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Distribuição gratuita

autarquia

Nova etar de
Castro verde

Foi assinado o contrato de 
empreitada para a construção 
da estação de tratamento de 
águas residuais de Castro Ver-
de. Uma obra da responsabi-
lidade da empresa Águas Pú-
blicas do Alentejo com o 
objetivo de melhorar o trata-
mento e garantir a eficiência 
do saneamento das águas re-
siduais.  P 3

desenvolvimento

morangos de
Castro verde

À entrada de Castro Verde, 
12 000 metros quadrados de 
estufas produzem morangos 
através de um método inovador: 
a hidroponia. Uma aposta em-
preendedora de que nos fala 
Manuel Belchior.  P 7

local

mel do Campo
branco

O Centro de Promoção do 
Património e Turismo de Cas-
tro Verde recebeu o primeiro 
Encontro de Mel do Campo 
Branco. Uma iniciativa que 
partilhou experiências e apro-
fundou assuntos relacionados 
com o desenvolvimento da 
atividade no futuro.   P 8

Cultura

festas da vila 
2013 

Milhares de pessoas celebra-
ram o Feriado Municipal nas 
Festas da Vila. Uma iniciativa 
que voltou a afirmar-se como 
um espaço de convívio e en-
contro para gente de todas as 
idades.   P 13

suplemento 

 balanço do mandato 
autárquico 2010-2013 

a abertura do lar de sta. bárbara de padrões está prevista para breve. um investimento da Câmara municipal de Cas-
tro verde cuja gestão está protocolada com a associação seara de abril. a unidade pretende assegurar um acompa-
nhamento de proximidade capaz de garantir a prestação de serviços de qualidade à terceira idade.  P 10

atividade Com’ vida

Cumprida 
mais uma 
época

terminou mais uma época 
do programa atividade Com 
‘vida. 6937 inscrições, mais 
de 4000 aulas e um conjun-
to de projetos a pensar no 
bem-estar e qualidade de 
vida da população.  P 19

lar de sta. bárbara dos padrões

mais um contributo no apoio à
terceira idade!

XXi festival sete sóis sete luas 13 a 15 setembro
Planície Mediterrânica 2013
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Casével inaugura peça "um 
território. uma história. uma 
identidade"
Peça de arte pública simboliza indignação face à extinção da freguesia 
de Casével e tem como objetivo reafirmar a sua identidade territorial, 
perpetuando no tempo a sua existência. 

A extinção das freguesias de 
Casével e de Castro Verde e a sua 
agregação numa só como con-
sequência da reorganização 
administrativa do território das 
Freguesias aprovada pela Assem-
bleia da República (Lei n.º 56/2012 
de 8 de novembro e Lei n.º 11-
A/2013 de 28 de janeiro) tem sido 
alvo de contestação por parte da 
Assembleia Municipal, da Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
e dos executivos de ambas as 
Juntas de Freguesia por ser uma 
medida que desacreditará toda 
a filosofia inerente à origem do 
Poder Local Democrático em 
Portugal. Na sequência desta 
medida, a Direção Geral de Ad-
ministração Interna (DGAI) fez 
circular uma comunicação onde 
informa os cidadãos da neces-
sidade de adaptar o recensea-
mento eleitoral à nova realidade 
administrativa em que se base-

ará a próxima eleição dos titu-
lares dos órgãos das autarquias 
locais. 

De forma a materializar a to-
mada de posição contra a já 
decidida extinção / agregação 
da freguesia de Casével, a Junta 
de Freguesia de Casével vai eri-
gir, na Rua de Castro Verde, jun-
to ao lavadouro da vila, uma peça 
de arte pública que tem como 
finalidade reafirmar a sua iden-
tidade territorial e consolidar, 
de forma manifesta e perdurável, 
a perpetuação da sua existência.

Da autoria dos arquitetos He-
lena Passos e Pedro Silva, a peça 
de arte pública é composta por 
um elemento em betão, instau-
rador e identificador de intenções 
e por um conjunto de lâminas 
férreas que lhe asseguram a con-
tinuidade da volumetria, desma-
terializando-a, porém, gradual-
mente, tornando-a permeável 

ao olhar do observador que pode 
assim ver além dela. Na forma 
e ritmo, a proposta inspira-se no 
perfil de uma seara ondulante, 
referência à imagem dos campos 
da planície que envolve Casével.

A inauguração da peça de arte 
pública está prevista para o dia 
20 de Julho - data em que se 
cumprem 39 anos da constitui-
ção da 1ª Comissão Administra-
tiva da Democracia - numa ce-
rimónia oficial  que, sob o lema 
"Casével: um Território, uma 
História, uma Identidade" apre-
sentará, em simultâneo com a 
peça de arte pública, uma pu-
blicação contextualizadora da 
iniciativa, onde se eternizam os 
nomes de todos os homens e 
mulheres que integraram os vá-
rios executivos desta Junta, de 
1974 até aos dias de hoje. 

MANDATO AUTÁRqUICO 2010/2013

Câmara edita Caderno com 
balanço de mandato 

A atingir o final do quar-
to ano de mandato e a dois 
meses de mais um proces-
so eleitoral – as Autárquicas 
2013 - a Câmara Municipal 
de Castro Verde edita, no 
suplemento deste número 
de “O Campaniço”, um ca-
derno onde apresenta o 
balanço de atividade do 
Mandato Autárquico desen-
volvido entre 2010 e 2013. 

Em janeiro de 2011, a au-
tarquia editou, juntamente 
com este boletim informa-
tivo, um balanço de ativi-
dade onde registou o levan-
tamento do primeiro ano de 
mandato.   

O documento agora publicado 
ostenta um resumo do trabalho 
desenvolvido ao longo dos últimos 

quatro anos e remete para as op-
ções e soluções encontradas para 
a gestão do Município de Castro 
Verde. O caderno tece um enqua-
dramento político do tempo do 

mandato e dá enfâse ao tra-
balho desenvolvido nas di-
ferentes áreas de intervenção 
da autarquia, concretamen-
te, ambiente urbano, aces-
sibilidades, economia, am-
biente, habitação, política 
social, educação e ensino, 
cultura e desporto.

Para uma informação mais 
completa sobre o trabalho 
desenvolvido, devem ser 
consultados os documentos 
previsionais e os Relatórios 
e Contas referentes aos anos 
de mandato disponíveis no 
website da autarquia (www.

cm-castroverde.pt). O Caderno 
com o Balanço do Mandato Au-
tárquico 2010/2013 pode ser con-
sultado no suplemento desta 
edição de "O Campaniço". 

AutArquiA

E
ste é o último "Campaniço" deste mandato de 
quatro anos de duração, o qual tive a grata 
felicidade de liderar enquanto Presidente da 
Câmara. As eleições autárquicas, marcadas já 
para dia 29 de setembro, são motivo mais do 

que suficiente para que este veículo de comunicação 
entre a Câmara, os munícipes e os naturais de Castro 
Verde tivesse que sair com, pelo menos, dois meses de 
antecedência. A ética assim o exige, assim como a 
nossa cultura democrática e a prática de participação 
na vida pública. Como tal, fazemo-lo com o sentido de 
responsabilidade que se exige a quem está no lugar de 
Presidente da Câmara. 

Chegados ao fim do mandato, podemos concluir que 
o terminámos com a certeza de que fizemos o melhor 
que pudemos considerando o contexto legislativo, 
social, económico e financeiro em que vivemos estes 
anos. Um contexto difícil de abordar, não apenas pelo 
clima de incerteza que se abateu sobre o nosso país 
mas, acima de tudo, pela descontinuidade legislativa 
que caraterizou o cenário em que o Poder Local Demo-
crático teve que atuar, e tantas vezes improvisar, fruto 
da incompetência, da irresponsabilidade e da inconsci-
ência do Poder Central. Chegados aqui, quatro anos 
depois de termos agarrado este leme, podemos dizer 
com clarividência que temos uma Câmara Municipal 
saudável, económica e financeiramente, sem necessi-
dade de aceder a planos de resgate ou de apoio econó-
mico. Temos um Município que cria e ajuda a criar 
emprego feminino na área da geriatria, procurando 
colmatar uma lacuna profunda que é necessário resolver. 
Temos um Município que não confunde formação, cultura 
e educação com foguetório, apitos e flautas. Temos um 
Município com uma dinâmica invejável ao nível do 
associativismo, que se mantém independente do poder 
político, sem qualquer tipo de subserviência ou beija-
-mão, como muitos desejam. Temos um Município com 
um dos mais altos índices de qualidade de vida do país. 

Claro que poderíamos ter optado por uma política 
de esbanjamento ou de assunção de compromissos que 
colocariam em causa o futuro do Município, do nosso 
concelho, dos nossos filhos e das gerações futuras. No 
Balanço do Mandato, que se junta a esta edição, fica 
claro onde investimos o dinheiro dos contribuintes e os 
motivos por que o fizemos. Aplicando-o em equipa-
mentos públicos, em infraestruturas, em investimentos 
pensados para dar frutos a médio prazo. 

Por isso, estamos aqui para responder por estes 
quatro anos sem virar as costas à realidade que é esta e 
não outra qualquer. Sem qualquer tipo de demagogia e 
com a determinação com que abordámos todos os 
problemas que se abateram sobre nós, que se abateu 
sobre o Município e sobre a comunidade castrense. 
Mesmo os mais inesperados e dolorosos. 

Claro que fui o Presidente da Câmara que coorde-
nou estes quatro anos e que se responsabiliza pela 
gestão efetuada. Pelo investimento realizado. Pela 
obra concretizada. Mas todo este trabalho teria sido 
impossível sem a dedicação, o empenho e a coragem 
de uma grande equipa onde não posso deixar de incluir 
os meus colegas Vereadores, todos os autarcas e 
eleitos das Juntas de Freguesia e da Assembleia 
Municipal e, acima de tudo, dos funcionários, traba-
lhadores e colaboradores do Município e das Juntas de 
Freguesia. A todos um profundo obrigado na certeza 
que juntos continuaremos a construir um concelho 
melhor e a projetar um futuro mais justo para todos. 

Para todos, sem exceção!
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autarquia atribuiu medalhas de 
bons serviços municipais

Dando cumprimento ao Regu-
lamento Municipal para a atri-
buição de Medalhas de Bons 

Serviços Municipais, aprovado a 
20 de junho de 2007, a Câmara 
Municipal de Castro Verde pro-

cedeu à entrega das mesmas, no 
passado dia 26 de junho, aos 
funcionários que completaram 
15, 25 e 35 anos ao serviço da 
autarquia, numa sessão solene 
que decorreu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho.

Os funcionários aos quais foi 
atribuída a insígnia são Ana Isa-
bel Fialho Duarte, António Fran-
cisco C. Amaro, João Manuel da 
Luz Arsénio, Luís Miguel Alhinho 
Batista e Maria João Silva Rosa, 
com a Medalha de Prata; António 
Francisco Silva Ribeiro, António 
José Revés Vaz, António Mário 
Canário Costa, João Francisco R. 
Carneirinho, José Francisco Co-
elho Guerreiro e Valdemar José 
Marcelino Ferreira, com a Meda-
lha de Ouro; e António Cristina 
da Silva com a Medalha de Ródio.

