
Vidigueira fazem parte da Rede, 
proporcionará um desconto de 
50% no valor dos ingressos dos 
museus onde se cobra a respe-
tiva entrada. Paralelamente, é 
distribuído um guia ilustrado 
onde os visitantes ficam com 
toda a informação útil necessá-
ria para acederem aos museus 
da região: temas das exposi-
ções, números de telefone e 
endereços eletrónicos. 

No concelho de Castro Verde 
estes passaportes podem ser 
solicitados no Museu da Basílica 
Real, no Museu da Lucerna ou 
no Museu da Ruralidade. 

A Rede prepara neste momen-
to uma exposição que, a partir 
de dezembro deste ano, iniciará 
um programa de itinerância que 
percorrerá todos os concelhos 
integrados na parceria.

protocolo com
o Núcleo de 
atendimento 
à vítima foi 
renovado

Tendo em consideração a 
importância da prevenção e 
erradicação da violência de gé-
nero na sociedade portuguesa, 
em que se inclui a violência 
doméstica, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde delibe-
rou proceder à renovação do 
protocolo estabelecido com o 
NAV – Núcleo de Atendimento 
à Vítima. 

No âmbito deste protocolo 
celebrado entre a autarquia 
e o NAV decorreram, no ano 
transato, em colaboração com 
a CPCJ – Comissão de Proteção 
a Crianças e Jovens de Castro 
Verde, três sessões de informa-
ção sobre a temática “Violên-
cia no Namoro”, direcionadas 
a três turmas PIEF do concelho, 
e uma ação de informação/sen-
sibilização dirigida a técnicos 
e funcionários das instituições 
locais, que abordou o tema da 
“Violência na 3ª Idade”.

O Núcleo de Atendimento 
à Vítima promoveu ainda, no 
início do ano anterior, uma reu-
nião que envolveu os vários 
municípios, para apresentação 
do relatório anual referente a 
2010 e foi efetuado, em setem-
bro de 2011, o encaminhamento 
de uma situação de violência 
doméstica, para acompanha-
mento e apoio psicológico.
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O Campaniço

assembleia municipal  aprovou moção contra
extinção de freguesias
a assembleia Municipal extraordinária, reunida em 12 de outubro de 
2012 aprovou, por unanimidade e aclamação, a moção que defende 
a atual divisão administrativa do concelho composta pelas atuais 
freguesias de Casével, Castro Verde, Entradas, santa bárbara de 
Padrões e são Marcos da ataboeira.

Moção

Considerando que a Lei nº 22/2012 
de 30 de Maio que aprova o regime 
juríco da reorganização administrati-
va territorial autárquica prevê no seu 
artº 11º que a Assembleia Municipal 
se pronuncie sobre a reorganização 
administrativa do território das fre-
guesias, na sequência da deliberação 
ou de proposta da Câmara Municipal;

Considerando que os diferentes 
órgãos autárquicos concelhios – Câ-
mara Municipal, Assembleia Muni-
cipal, Juntas de Freguesia e Assem-
bleias de Freguesia – já aprovaram 
anteriormente, por unanimidade, 
moções de rejeição da referida Lei, 
por discordarem totalmente dos seus 
objetivos, princípios e pressupostos;

A Assembleia Municipal de Castro 
Verde, reunida extraordinariamente 
no dia 12 de Outubro, no Fórum Mu-

nicipal, deliberou por unanimidade:
• Reiterar as posições anterior-

mente assumidas de repúdio da lei 
nº22/2012 de 30 de maio;

• Não emitir qualquer parecer 
sobre a reorganização adminis-

trativa territorial do concelho de 
Castro Verde, considerando que as 
cinco freguesias correspondem, não 
só à história e tradição locais, mas 
também ao interesse manifestado 
pelas populações.