Construção de nova etar 
de Castro verde vai avançar 
obra vai proceder à 
substituição da Etar 
de lagunagem exis-
tente e visa garantir a 
qualidade, continui-
dade e eficência do 
saneamento de águas 
residuais “em alta”.     

A empresa “Águas Públicas do 
Alentejo” (na qual a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde tem par-
ticipação através da AMGAP - As-
sociação de Municípios para a 
Gestão da Água Pública), promo-
veu no passado mês de abril, na 
Sala de Sessões do Edifício dos 
Paços do Concelho, o ato público 
de assinatura do contrato de em-
preitada para a Conceção / Cons-
trução da Estação de Tratamento 
de Águas Residuais de Castro 
Verde. Esta intervenção terá como 
finalidade a substituição da ETAR 

de lagunagem existente por uma 
nova ETAR, o que permitirá tratar 
a totalidade das águas residuais 
da vila de Castro Verde. 

A nova infra-estrutura, que 
representa um investimento de 
1.774.690,13 euros, será erigida 
no local da ETAR existente e 
baseia-se num sistema de trata-
mento biológico em sistema SBR, 
antecedido de pré-tratamento 
adequado.

Adjudicada ao Consórcio Socu-
pol, S.A. e Interagua, Lda, esta 
intervenção, que terá início em 
agosto deste ano e entrada em 
funcionamento em junho de 2014, 
visa garantir a qualidade, a con-
tinuidade e a eficiência do sane-
amento de águas residuais “em 
alta” e representa o primeiro in-
vestimento significativo realizado 
pela Águas Públicas do Alentejo 
no concelho de Castro Verde.

AutArquiA

SISTEMA PLURIMUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

agda reforça capital social
A Câmara Municipal de Castro 

Verde reunida, em sessão ordi-
nária do dia 19 de junho de 2013, 
deliberou submeter à apreciação 
e votação da Assembleia Muni-
cipal, a transferência para a AM-
GAP - Associação de Municípios 
para a Gestão de Água Pública 
no Alentejo, do valor de 50. 075, 
35 s, para reforço do capital so-
cial das Águas Públicas do Alen-
tejo (AgdA), empresa constituída 
em 2009 a partir da parceria es-
tabelecida entre esta Associação 

- constituída por 21 municípios 
alentejanos, entre os quais Cas-
tro Verde – e as Águas de Portugal 
(AdP). 

Responsável pela gestão do 
sistema de abastecimento de 
águas em alta e saneamento, a 
empresa Águas Públicas do Alen-
tejo é constituída por 49% de 
capital social da AMGAP e 51% 
da Adp, cujo capital social é atu-
almente de 500.000,00 s, sendo 
que 245.000,00 s é constituído 
pelos municípios associados.  

Em 2011 foi aprovado pela As-
sembleia Intermunicipal da AM-
GAP, o reforço de capital social 
da AgdA, SA, no valor de 2.500.000,00 
s a constituir pela Adp, SA e pe-
los Municípios integrantes, ca-
bendo aos 21 Municípios, o total 
de 1.225.000,00 s a concretizar 
durante o 1º semestre de 2013. 

A proposta de reforço do capi-
tal social da AgdA obteve a apro-
vação da Assembleia Municipal 
de Castro Verde, em reunião do 
dia 27 de junho de 2013. 

Cerimónia de entrega de medalhas de bons serviços municipais

ato público de assinatura do contrato de empreitada

NAMORADOS

entrada da localidade
está a ser reabilitada

A Junta de Freguesia de Cas-
tro Verde está a proceder, des-
de o mês de junho, ao arranjo 
urbanístico da entrada do 
Monte dos Namorados. 

A intervenção em causa con-
templa a requalificação do 
espaço em frente à escola da 
localidade e prevê a criação de 
espaços ajardinados - onde 
serão plantadas árvores e ar-
bustos - a construção de um 
caminho pedonal e a criação 
de uma zona de estar, onde 

será instalada uma pérgola. 
A obra, que deverá estar 

concluída ainda durante o mês 
de agosto, representa um in-
vestimento na ordem dos 24 
000 euros ao abrigo do proto-
colo de delegação de compe-
tências estabelecido entre a 
Junta de Freguesia e a Câma-
ra Municipal de Castro Verde, 
e está a ser realizada com o 
consentimento do proprietá-
rio do terreno.

marcha lenta em 
defesa do ip2 e do ip8

Mais de duas centenas de 
veículos participaram, na ma-
nhã de 23 de maio, na Marcha 
Lenta em defesa do IP2 e do 
IP8, numa iniciativa organiza-
da e coordenada pela CIMBAL 
– Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo, pelo NERBE/
AEBAL e pela Turismo do Alen-
tejo, ERT.

 A marcha arrancou perto 
das 08h30 com o objetivo de 
sensibilizar a opinião pública, 
e quem tem poder de decisão, 
para a necessidade de se reto-
marem as obras no IP2 e afir-
mar que não se desiste do 
direito à indignação perante 
as injustas decisões tomadas 

pelo Governo, que levaram à 
paralisação das obras nas aces-
sibilidades estruturantes da 
região. 

Nas colunas de veículos que 
partiram de Castro Verde e 
Entradas participaram viatu-
ras da Câmara Municipal de 
Castro Verde e Juntas de Fre-
guesia do concelho, de enti-
dades como os Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde, 
a Cruz Vermelha Portuguesa 
e das IPSS’s do concelho, e 
ainda empresários locais e 
particulares. De salientar ain-
da a colaboração da Guarda 
Nacional Republicana. 
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IV SEMINÁRIO “OS 70 ANOS DA INSURREIçãO DO GUETO DE VARSóVIA”

relembrar o Gueto de varsóvia
Cercado por um muro de 18km, 

o Gueto de Varsóvia foi o maior gue-
to judaico estabelecido pela Ale-
manha nazi durante o Holocaus-
to. O gueto contava inicialmente 
com uma população de 400.000 
pessoas, o que representava 30% 
do total de habitantes da cidade, 
embora o seu tamanho signifi-
casse apenas 2,4% do território. 
Nos meses seguintes à sua cons-
trução, o local continuou a rece-
ber judeus oriundos de cidades 
próximas, até que o gueto se 
tornou num espaço saturado, 
onde se multiplicavam as doen-
ças e a fome. Foram justamente 
a miséria e o desespero que le-
varam à rebelião dos judeus con-
tra a ocupação nazi em abril de 
1943, insurreição que resultou, 
na prática, na aniquilação do 
gueto (estima-se que 13.000 judeus 
morreram nos confrontos) e no 
envio da maioria dos 50.000 so-
breviventes para campos de con-
centração.

Com o objetivo de assinalar os 
70 anos da insurreição do Gueto 
de Varsóvia, o Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, em par-
ceria com a MEMOSHOA - Asso-
ciação Memória e Ensino do 
Holocausto promoveu, no pas-
sado mês de maio, um seminário 
que debateu e esclareceu um 
conjunto de temas associados a 
este acontecimento que marcou 
visivelmente o decorrer da his-

tória da Europa e do Mundo. 
O seminário apresentou dife-

rentes comunicações sobre a 
temática e  incluiu ainda a apre-
sentação dos projetos “Memória 
Viva” e “Para que a Memória não 
se perca” desenvolvidos pela Es-
cola Secundária de Castro Verde, 
com a colaboração da professo-
ra Aura Mestre e Paula Freire. 

Presidiu à abertura do seminá-
rio o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, Francis-
co Duarte, sendo de destacar as  
participações de Esther Mucz-

nik, Presidente da Memoshoá  
–  Associação Memória e Ensino 
do Holocausto, Eliana Rapp Ba-
dihi, da Escola Internacional do 
Holocausto do Yad Vashem para 
o mundo Ibérico e Hispânico, e 
do Embaixador Carlos Pais, re-
presentante de Portugal na Task 
Force Internacional para a Me-
mória do Holocausto.

No âmbito desta temática es-
teve  ainda patente ao público 
uma exposição de desenhos de 
José Bravo. 

alimentação nas escolas 
a qualidade da alimentação nas Escolas de Castro Verde é uma das prioridades do Município no âmbito do seu plano 
educativo. ao longo do ano letivo 2012/2013, a Escola trabalhou como modelo para uma alimentação saudável, capaz de 
proporcionar hábitos de vida equilibrados. 

A alimentação saudável é um 
cuidado crescente nos dias de hoje. 
quando se trata de crianças em 
idade escolar, esta preocupação 
deve ser redobrada, uma vez que 
é desde a tenra idade que se adqui-
rem hábitos que ficam para a vida.

O Município de Castro Verde,vive 
essa preocupação. Ao longo do 
ano letivo 2012/2013, a autarquia 
forneceu um total de 40 450 al-
moços aos alunos de Jardim de 
Infância e EB1. Para além dos 
almoços, forneceu aos alunos 
sinalizados pelo Agrupamento 
de Escolas, um reforço alimentar 
no período da tarde. 

As ementas dos almoços são 
elaboradas pela Dietista do Mu-

nicípio, com base na Circular n.º 
14/DGIDC/2007, com o  objetivo 
primordial de fornecer refeições 
controladas e equilibradas. 

Promover o gosto pela alimen-
tação saudável, equilibrada e 
variada, sem esquecer o cunho 
gastronómico do Alentejo, é uma 
preocupação, que levou à con-
feção mensal de pratos como 
feijoadas ou cozidos de grão, 
açorda de pescada ou sopas de 
tomate com ovo. Pratos que ti-
veram uma boa recetividade por 
parte das crianças e que podem 
constituir uma alternativa ao  “bife 
com batatas fritas”.

A escola é um modelo por ex-
celência e deve ser também um 

modelo para a alimentação sau-
dável. No entanto, este é um tra-
balho que não passa apenas pela 
escola, mas que deve começar 
desde cedo, pela motivação em 
casa. De nada vale construir se, 
em muitos casos, fora dos muros 
da escola se desconstrói: “porque 
é que me obrigam a almoçar sopa 
na escola se chego a casa e ninguém 
a come?”. Estas e outras incon-
gruências devem ser motivo de 
reflexão e têm que ser um estí-
mulo para a mudança e para a 
continuação do trabalho que se 
tem desenvolvido. A educação é 
na escola, na rua e em casa. É uma 
responsabilidade de todos. Por 
aqui, o trabalho continua! 

educAção

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE 

Pré-escolar e 1º CEb
comemoraram semana 
Cultural

Entre os dias 11 e 14 de junho, 
o Centro Escolar n.º 2 de Castro 
Verde acolheu as atividades pro-
gramadas no âmbito da Semana 
Cultural do Pré-escolar e 1º Ciclo, 
organizada pelos Departamentos 
Curriculares do Pré-Escolar e 1º 
Ciclo do Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde. 

Música, dança, marchas popu-
lares, coreografias variadas, his-
tórias e dramatizações, peças de 
teatro e cante alentejano, foram 
algumas das ações desenvolvidas 
em paralelo com a exposição de 
trabalhos realizada pelos alunos 
destes níveis de ensino e que pôde 
ser visitada durante toda a sema-
na no átrio deste Centro Escolar. 

A Semana Cultural do Pré-es-
colar e 1º Ciclo do Ensino Básico 
envolveu cerca de 300 crianças 
e registou grande adesão por 
parte da comunidade local, no-
meadamente no decorrer dos 
espetáculos organizados para 
estes dias. A iniciativa contou com 
a colaboração da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, Juntas Fre-
guesia do concelho, Centro de 
Saúde de Castro Verde, pessoal 
docente e não docente, pais e 
encarregados de Educação e teve 
como objetivo divulgar as dife-
rentes dinâmicas trabalhadas ao 

longo do ano letivo pelos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo, mas 
também o resultado do trabalho 
desenvolvido em parceria com 
os professores das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC’s). 

Todos os espetáculos culmina-
ram com a entrega de certificados 
e diplomas aos alunos finalistas, 
sendo de realçar o balanço po-
sitivo da iniciativa, quer pela 
interação que proporcionou en-
tre alunos, pais, professores e 
auxiliares, quer pela capacidade 
de dar visibilidade ao empenho, 
criatividade e esforço destas 
crianças.

autarquia e CErCiCoa celebram protocolo pela manutenção dos serviços
No âmbito da intervenção de-

senvolvida pela CERCICOA – Co-
operativa de Educação e Reabi-
litação de Crianças Inadaptadas 
e Solidariedade Social dos Con-
celhos de Castro Verde, Ourique 
e Almodôvar, no concelho de 
Castro Verde, nas suas várias va-

lências, a Câmara Municipal de 
Castro Verde deliberou celebrar 
um protocolo de colaboração 
com esta instituição, com a du-
ração de um ano, que visa a atri-
buição mensal de um auxílio 
monetário de 8 euros aos 66 
utentes do concelho de Castro 

Verde apoiados pela mesma, de 
forma a contribuir para a manu-
tenção e abrangência dos servi-
ços prestados.

Os 66 utentes apoiados pela 
CERCICOA estão distribuídos por 
várias respostas sociais, nome-
adamente 28 encontram-se in-

tegrados no Centro de Recursos 
para a Inclusão (CRI), 6 estão a 
frequentar o Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO), 2 estão no 
Lar Residencial (LR), 15 estão 
inseridos no Fórum Ocupacional 
de Expressão e Comunicação 
(FOEC), 2 encontram-se nos Ser-

viços Técnicos Especializados, 6 
frequentam Formação Profissio-
nal, 5 estão integrados no Centro 
de Recursos para o Emprego (CRE) 
e 2 encontram-se em CEI + De-
ficientes.

mesa do seminário e exposição sobre o holocausto
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PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA DE SECUNDÁRIA 

viola Campaniça na
assembleia da república 
o Projeto Educativo “Viola Campaniça” da Escola secundária de Castro 
Verde esteve na assembleia da república.  Durante a audição, abordou 
os ganhos para a educação e para a comunidade com a existência e 
dinamização deste projeto no espaço escola. 

No passado dia  22 de maio, 
uma comitiva constituída pelos 
alunos, professores, monitores e 
representantes dos parceiros do 
Projeto Educativo “Viola Cam-
paniça” deslocou-se à Assembleia 
da República para uma audição 
na Comissão de Educação Ciên-
cia e Cultura, tendo sido recebi-
da pela Presidente da Assembleia 
da República, Assunção Esteves. 
O convite para esta audição sur-
giu na sequência da visita do 
deputado do PSD, Mário Simões, 
à Escola Secundária de Castro 
Verde, no passado dia 4 de feve-
reiro, onde tomou conhecimen-
to e contato com o projeto.

Durante a audição na Comissão 
usou da palavra o Presidente da 
Comissão Administrativa Provi-
sória do Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde, Professor José 
Correia, que apresentou o pro-
jeto educativo e a escola onde o 
mesmo acontece, evidenciando 
o papel motivador que o mesmo 
tem tido junto de alguns alunos 
e o orgulho que representa para 
a escola. Seguidamente, usou da 
palavra o Vereador Paulo Nasci-
mento que fez uma contextuali-
zação do trabalho desenvolvido 
em torno da Viola Campaniça no 
concelho e falou da importância 

do projeto para a comunidade.
No balanço desta audição há 

a realçar a tomada de conheci-
mento por parte da Assembleia 
da República da existência deste 
projeto, considerado pelo Presi-
dente da Comissão, Ribeiro e 
Castro, de interesse para a salva-
guarda e dinamização da tradição 
onde se reforça o papel que a 
escola deve e pode assumir. 

Na resposta às questões colo-
cadas pelos representantes dos 
grupos parlamentares foram 
ainda abordadas questões im-
portantes como a necessidade 
de se fazer obras na Escola Se-
cundária e criar as condições 
necessárias para um melhor 
funcionamento do projeto, como 
por exemplo, um espaço oficina, 
salas adequadas ao ensino do 
toque, etc. Foi ainda realçada a 
necessidade de afetar os recursos 
necessários, nomeadamente, 
programas de apoio específico 
vocacionados para projetos des-
te tipo, bem como o reforço da 
importância da sua afirmação 
curricular, possibilitando afetar 
ao projeto recursos humanos 
fundamentais à sua dinâmica. 

Após a audição seguiu-se uma 
atuação nos Claustros da Assem-
bleia da República, dando a co-

nhecer aos presentes a excelên-
cia do toque da Viola Campaniça. 
Contrariando o que estava pre-
visto, a Comissão foi recebida pela 
Presidente da Assembleia da 
República, Assunção Esteves, à 
qual ofereceu uma Viola Campa-
niça construída na Escola Secun-
dária, que passará a figurar no 
Museu da Assembleia da Repú-
blica. A pedido da Presidente, o 
grupo voltou a tocar de tarde, nos 
Passos Perdidos, à entrada para 
a sessão de plenário.

O Projeto Educativo “Viola 
Campaniça”, que permite a cons-
trução e o toque da Viola Cam-
paniça na Escola Secundária de 
Castro Verde, tem por base uma 
parceria protocolada entre o 
Agrupamento de Escolas de Cas-
tro Verde, a Cortiçol, a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia 
de Castro Verde. A coordenação 
está a cargo do Professor José 
Abreu e do monitor David Perei-
ra, a que se junta a colaboração 
do professor Arlindo Costa.

Este projeto é um forte contri-
buto para o novo fôlego que a 
Viola Campaniça tem atualmen-
te. O grupo de alunos tem sur-
preendido muita gente nas apre-
sentações que tem realizado, 
sobretudo os que conheceram a 

realidade deste instrumento de 
tradição, dado como extinto por 
musicólogos em décadas passa-
das. Esta mudança deve muito 
ao concelho de Castro Verde, 
associações, entidades locais e, 
sobretudo, pessoas que guarda-
ram a mestria do toque e o par-
tilharam com novas gerações. 

O projeto foi alvo de uma re-
portagem de fundo do “Campa-

niço nº 90”. Agora noticiamos a 
sua presença na Assembleia da 
República, onde ficou o registo 
de um dos maiores marcos da 
nossa cultura musical tradicional 
e a pertinência da inclusão da 
Viola Campaniça (construção e 
toque) no currículo escolar, com 
o objetivo da sua salvaguarda  e 
expansão cultural.  

educAção

 “BOM DIA INSTRUMENTOS”

Concertos incentivaram 
ao estudo da música

“Bom dia instrumentos!” é o 
título que o Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo atribuiu 
à  série de concertos pedagógi-
cos  promovidos no final deste 
ano letivo com o objetivo de 
fomentar o estudo da música. 

Concebidos a pensar nos alu-
nos do pré-escolar e 1º ciclo do 
ensino regular, os concertos 
aconteceram em Beja, Moura e 
Castro Verde e foram dinamiza-
dos pelos professores de instru-
mento desta escola artística. 

Em Castro Verde, o Cineteatro 
Municipal acolheu um total de 
324 crianças do pré-escolar e 1º 
ciclo e apresentou de forma di-
vertida e original cada um dos 
instrumentos, inspirando-se em 
personagens e músicas de co-
nhecidos filmes de animação, 
como “O Rei Leão” ou “A Bela e 
o Monstro”.

Piano, violino, violoncelo, 
fagote, flauta transversal, cla-
rinetes, trompa, saxofone, trom-
pete e percussão foram a pa-
nóplia de instrumentos que, em 
palco, deram lugar a um espe-

táculo cheio de vida, música e 
alegria, cativando o público 
infantil num formato criativo 
e original. 

Todos estes instrumentos 
foram expostos sob a orientação 
da batuta do Maestro António 
João César que, no final, con-
duziu a orquestra num tutti 
muito animado com temas dos 
“Bugs Bunny”, “Flintstones” 
e“The Simpsons”, entre outros.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE

diretor tomou posse  
Tomou posse, no passado dia 

10 de julho, em sessão pública 
do Conselho Geral Transitório 
realizada na sala Polivalente da 
Escola Secundária, o novo di-
retor do Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde. 

Eleito no passado dia 13 de 
junho, na sequência da insta-
lação deste Agrupamento de 
Escolas e da abertura de con-
curso para provimento do lugar 
de Diretor, o Conselho Geral 
Transitório, presidido por Ma-
nuela Florêncio, procedeu à sua 
eleição num universo de cinco 
candidatos admitidos - Cidália 
Gil, José Correia, Augusto Can-
deias, Maria Cesaltina Basílio e 
Maria Virgínia Sebastião. 

Augusto Candeias foi eleito 
com a maioria absoluta dos vo-
tos dos membros do Conselho 
Geral em funções e inicia agora 
um mandato de quatro anos e 
a missão de pôr em prática o 
seu projeto de intervenção.  

Durante o próximo ano letivo 
2013/2014, Augusto Candeias 
refere como prioridade de fun-
do “o combate ao insucesso 
escolar” e o aumento do núme-
ro de alunos inscritos. “É im-

portante alargar a oferta forma-
tiva como forma de captar 
novos alunos, uma vez que, para 
abrirmos um curso ou uma dis-
ciplina de opção é-nos exigido 
um número mínimo de alunos. 
Muitos dos alunos que não en-
contram resposta formativa na 
nossa escola, acabam por en-
veredar por centros de formação 
e escolas profissionais”, sublinhou 
o diretor. 

Uma escola aberta à comu-
nidade e à participação dos 
encarregados de educação e seus 

representantes é outra das apos-
tas do projeto educativo desta 
direção para os próximos qua-
tro anos, agora empenhada em 
delinear estratégias pedagógicas 
e um plano de atividades capaz 
de potenciar o sucesso dos alu-
nos deste Agrupamento. 

A sessão pública do Conselho 
Geral Transitório culminou com 
uma pequena atuação do Gru-
po de Violas Campaniças da 
Escola Secundária de Castro 
Verde.

atuação na assembleia da república

tomada de posse do diretor do ae de Castro verde
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LAR FREI MANOEL DAS ENTRADAS 

obras em curso
Estão a decorrer, desde o mês 

de abril, os trabalhos de constru-
ção do Lar Frei Manoel das En-
tradas, na Rua Álvaro Cunhal, em 
Entradas.

No passado dia 21 de abril, a 
instituição de solidariedade social 
promoveu uma cerimónia sim-
bólica de lançamento da primei-
ra pedra do futuro Lar de 3ª Ida-
de da localidade, tendo marcado 
presença o Presidente da Câma-
ra Municipal de Castro Verde, o 
Pároco da freguesia, a Presiden-
te da instituição e muitos entra-
denses que não quiseram deixar 
de assistir a este momento em-
blemático.

Estimada em 1,6 milhões de 
euros, a infra-estrutura conta com 
os apoios financeiros do Progra-

ma InAlentejo e da Câmara de 
Castro Verde, e que terá capaci-
dade para acolher 40 utentes em 

regime de internamento. A con-
clusão dos trabalhos está previs-
ta para o ano 2014.

 

sociAl

Castro verde recebe 
ambulância do iNem
Viatura vai garantir uma melhor assistência pré-hospitalar e uma 
intervenção ativa nos serviços, aumentando a capacidade de resposta 
em caso de emergência. 

O Serviço de Urgência Básica 
do Centro de Saúde de Castro 
Verde dispõe, desde o início do 
mês de julho, de uma ambulân-
cia de Suporte Imediato de Vida 
(SIV) do INEM. De acordo com 
a Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo (ULSBA), a viatu-
ra vem “melhorar a assistência 
pré-hospitalar às vítimas de aci-
dente e doença súbita na região, 
bem como assegurar um adequa-
do transporte inter-hospitalar 
aos doentes críticos assistidos no 
Serviço de Urgência Básica de 
Castro Verde”. A viatura vai fun-
cionar segundo o recente mode-
lo de partilha de recursos huma-
nos entre o INEM e os serviços 
de urgência, uma vez que os 
enfermeiros das SIV “desempe-
nham também funções nas ur-
gências onde o meio está sedia-
do”. “Com este modelo obtêm-se 
ganhos de eficiência dos meios 
e melhora-se a manutenção das 
competências técnicas dos pro-
fissionais. Assegura-se ainda uma 

melhor ligação entre o pré e o 
intra-hospitalar, ao garantir não 
só a capacidade de resposta das 
equipas de emergência na ver-
tente do pré-hospitalar nas lo-
calidades onde estão inseridas, 
mas também uma intervenção 

ativa e significativa nos serviços 
de urgência”. Com esta nova am-
bulância SIV em Castro Verde, o 
INEM passa a ter duas unidades 
deste tipo na área de  de influên-
cia da ULSBA.

Medidas ativas de eMprego 

giP promoveu sessão de
Divulgação 

Atendendo ao interesse do 
setor empresarial do concelho 
de Castro Verde no que respei-
ta às atuais medidas de apoio 
e criação de emprego, o Gabi-
nete de Inserção Profissional 
(GIP) de Castro Verde promoveu, 
no dia 4 de junho, em colabo-
ração com a Câmara Municipal 
de Castro Verde, Serviço de 
Emprego de Ourique do IEFP 
e Gabinete de Apoio ao Desen-
volvimento Económico, uma 
Sessão de Divulgação de Me-
didas Ativas de Emprego e de 
Apoio ao Desenvolvimento 

Local, que decorreu no Fórum 
Municipal de Castro Verde. 
A sessão teve como finalidade 
apresentar e esclarecer os em-
presários locais no que concer-
ne ao Programa Valorizar, aos 
Estágios Profissionais, Medida 
Estímulo 2013, Passaporte Em-
prego e Reembolso da TSU e 
integrou ainda a divulgação da 
oferta formativa destinada às 
entidades do concelho de Cas-
tro Verde, enquanto meio faci-
litador de aperfeiçoamento e 
evolução laboral.

Castro sénior 2013
A Junta de Freguesia de Castro 

Verde promove, a 26 de agosto, 
mais uma edição do “Castro Sé-
nior”. 

A iniciativa tem como finali-
dade proporcionar um momen-
to de convívio, animação e inte-
ração entre os seniores 
participantes e, simultaneamen-
te, combater o isolamento e con-
tribuir para o bem-estar social.

Este ano, os seniores e refor-
mados da freguesia de Castro 
Verde vão ter a oportunidade de 
desfrutar de um passeio de bar-

co pelo Rio Tejo e assistir ao es-
petáculo de fado e poesia "Fado 
Falado".

Os interessados em participar 
nesta iniciativa podem inscrever-
-se no edifício da Junta de Fre-
guesia de Castro Verde, durante 
o horário de expediente, de 16 a 
22 de agosto.

As despesas de transporte e 
entradas serão assumidas pela 
autarquia, sendo a alimentação 
da responsabilidade dos parti-
cipantes. As inscrições são limi-
tadas.

Cidadania e igualdade de género

autarquia celebrou 
protocolo pela igualdade 
de género

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde e a ESDIME – Agência 
para o Desenvolvimento Local 
no Alentejo Sudoeste celebraram, 
no passado dia 28 de junho, em 
cerimónia realizada na Câma-
ra Municipal de Aljustrel, o pro-
tocolo de cooperação com a 
Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG). 
Durante a cerimónia procedeu-
-se ainda à nomeação da Con-
selheira Local para a Igualdade, 
Dra. Ana Cristina Martins,  res-
ponsável pela consultoria na 
definição de medidas com vis-
ta à integração de uma pers-
petiva de género nas decisões 
e ações a implementar pelo 
Município, bem como à dina-
mização, concretização, coor-
denação, acompanhamento e 
avaliação de políticas e ações 
concertadas nesta matéria. 

O protocolo visa a promoção, 
por parte do Município de Cas-
tro Verde, do desenvolvimento 
integrado da perspetiva de gé-

nero e igualdade de oportuni-
dades nas políticas municipais 
como forma de aprofundar a 
efetiva igualdade entre géneros, 
através da adoção de um Plano 
Municipal para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens que 
integre a perspetiva de género, 
enquanto estratégia, no quadro 
de definição, execução e ava-
liação das políticas e ações 
desenvolvidas pela autarquia.

Através da celebração deste 
protocolo, a Câmara Municipal 
de Castro Verde compromete-
-se ainda, entre outras ações, 
a sensibilizar os seus funcio-
nários e agentes para a impor-
tância desta temática, a facili-
tar ou promover ações de 
formação e de sensibilização 
junto dos seus trabalhadores, 
agentes municipais, munícipes 
e entidades parceiras, de forma 
a capacitá-los na promoção da 
igualdade de género e de opor-
tunidades.

Cartão Social
Município de Castro Verde

Informe-se no 
Gabinete de 
Ação Social ou 
nas Juntas de 
Freguesia.

Nova ambulância do iNem

obra do lar frei manoel das entradas
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a produção de moran-
gos através do mé-
todo da hidroponia é, 
à entrada na vila, um 
dos projetos empre-
endedores desta terra 
liderado pelo castren-
se Manuel belchior. 
uma área de mais de 
12 000 metros qua-
drados de estufas e 
230 mil plantas re-
fletem a forte aposta 
do empreendedor nos 
morangos de estufa

Carlos júlio

Manuel Belchior é um empre-
endedor bem conhecido em 
Castro Verde e em todo o Baixo 
Alentejo. Gere o negócio de co-
mércio de frutas da família e 
agora decidiu entrar no campo 
da produção. Há dois anos co-
meçou a produzir morangos em 
estufa, em Castro Verde, pelo 
método da hidroponia, ou seja, 
sem terra, mas com a circulação 
de água enriquecida, através de 
um sistema computadorizado, 
com adubos e fertilizantes.

“Vi este sistema há 3 ou 4 anos 
em Espanha e chamou-me a 
atenção porque é um sistema que 
melhora a ocupação do espaço. 
Tem um sistema elevatório e, por 
isso, como tem uma densidade 
grande de plantas produz mais, 
“ diz Manuel Belchior ao “Cam-
paniço”, explicando que esta “é 
uma cultura em hidroponia e está 
assente em fibra de coco, que é 
onde as plantas fixam as raízes. 
Tem todo um sistema de circu-
lação de água, com nutrientes e 
fertilizantes, e retorna ao tanque 
de rega, sendo reaproveitada 
novamente". 

Para o empresário, apesar de 

tudo estar a correr bem, ainda é 
necessário mais algum tempo para 
ver se o projeto é rentável, uma 
vez que o investimento foi grande 
(cerca de 600 mil euros, em parte 
financiados por fundos comuni-
tários) e depende do mercado.

“Em termos de negócio acho 
que compensa, sobretudo porque 
estamos ligados à área e como a 
fruta é muito boa conseguimos 
colocar os morangos muito bem, 
sobretudo nos primeiros meses 
do ano, quando a concorrência 
é menor. Começamos a apanhar 
morangos em dezembro e vamos 
até meados de julho, que é quan-
do apanhamos os últimos. Este 
ano, no sítio onde estavam esses 
morangos que colhemos mais 
cedo estão agora alfaces. Estou 
também a experimentar produzir 
pimentos aqui na estufa”, refere.

Ao todo são 12 400 metros qua-
drados de estufas, o que dá para 
mais de 230 mil plantas. quando 
a folhagem é maior, o facto da 
estrutura onde estão as plantas 
ser elevatória, permite uma maior 
densidade e uma melhor ocupa-
ção do espaço.

“Esta é uma fruta quer requer 
alguma mão de obra, já que a 
plantação é feita manualmente 
e todo os anos repomos as plan-
tas. A plantação dura cerca de um 
mês, mês e meio e, na altura da 
colheita, é necessário recrutar 
mais  pessoas. Nesse intervalo a 
estufa precisa apenas de uma 
pessoa ou outra para ver como 
as coisas andam. quando se co-
meça a colher temos sempre mais 
pessoas, umas seis”, afirma Ma-
nuel Belchior.

Enquanto conversamos o em-
presário vai apanhando alguns 
morangos. Provamo-los. São 
doces e muito saborosos. “Vendo-
-os todos no mercado e são de 
muito boa qualidade".

Temos várias variedades de 
morangos. Os que vêm mais cedo 
são os da variedade Fortuna, es-
tes aqui são Sabrinas, temos 
também os San Andrés e os Pri-
mores. Com a estufa controlamos 
melhor a temperatura de inverno, 
podemos aquecê-la. De verão, só 
controlamos abrindo as janelas 
e fazendo o ar circular”, explica.

Sobre o comércio de fruta, a 

que está ligado desde sempre, 
com armazéns em Lisboa, Beja 
e Castro Verde (teve um em Évo-
ra, mas vendeu-o por dificulda-
de em encontrar pessoal à altura) 
considera que “houve uma que-
bra em 2011/2012 . Foram os anos 
piores. Este ano não. Este ano 
recuperámos o movimento an-
terior. Em termos de trabalho não 
há crise: cada vez temos mais 
trabalho. Tínhamos um armazém 
em Beja  e vendíamos muito em 
Lisboa, e começámos a sofrer aí 
alguma quebra. Foi um ano em 
que baixámos um pouco a fatu-
ração e agora estamos a recupe-
rar bem”.

Manuel Belchior diz que em 
Portugal “há ainda muito espaço 
para produzir fruta, seja para 
consumirmos cá, seja para ex-
portarmos. Temos uma fruta de 
boa qualidade, mas não produ-
zimos o suficiente. Tem havido 
alguns apoios neste setor da pro-
dução, mas ou não tem sido o 
suficiente ou as pessoas não têm 
sido motivadas para o fazer. Ou-
tras vezes não há o conhecimen-
to sobre como se vende ou se pode 

comercializar”.
Não é o seu caso. Conhece o 

negócio como as palmas da mãos.  
“Este era um negócio de família, 
o meu pai já vendia fruta, eu ven-
do desde pequeno, o que dá co-
nhecimento, talvez misturado 
com algum espírito empreende-
dor.  Castro Verde não é a melhor 
localização para um negócio 
deste género. Temos boas vias de 
comunicação, mas para vender 
fruta temos aqui um problema 
que é o facto de não termos mui-
ta população, o que dificulta logo 
o negócio ao nível local”.

No entanto, o negócio tem 
crescido e tem-se consolidado. 
“Estamos no Mercado Abastece-
dor da Região de Lisboa, sobre-
tudo para nos abastecermos, 
embora vendamos também ali 
alguma coisa. Abrangemos tam-
bém as zonas de Beja, toda a 
beira serra do Algarve, Almodôvar, 
Aljustrel, Alvalade e Grândola. 
Temos clientes espalhados por 
esta zona. quanto a trabalhado-
res temos permanentemente à 
volta de 15/16 pessoas”, conclui 
o empresário. 

desenvolvimento

 “INOVAçãO SOCIAL: UMA OPçãO PARA CRIAR O PRóPRIO EMPREGO”

Projeto incentiva ao 
empreendedorismo 

Na presente conjuntura, nacional e internacional, a importância de ser 
empreendedor e de criar um negócio próprio, assume-se como uma 
questão claramente estratégica e já não dependente exclusivamente da 
vocação e do perfil de uma pessoa. A iniciativa “Inovação Social: uma opção 
para criar o próprio emprego”, promovida pelo Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento, apresentada em maio passado no Fórum Municipal de 
Castro Verde, procurou encontrar uma solução transversal e multidiscipli-
nar na abordagem a esta questão e apresentar às pessoas que se encontram 
em situação de desemprego ou de trabalho precário, as ferramentas 
disponíveis que lhes permitam criar o seu próprio emprego e trilhar o 
caminho do empreendedorismo.  Inspirar, criar oportunidades e descobrir 
foi o lema desta sessão informativa cuja abertura ficou a cargo de Francisco 
Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e que contou com 
as presenças de Luís Soares (CMCV), Marco Rego (Instituto de Emprego e 
Formação Profissional), Laura Soares (Associação Nacional de Direito ao 
Crédito), Paula Fernandes (Millennium BCP) e Telmo Pena (Banco Espírito 
Santo).  Esta sessão, desenvolvida em rede, proporcionou um conjunto de 
experiências e atividades personalizadas a cerca de 30 pessoas. 

gaD celebrou acordos de 
cooperação 

À intervenção preconizada e desenvolvida pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvi-
mento preside, atualmente, o propósito de assegurar um ambiente que ateste uma nova 
dinâmica de trabalho e permita um desenvolvimento sustentado nas mais diversas 
linhas estratégicas definidas e estruturadas.  Numa lógica de trabalho em parceria, o 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, pretende, através dos protocolos entretanto 
celebrados com o Banco Espírito Santo, Millennium BCP, Caixa Agrícola, Associação 
Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), Agência de Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo (ADRAL), Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e Instituto Politéc-
nico de Beja disponibilizar uma envolvente qualificada de iniciativas e serviços de 
apoio à concretização e desenvolvimento de iniciativas empresariais, valorizando a 
temática do empreendedorismo e estimulando, em simultâneo, a capacidade criativa 
e respetivo apoio técnico. 

Informe-se sobre estas e outras soluções para o seu negócio no Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento da Câmara Municipal de Castro Verde, na Rua Timor Lorosae, nº10, 
pelo telefone 286 328 423 ou através do correio eletrónico gad@cm-castroverde.pt

a aposta nos morangos de estufa

manuel belchior estufa de morangos

gabinete de apoio ao desenvolvimento
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locAl

mel do Campo branco
Caraterístico da região do Campo branco e detentor de infinitas 
possibilidades – alimentares, medicinais e cosméticas – o mel esteve 
em debate no Centro de Promoção do Património e do turismo de Castro 
Verde, naquele que foi o primeiro encontro sobre a atividade apícola no 
concelho.   

Em junho, o Centro de Promo-
ção do Património e do Turismo 
de Castro Verde foi o local eleito 
para o impulsionar do I Encontro 
“Mel no Campo Branco”. Promo-
vido pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, o evento teve como 
finalidade divulgar o mel e os 
produtos da colmeia, proporcio-
nar aos participantes a aquisição 
de conhecimentos nesta matéria 
e, em paralelo, incrementar uma 
maior interação entre apicultores 
com vista ao desenvolvimento da 
atividade, da cooperação e do 
associativismo. Conhecido pelas 
suas inúmeras propriedades me-
dicinais naturais, o mel, enquan-
to temática do encontro, permi-
tiu a dinamização de um 
programa diversificado que abar-
cou diferentes componentes, com 
destaque para um colóquio que 
debateu alguns dos assuntos-
-chave inerentes à apicultura e 
que contou com diferentes par-
ticipações, nomeadamente, “A 
política do mel e os apoios à ati-

vidade”, por Fernando Duarte 
(Direção da Federação Nacional 
dos Apicultores de Portugal), “O 
associativismo no setor apícola” 
por Joaquim Pífano, “Alguns as-
petos históricos da apicultura 
baixo-alentejana”, por Carlos 
Pedro, “Práticas, perspetivas e 
desafios da apicultura no Campo 
Branco”, por Pedro Rocha e Os-
valdo Silva, e “Produtos da colmeia: 
mel e muitas outras coisas”, por 
Nuno Marques. 

Das restantes componentes 
deste I Encontro mereceram des-
taque a oficina de mel com frutos 
secos que, para além de explicar 
a obtenção deste produto espe-
cífico, permitiu também uma 
abordagem da ampla variedade 
de produtos que é possível aufe-
rir a partir do mel e focou alguns 
aspetos relacionados com a sua 
comercialização; uma mostra 
gastronómica; uma mostra de 
produtos da colmeia que, junta-
mente com o mel difundiu todo 
um conjunto de produtos asso-

ciados, desde pirolitos, sabonetes, 
pólen, vinagre de mel e própolis; 
e por fim, um jantar-convívio que 
reuniu em contexto informal al-
guns dos participantes deste “I 
Encontro Mel no Campo Branco”. 

A iniciativa, que contou com 
cerca de 35 assistentes, registou 
um balanço positivo sendo de 
assinalar a interação que se gerou 
entre os apicultores locais e os 
apicultores e técnicos participan-
tes, o que permitiu aprofundar 
alguns assuntos relacionados com 
a atividade, nomeadamente o 
associativismo no setor e a coo-
peração com os agricultores do 
concelho na instalação de apiários 
em áreas específicas. 

Esta é uma iniciativa a repetir 
no próximo ano, especialmente 
pelos contributos que traz à ati-
vidade, nomeadamente, em ter-
mos de resolução de problemas 
e estrangulamentos, apresentação 
de soluções e apresentação de 
estudos viáveis na área. 

O lagar de cera de S. Marcos da 
Atabueira

recentemente foram encontradas várias referências a 
lagares de cera na região. De facto, para além de haver 
situações de lagares que eram simultaneamente de azeite e 
de cera, havia nesta região lagares que só trabalhavam a cera.

um desses lagares situava-se em s. Marcos da atabueira. a 
referência mais antiga encontra-se no annuario Commercial 
de 1902 onde está, na parte relativa a s. Marcos da atabueira, 
na página 1099, a entrada: “Cera com lagar e branqueio 
(Fabrica de): bartholomeu Jaldon y Jaldon.” a mesma referên-
cia encontra-se ainda na edição de 1906 da mesma publica-
ção, na página 1384, e na página 1909 da edição de 1911. só 
tivemos acesso a estas três edições.

o edifício do lagar ainda existe, embora já não tenha 
qualquer vestígio da sua atividade relacionada com a cera. 
Encontra-se no limite Noroeste da aldeia e ainda é referido 
localmente como lagar de cera. Não foi possível encontrar na 
memória local referências ao seu funcionamento. o edifício, 
de grandes dimensões e em banda, divide-se em três áreas 
independentes: uma área central de residência e, no segui-
mento desta, um casão de arrumos da atividade agrícola. 
adossado e mais baixo, outro casão onde funcionou o lagar 
de cera. Note-se que, enquanto o casão agrícola tem acesso 
posterior pela cerca das traseiras, este último casão tem 
acesso direto da rua, o que parece pressupor uma utilização 
com entrada e saída frequente de pessoas estranhas ao grupo 
familiar. Como se disse atrás não tem já qualquer vestígio de 
estruturas que indiciem a atividade relacionada com a cera, 
que terá terminado algures nos anos 20 ou 30 do século 
passado. Foi-nos referido que, numa cerca que se encontra 
nas traseiras do edifício, haveria umas ruínas de estruturas 
que estariam relacionadas com o lagar de cera, mas de que já 
não restam vestígios nem foi possível confirmar.

salvo algumas raras excepções localizadas no Norte do 
país, os lagares de cera foram declinando durante a primeira 
metade do século passado em virtude da diminuição do 
interesse económico da cera de abelhas.

a zona de aracelis e de s. Marcos da atabueira foi, até 
inícios do século XX e à semelhança de grande parte do 
alentejo, uma zona essencialmente de matos, denominados 
em documentos da época como charneca. Essa charneca era 
constituída sobretudo por arbustos, de que se destacariam a 
esteva e outros de menor porte como o rosmaninho.

Estas zonas de mato eram aproveitadas pelas populações 
locais para um conjunto de atividades como a recolecção de 
plantas comestíveis, medicinais e aromáticas, de cogumelos e 
túberas, a caça (bastante abundante, quer de aves quer de 
mamíferos), a lenha para cozinhar e aquecimento. E também 
para a apicultura, actividade, antes como agora, importante 
nesta região. Num livro de 1747 refere-se, ao enumerar o 
conjunto de riquezas naturais da zona de aracelis: “(…) e 
muitas cilhas de colmeias, de que recebem grande lucro os 
moradores”. De facto a apicultura, que já era uma atividade 
económica importante nessa altura, continuou a sê-lo durante 
muito tempo: a região baixo-alentejana foi, até finais do séc. 
XiX – inícios do séc. XX, grande produtora de mel e cera, de 
que exportava grande quantidade. a água-mel, em contrapar-
tida, destinava-se sobretudo ao consumo local. a apicultura 
seria uma atividade muito divulgada, em que quase todas as 
famílias tinham uma pequena quantidade de cortiços, encon-
trando-se, por isso, a produção pulverizada pelo território. 
Enquanto o mel era utilizado sobretudo como adoçante, a cera 
era um produto bastante valorizado pelas suas utilizações que 
iam desde a iluminação até ao tratamento e/ou impermeabili-
zação de um conjunto de materiais, nomeadamente tecidos, 
couros e madeiras. a sua comercialização era feita por indiví-
duos, sobretudo espanhóis, que percorriam o território com-
prando a pouca cera que cada apicultor produzia.

Carlos Pedro

Venda de mel do Campo Branco
 e outros produtos locais  

Rua de Mértola . Castro Verde
286 328 148 / posto.turismo@cm-castroverde.pt
3ª a 6ª, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 13h e das 15h às 18h
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LIGA PARA A PROTEçãO DA NATUREzA

seminários debateram turismo
ornitológico e sustentabilidade

“Potencialidades do Turismo 
Ornitológico para o Desenvolvi-
mento Sustentável de Áreas Ru-
rais de Portugal” e “Capacitação 
de explorações agrícolas para a 
certificação de sustentabilidade” 
foram o mote para a organização 
de dois seminários com o cunho 
da Liga para a Proteção da Natu-
reza (LPN). O primeiro, direcio-
nado à discussão e divulgação 
das potencialidades do turismo 
ornitológico e crescimento sus-
tentado das áreas rurais, em par-
ticular das Áreas da Rede Natura 
2000, teve como propósito alar-
gar a disseminação de conheci-
mentos sobre este segmento 
específico do turismo, sistema-
tizando as boas práticas de modo 
a contribuir para a sua sustenta-
bilidade. Segundo Esmeralda Luís, 
da LPN, “esta zona tem um po-
tencial enorme ao nível do turis-
mo ornitológico e tem registado 
nos últimos anos um aumento 
no número de visitantes que che-
gam de vários pontos do Mundo”. 
O seminário incluiu ainda uma 
saída de campo que permitiu aos 
participantes observar algumas 

espécies emblemáticas da região. 
O segundo seminário, também-

promovido pela LPN, debateu a 
conservação da avifauna estepá-
ria, a agricultura sustentável, a 
gestão ambiental e a certificação 
de atividades agrícolas.  Temas 
em análise nas diversas comu-
nicações apresentadas no âmbi-
to do projeto financiado pelo 
Programa para a Rede Rural Na-
cional cujo objetivo é refletir 

sobre as normas de certificação 
existentes e elaborar propostas, 
em conjunto com as entidades 
competentes nestas temáticas, 
para adaptação de normas de 
certificação da sustentabilidade. 

Ambos os seminários foram 
promovidos com a colaboração 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde ao abrigo do acordo de 
parceria estabelecido com a Liga 
para a Proteção da Natureza. 

turismo

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, proprietária do Parque de 
Campismo, deliberou celebrar 
protocolos de cooperação com 
o Clube Caravanista do Centro 
Cultura e Lazer e com o Club 
Campista Nuevos Horizontes, 
com vista à colaboração e coo-
peração entre instituições, no 
âmbito do lazer, da cultura, do 
ambiente e do desporto.

Os protocolos contemplam a 
cedência de regalias aos sócios 
dos Clubes, nomeadamente, a 
utilização do Parque de Campis-
mo, com desconto de 5% sobre 
o preço de tabela (acumulável 
com 25% de desconto de Carta 

de Campista Nacional), a parti-
cipação em iniciativas progra-
madas e promovidas pelo Parque 
de Campismo e a utilização das 
instalações desportivas e cultu-
rais municipais existentes, sem-
pre que haja disponibilidade. 

Em contrapartida, o Clube 
Caravanista do Centro – Cultura 
e Lazer e o Club Campista Nue-
vos Horizontes comprometem-
-se a divulgar o Parque de Cam-
pismo Municipal de Castro 
Verde e as atividades promovidas 
pelo mesmo junto dos seus as-
sociados, e a incentivar a sua 
utilização.

Consciente da importância 
que a promoção e divulgação 
do concelho constituem para 
o setor turístico, o Município 
de Castro Verde integra as 
ações promovidas pela Enti-
dade Regional do Turismo e 
no mercado internacional da 
Agência Regional de Promo-
ção Turística do Alentejo 
(ARPTA) onde se procura 
divulgar o Alentejo como um 
todo, potenciando as quali-
dades do território. Para 
além desta estratégia, a au-
tarquia continua a participar 
diretamente em iniciativas 
de promoção como aconte-
ceu recentemente em Lisboa 
e Setúbal. 

O Município de Castro Verde 
há muito que tem vindo a apos-
tar na divulgação do concelho, 
quer seja através da participação 
em diversas iniciativas e ativida-
des de âmbito local e nacional 
direcionadas ao turismo e à pro-
moção, quer através da presença 
em publicações especificamen-
te direccionadas para este setor. 
Dar a conhecer as potencialida-
des do concelho e cativar novos 
turistas, é o que se pretende com 
este tipo de iniciativas, onde a 
gastronomia, o património na-
tural e edificado, o artesanato e 
a cultura são factores que adqui-
rem especial importância para a 
divulgação e aproximação de 
novos públicos. 

Recentemente, o Município de 
Castro Verde marcou presença 
em duas iniciativas distintas: na 
“Mostra e Sentires da Feira de 

Castro Verde”, que aconteceu no 
Museu do Trabalho Michel Gia-
cometi, em Setúbal, promovida 

por este espaço, em parceria com 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde, e na Feira da Cultura e 

Gastronomia, que teve lugar na 
Praça da Figueira, em Lisboa, 
numa iniciativa da Casa do Alen-
tejo, onde promoveu o que de 
melhor tem para oferecer aos seus 
visitantes. Paralelamente, integrou 
ainda a edição do mês de junho 
da revista dos CTT, “Aposta”, onde 
foi alvo de reportagem.

Cultura e produtos locais 
promovidos em Setúbal 

O Museu do Trabalho Michel 
Giacometi, em Setúbal promoveu, 
nos dias 13 e 14 de abril de 2013, 
uma Mostra Intercultural sob a 
temática “Mostra e sentires da 
Feira de Castro Verde”. Para além 
da mostra de produtos e artesa-
nato de Castro Verde que contou 
com a presença de artesãos e 
produtores locais, o programa 
desta iniciativa contou ainda com 
um conjunto de atuações onde se 
destacaram as participações do 
grupo coral “Os Ganhões” de Cas-
tro Verde, do Grupo de Violas Cam-
paniças da Escola Secundária de 
Castro Verde e do grupo coral “As 
Camponesas” de Castro Verde. 

Houve ainda a registar a venda 
e distribuição de materiais pro-
mocionais do concelho conce-
bidos  pelo Centro de Promoção 
do Património e do Turismo.

Feira da Cultura e 
Gastronomia da Casa do 
Alentejo

No âmbito do seu 90º Aniver-
sário, que se assinalou a 10 de 
junho, a Casa do Alentejo pro-
moveu uma Feira de Cultura e 

Gastronomia Alentejana na Pra-
ça da Figueira, em Lisboa, à qual 
se associou o concelho de Castro 
Verde, numa perspetiva de pro-
moção da região. A iniciativa 
levou ao coração da capital o 
melhor do Alentejo, através da 
venda e degustação de produtos 
regionais, tasquinhas e mostra 
de artesanato de vários concelhos 
alentejanos, e da promoção de 
encontros e atividades, relacio-
nados com áreas como a litera-
tura, fotografia, artesanato ou a 
música. Tudo, tendo como tema 
central o Alentejo. A Feira da Cul-
tura e Gastronomia Alentejana 
decorreu entre 4 e 10 de junho, 
e foi visitada por milhares de 
pessoas.

Castro Verde na revista 
“Aposta”

Castro Verde esteve em desta-
que na rubrica “Dar um Giro ” da 
edição de junho de 2013 da re-
vista dos CTT, “Aposta”. Ao longo 
de cinco páginas, o autor da re-
portagem descreve alguns factos 
históricos sobre o concelho de 
Castro Verde, referenciando as 
características culturais, sociais 
e económicas do concelho, as 
principais atividades económicas, 
a paisagem, a monumentalidade 
e a gastronomia. A revista “Apos-
ta” é detentora de vários prémios 
(nacionais e internacionais) na 
sua área comunicacional. Tem 
periodicidade mensal e é distri-
buída por todos os trabalhadores 
no ativo e reformados dos CTT, 
e a cerca de 10 mil grandes clien-
tes e outras entidades nacionais.

promoção na praça da figueira (lisboa) e mostra intercultural 
(setúbal)

promoção de Castro verde

Parque de Campismo 
aposta na promoção do 
território
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“Queremos um lar que faça a diferença”
 Carlos júlio

Está pronto e prestes a entrar 
em funcionamento o Lar de Ido-
sos de Santa Bárbara de Padrões. 
Diariamente há quem visite as 
suas instalações e procure infor-
mações. É um edifício novo, cheio 
de luz, com muitas zonas amplas 
e espaçosas, sem degraus, que 
vem preencher uma lacuna  que 
se sentia na freguesia e no con-
celho. Ao todo, o Lar possui 46 
camas (seis em quarto individu-
al) e espera-se que comece a 
funcionar ainda durante o mês 
de julho. 

“O Campaniço” visitou as novas 
instalações, bem à entrada de 
Santa Bárbara de Padrões, e falou 
com a assistente social Nicole 
Lobo, diretora técnica do Lar e 
também com Ana Luísa Fatana, 
presidente da Associação “Seara 
de Abril”, que há seis anos come-
çou a desenvolver todo o proces-
so de criação do Lar e que agora 
vai assumir a gestão do equipa-
mento conforme protocolo ce-
lebrado com a autarquia.

"Edíficio pronto para abrir 
portas" 

"Tem sido um processo com-
plicado e as condições do país e 
das famílias há seis anos atrás 
eram muito diferentes das de hoje. 
Devido à crise económica há 

muitas famílias que mantêm os 
idosos em casa. Terminaram 
também as comparticipações da 
Segurança Social, pelo que o ce-
nário se alterou muito”, diz a 
presidente da Associação “Seara 
de Abril” que, neste momento, 
tem cerca de quinhentos asso-
ciados.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde assumiu a candidatura aos 
fundos comunitários para a cons-
trução e equipamento do Lar, 
tendo gasto até ao momento 
cerca de 400 mil euros, dos mais 
de 2 milhões de euros do custo 
total da obra.

A obra está terminada e o edi-
fício mobilado, pronto para abrir 
portas e receber os primeiros 
utentes. “O lar está completamen-
te equipado, se fosse preciso abrir 
amanhã, era só adquirir os bens 
essenciais. Já foi feita a vistoria 
da Segurança Social e a da Pro-
tecção Civil deve ser feita muito 
em breve, só falta confirmarem 
o dia. A seguir é uma questão de 
aguardar pela resposta e ter a 
autorização para podermos abrir. 
Contamos abrir durante o mês 
de agosto”, diz Nicole Lobo.

Tem havido também muita 
procura de informação. Seja por 
parte de idosos, das suas famílias 
e mesmo de outras entidades. 
“Há muita gente que precisa des-
te tipo de infra-estruturas, em-
bora talvez não haja tanta pro-
cura como houve em tempos. 
Temos já várias pré-inscrições. 

Pensamos abrir o Lar com, pelo 
menos, 15 utentes e depois irmos 
completando a lotação”, acres-
centa.

"Futuros funcionários 
estão a receber formação"

O Lar possui 46 camas, sendo 
seis delas em quartos individuais. 
O edifício é todo ele plano e tem 
várias áreas sociais. Nicole Lobo 
refere, que nesta primeira fase, 
para funcionar, o Lar vai precisar 
de 12 pessoas a tempo inteiro. 
“Não seriam precisas tantas pes-
soas se não fossem os turnos, mas 
como eles são necessários, vamos 
ter que ter mais gente a trabalhar. 
A formação está a ser feita a um 
grupo de 25 pessoas que selecio-
námos, maioritariamente da 
freguesia, e está a ser dada pelo 
Centro de Formação de Aljustrel 
na área da geriatria. Posterior-
mente, será feita uma seleção 
final a partir deste grupo”.

“Solicitámos ao Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) quatro módulos diferentes 
em quatro áreas. Foram de en-
contro às nossas necessidades e 
estão a fazer uma formação que 
está a ser muito boa. E as pesso-
as que a fizeram, mesmo que não 
fiquem no lar, vão ficar com esta 
formação que é para elas uma 
mais-valia”, refere.

A média etária das pessoas em 

formação é relativamente alta. A 
maior parte está entre os 40 e os 
55 anos, o que sempre traz algu-
ma experiência, e é importante 
no relacionamento com idosos, 
“embora fosse bom haver também 
pessoas mais novas, mas este é 
um escalão de idade que parece 
não se sentir muito à vontade a 
trabalhar com idosos”, salienta 
a diretora técnica do Lar de San-
ta Bárbara de Padrões, ela própria 
uma jovem, natural da freguesia.

Câmara estabeleceu 
protocolo  que visa apoiar 
utentes do concelho

Relativamente aos utentes não 
há quaisquer limites nem de de-
pendência, nem de qualquer 
natureza. “Não estamos a impor 
quaisquer limites. Temos pesso-
as inscritas que estão acamadas 
ou que sofrem de doenças dege-
nerativas como o Alzheimer, por 
exemplo. Nada disso constitui 
um problema para ficarem no 
Lar”, refere.

Cada utente paga 850 euros se 
ficar em quarto duplo ou mil eu-
ros se ficar em quarto individual. 
São estes os preços que também 
estão a ser praticados noutras 
instituições do mesmo tipo exis-
tentes no concelho. O preço não 
inclui fraldas, medicamentos, 
consultas ou outros extras que 
sejam necessários. 

Há vários anos que a Seguran-
ça Social não está a fazer proto-
colos no sentido de compartici-
par nos preços e ajudar as 
pessoas mais carenciadas, o que, 
devido às reformas muito baixas, 
exclui logo à partida várias pes-
soas que teriam necessidade dos 
serviços do Lar, mas que, por 
questões económicas, não têm 
acesso a esses serviços.

Para colmatar a falta de ajuda 
do Estado, a Câmara Municipal 
de Castro Verde estabeleceu um 
protocolo com a Associação “Se-
ara de Abril”, que visa apoiar os 
utentes naturais ou residentes no 
concelho, desde que tenham ca-
rência económica comprovada 
(ver caixa). O apoio dado é simi-
lar ao que seria o comparticipa-
do pela Segurança Social (355 
euros).

Ana Luísa Fatana considera que 
este apoio é muito importante e 
pode fazer com que muitos uten-
tes, sem grandes rendimentos, 
possam usufruir deste equipa-
mento. De qualquer forma, dadas 
as reformas muito baixas, vai ser 
sempre preciso o apoio das fa-
mílias, e estas muitas vezes não 
estão em condições de o darem.

Por isso, a estratégia do Lar 
passa, também, por uma divul-
gação fora do concelho e mesmo 
da região. “Vamos promover o 
Lar também na Margem Sul do 
Tejo, onde há muitos alentejanos, 
geralmente com reformas mais 
elevadas. Temos tido também 

destAque

Com abertura prevista para breve, o Lar de santa bárbara de Padrões prepara-se para dar resposta às 
necessidades da população. um investimento da Câmara Municipal de Castro Verde, cuja gestão está protocolada 
com a iPss local "associação seara de abril", a qual ambiciona um acompanhamento de proximidade capaz 
de garantir a qualidade dos serviços prestados à terceira idade. Perante a demissão do Estado das suas 
responsabilidades e a necessidade de abrir o equipamento, a autarquia celebrou ainda um acordo para apoio 
destinado a utentes com baixos recursos económicos.
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alguma procura por parte de 
pessoas residentes no Algarve”, 
diz a presidente da “Seara de Abril”.

A mesma ideia é partilhada por 
Nicole Lobo. “Apesar de haver já 
alguma procura, julgo que ela vai 
aumentar depois do Lar estar 
aberto e a funcionar”.

A aposta na diferenciação

A diretora técnica acrescenta 
que “o sucesso do Lar vai estar 
em procurarmos uma diferen-
ciação positiva. Pensamos ter um 
cabeleiro, que venha cá pontu-
almente, um animador a tempo 
inteiro e, através de parcerias com 
a Câmara, aulas de ginástica ou, 
mais tarde, um fisioterapeuta 
ocupacional que aqui possa vir 
algumas horas. É uma forma de 
irmos marcando o Lar com uma 
diferenciação de serviços”.

“Julgo que em menos de um 
ano, ano e meio vamos conseguir 
ter a casa preenchida, Há muita 
oferta, mas se trabalharmos pela 
diferença penso que consegui-
remos fazer deste um bom lar”, 
reforça.

“Na freguesia há muita gente 
que necessita do apoio duma 
infra-estrutura destas porque ou 
vive só ou são casais de idosos já 
sem grande capacidade física para 
viverem sozinhos. O que acon-
tece é que muitos deles ainda não 
aceitam muito bem o facto de 
precisarem de ir para um lar. En-
tendem ainda o lar como o últi-
mo recurso, até mesmo a última 
hipótese, que querem adiar o mais 
possível. Há muita gente que 
precisa e que se viessem mais 
cedo para os lares podiam ter 
melhor qualidade de vida duran-
te mais tempo. É essa a ideia que 
também tentamos passar”, diz, 
em fim de conversa, Nicole Lobo.

Cá fora, na tarde quente, res-
saltam as linhas direitas do novo 
edifício, todo ele rodeado de uma 
zona que será de jardim. Um 
pouco mais longe haverá também 
um espaço para, quem queira, 
fazer uma pequena horta. São 
ideias, muitas deles ainda em 
embrião, a que só o funciona-
mento do Lar poderá responder. 
Mas a que, para já, os projetos e 
as ideias das suas principais res-
ponsáveis auguram um caminho 
sustentado, que poderá, também 
ele, “marcar toda a diferença”.

destAque

Francisco Duarte

“A comparticipação 
da Câmara 
representa um 
grande esforço”

“ao contrário dos outros dois lares já em 
funcionamento no concelho, que dispõem 
de rendimentos próprios (e, no caso do Lar 
Jacinto Faleiro, com camas 
contratualizadas com a segurança social), a 
iPss de santa bárbara de Padrões não tem 
quaisquer meios para poder apoiar os 
utentes com menores rendimentos, daí este 
protocolo firmado entre a Câmara de Castro 
Verde e a associação “seara de abril”, diz ao 
“Campaniço” o presidente da autarquia, 
Francisco Duarte.

“trata-se de um tratamento diferenciado, 
pelo menos nesta fase, uma vez que as 
situações também são diferentes e corria-
se o risco do Lar de santa bárbara ficar sem 
ser utilizado”, acrescenta.

o protocolo estabelece o subsídio de 355 
euros a idosos naturais, residentes ou com 
familiares próximos residentes no concelho, 
com insuficientes rendimentos, até um 
limite de 23 camas subsidiadas, metade do 
total das camas existentes no Lar.

“É um esforço grande, que esperamos que 
seja temporário, uma vez que estamos a 
assumir encargos que deviam ser do 
Estado. Não sabemos quando, mas é 
obrigação da segurança social voltar a 
estabelecer protocolos com as iPss's no 
sentido de subsidiar os utentes com menores 
rendimentos. a situação que temos agora em 
santa bárbara de Padrões vai repetir-se 
também em Entradas, quando o Lar estiver 
concluído, uma vez que a iPss local também 
não tem quaisquer fontes de rendimento que 
possa ajudar os utentes de mais fracos 
recursos”, refere Francisco Duarte.

o presidente da Câmara sublinha que a 
autarquia tem também protocolos com o 
Lar Jacinto Faleiro (de Castro Verde) e com 
o Lar da Fundação Joaquim antónio Franco 
(Casével), em que apoiou o investimento em 
novas camas, e em que dá, mensalmente, 
um apoio complementar ao da segurança 
social, embora inferior.

Com a construção destes equipamentos 
um pouco por todo o concelho, e num total 
de mais 120 novas camas, Francisco Duarte 
considera que Castro Verde pode tornar-se 
“um destino geriátrico” com alguma 
importância.

“a construção destes lares teve como 
principal objectivo dar resposta às 
necessidades do concelho. Mas a verdade é 
que estamos em condições de atrair 
pessoas de outros locais que queiram vir 
para aqui, dadas as boas condições que 
oferecemos. ou seja, não foi nosso objectivo 
construirmos um destino geriátrico, mas ele 
está aí e pode ser aproveitado por quem 
quiser, seja ou não residente ou natural do 
concelho de Castro Verde”, diz.

“aliás, já o Plano de Desenvolvimento 
social elaborado pela Câmara em 2005 
apontava para essa possibilidade”, refere 
Francisco Duarte, salientando também a 
importância dos empregos criados no 
concelho com esta valência de 
internamento.

“É um setor que necessita de muita 
mão-de-obra especializada. os 
trabalhadores da área geriátrica têm 
formação específica e é um sector em 
desenvolvimento que, até agora, tem sido 
predominantemente procurado por 
mulheres, mas nada impede que os homens 
também se dediquem a ele, até porque uma 
parte da população dos lares é masculina”, 
diz Francisco Duarte.

Quarto

acesso aos quartos

Cozinha

sala de estar

lavandaria

barbearia

Casa de banho

Nicole lobo (diretora técnica 
do lar) e ana luísa fatana 
(presidente da ass. seara de 
abril )
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ASSOCIAçãO SÉNIOR CASTRENSE  

iii Encontro de Corais 
de Castro Verde

A Associação Sénior Castren-
se continua a desempenhar um 
papel proeminente na comu-
nidade local. A aposta na pro-
moção do ensino não formal 
através da sua Universidade 
Sénior e o papel ativo que as-
sume na organização de ativi-
dades de caráter cultural, re-
creativo, desportivo e de 
convívio junto dos maiores de 
50 anos, fazem desta Associação 
um forte agente dinamizador 
de aprendizagens na comuni-
dade castrense. 

Atividades que são já uma 
marca no seu calendário anu-
al e que têm proporcionado 
experiências novas e enrique-
cedoras. O Encontro de Corais 
de Castro Verde que, este ano, 
conta já com a sua terceira edi-
ção, é exemplo de uma das 
muitas atividades bem-suce-
didas organizada por esta As-

sociação. A iniciativa aconteceu 
a 24 e 25 de maio, tendo pro-
porcionado dois dias dedicados 
à música, onde sobressaiu a 
presença do maestro Victorino 
D’Almeida numa conversa que 
debateu questões pertinentes 
sobre o universo musical. O 
programa desta terceira edição 
comportou ainda um concerto 
interpretado pelo Coro Polifó-
nico de Castro Verde, também 
dinamizado pela Associação 
Sénior Castrense, e que contou 
com as participações do Grupo 
Coral “As Ceifeiras” de Entradas 
e do Gospel Colletive. 

Sempre muito participado, o 
III Encontro de Corais, que 
contou com o apoio da Câma-
ra Municipal de Castro Verde e 
da Paróquia local, registou um 
balanço positivo demonstran-
do que é já uma iniciativa con-
solidada na comunidade.  

TERRAS SEM SOMBRA 2013

festival encheu basílica e 
evocou transumância

O “Terras sem Sombra 2013 – 
Festival de Música Sacra do Bai-
xo Alentejo”, o mais destacado do 
género em Portugal, regressou 
este ano com um cartaz trans-
versal no campo das artes e da 
cultura. Nove edições depois da 
sua primeira aventura artística, 
cultural e religiosa, o Festival 
comporta na sua programação, 
concertos, conferências temáti-
cas, visitas guiadas e ações de 
carácter pedagógico e assegura, 
ainda, um espaço de atividades 
paralelas que, sob o mote da sal-
vaguarda da Biodiversidade, 
procuram cimentar a consciên-
cia ambiental. 

Em Castro Verde, o Festival 
apresentou, na Basílica Real, o 
espetáculo erudito “Sinais de 
Fogo”, interpretado pelo “Cuar-
teto Casals” e pelo Coro “Terras 
Sem Sombra” que, sob a direção 
do maestro Giovanni Andreoli, 
evocaram compositores como 
Gyorgy Ligeti, Franz Joseph Haydn 
ou Arnold Schönberg. 

A recuperação do património 
associado aos antigos percursos 
da transumância peninsular foi 
a atividade paralela escolhida 
para Castro Verde. Intitulada “Na 
senda da Transumância – o Cam-
po Branco, a Pecuária Extensiva 
e a Conservação da Natureza”, a 
iniciativa convidou os partici-
pantes a intervir no maneio de 
uma exploração de ovinos e a 
acompanhar o itinerário de um 
rebanho de ovelhas numa rota 
de microtransumância da região.

Contando com um público fiel 
que desde o início acompanha a 

sua itinerância e garante “casa 
cheia”, o Festival constitui uma 
aposta firme na projeção da mú-
sica sacra e no enraizamento de 
hábitos culturais na região como 
Baixo Alentejo.   

Fundada em 2003, desde cedo 
que esta iniciativa cativou a aten-
ção internacional pela notorie-
dade do seu programa, contri-
buindo para trazer nova vida ao 
Alentejo com a força criativa e o 
talento luminoso de composito-

res, intérpretes e artistas de re-
conhecimento internacional. O 
Festival é uma organização do 
Departamento do Património 
Histórico e Artístico da Diocese 
de Beja (DPHAD) e teve o apoio 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, da Associação de Agricul-
tores do Campo Branco e da Liga 
para a Proteção da Natureza e a 
colaboração da Paróquia local  e 
do Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade.

culturA
1913-2013: CENTENÁRIO DO NASCIMENTO 

município evocou Álvaro Cunhal
Álvaro Cunhal é um nome 
marcante da política e da 
história do país. No ano em 
que se assinalam 100 anos do 
seu nascimento, o Município 
de Castro Verde promoveu, 
em sua homenagem, um 
programa comemorativo 
marcado pela abertura de 
um conjunto de exposições, 
uma peça de teatro e um 
espetáculo musical.

No ano em que se assinala o 
centésimo aniversário do nasci-
mento de Álvaro Cunhal (1913-
2013), o Município de Castro 
Verde associou-se às várias ho-
menagens que aconteceram um 
pouco por todo o país e dinamizou 
um conjunto diversificado de 
iniciativas que deram a conhecer 
a vida, o pensamento e a obra de 
um dos nomes que mais se desta-
cou na luta pelos valores da eman-
cipação social e humana no de-
correr do século XX e na passagem 
para o século XXI, em Portugal. 

Militante e dirigente comunis-

ta, cedo fez uma opção de classe 
pelos direitos dos trabalhadores 
tendo interligado a sua interven-
ção política com um apaixonado 
interesse em todas as esferas da 
vida, nomeadamente pela criação 
artística.

No âmbito das comemorações 
do centenário do seu nascimen-
to foi criada uma Comissão cons-
tituída pela Associação Povo 
Alentejano, Cooperativa Cultural 

Alentejana e Casa do Alentejo, às 
quais se associou um conjunto 
alargado de autarquias, onde se 
inclui Castro Verde, com o objeti-
vo de dar ênfase a um programa 
comemorativo em sua homenagem. 

O programa arrancou a 3 de 
junho no Fórum Municipal de 
Castro Verde com a abertura das 
exposições “Vida, Pensamento e 
Luta: Exemplo que se projeta na 
atualidade e no futuro”, “Desenhos 

de Prisão de Álvaro Cunhal” e 
“Desenhos de Rogério Ribeiro, 
Ilustrações para o livro «Até Ama-
nhã, Camaradas». Deste progra-
ma que se alargou por cinco dias, 
constou ainda uma peça de teatro 
– “Os Barrigas e os Magriços” pelo 
Teatro Fórum de Moura e Teatro 
Extremo, direcionado aos alunos 
do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde; o colóquio “Vida e 
Obra de Álvaro Cunhal”, por Abí-

lio Fernandes e a projeção do 
filme “Cinco Dias, Cinco Noites”. 

As comemorações do centená-
rio do nascimento de Álvaro Cunhal 
terminaram no dia 8 de junho com 
um espetáculo musical evocativo, 
no Cineteatro Municipal de Castro 
Verde que contou com a apresen-
tação de Cândido Mota e as par-
ticipações de Luísa Bastos, Lúcia 
Moniz, Samuel, e do Grupo Coral 
“Os Ganhões” de Castro Verde.

espetáculo de homenagem

Concerto na basílica real e saída de campo

maestro victorino d'almeida no Cineteatro municipal

abertura da exposição 

Imagens de luz

Imagens de luz



Antes do relógio ditar o iní-
cio da festa, já Castro Verde 
andava numa “roda-viva”. 

Quando, finalmente, o grande 
largo se aperaltou, de balões, 
manjericos e mantrastos, de co-
res e barraquinhas, a música fez-
-se ouvir pela vila. O grande largo 
abria-se a mais uma edição das 
“Festas da Vila – Comemorações 
do Feriado Municipal” em honra 
do padroeiro S. Pedro, o guardião 
das portas do céu que, este ano, 
generoso na atividade meteoro-
lógica, concedeu aos festeiros 
noites quentes e contagiantes que 
se arrastaram até ao nascer do 
sol.

A primeira noite foi assim. Com 
o largo da feira transformado num 
autêntico mar de gente, Richie 
Campbell, nome de referência do 
reggae português, esteve em alta 
no palco principal. De mãos no 
ar, o público depressa se deixou 
levar pelos ritmos dançantes e a 
boa “vibe” do jovem músico por-
tuguês, especialmente, quando 
se ouviu “that’s how we roll”  e o 
seu mais recente single. "Get With 
You". O concerto terminou perto 
da uma da manhã, mas a festa, 
essa, continuou noutro palco. Foi 
aqui, no palco arraial, que o bai-
le, sobre os braços do mastro, 
assentou folia até às tantas ao som 
de “Duo Kontraste”.

No sábado, Aurea foi o nome 
em cartaz. Bem disposta, cantou 
e encantou com os ritmos soul, 
blues e r&b que a distinguem e 
interpretou músicas do seu últi-
mo álbum “Soul Notes”, que é já 
disco de ouro. O público gostou, 
aplaudiu e cantou, juntamente 
com a cantora alentejana, alguns 
dos seus temas mais conhecidos, 
como “Scratch my back” e “No-
thing left to say”. Um espetáculo 
intenso, enérgico e descontraído 
que marcou de forma positiva a 
segunda noite das Comemorações 
do Feriado Municipal. Tal como 
na sexta, a festa continuou até de 
madrugada com Rúben Baião 
e Fábio Lagarto a dar música 
no palco arraial. Muitos foram 
aqueles que aceitaram o desa-
fio de dançar até largas horas 
da noite, num clima de boa 
disposição e festa popular.

O domingo não se ficou atrás 
na animação. Antes que Dário 
subisse ao palco para encerrar 
esta edição das Festas da Vila, 
Emanuel Martins retomou os 
festejos no palco arraial. O bai-
le esteve sempre garantido por 

gente das mais diversas idades.  
No palco principal, Dário Mira 

dava finalmente a conhecer à 
multidão que o esperava os 
temas do seu novo trabalho “Se 
não me queres mais”. Disco que 
apresentou dias antes no sho-
wcase que decorreu no Cine-
teatro Municipal e que, tal como 
o seu concerto na última noite 
das festas, se revelou um êxito. 
Uma voz melodiosa num álbum 
misto de ritmos, repleto de le-
tras e melodias que o público 
soube cantar juntamente com 
o músico castrense. 

À semelhança de edições an-
teriores foram criados espaços 
distintos que permitiram a 
coexistência de diferentes am-
bientes. Para além dos dois 
palcos (palco principal e palco 
arraial), criou-se uma área con-
sagrada aos bares, esplanadas 
e restaurantes explorados por 
alguns particulares e associações 
locais, e uma área exclusiva às 
crianças, animada por pinturas 
faciais, insufláveis e carrosséis, 
que convidou pais e filhos à 
diversão e ali reuniu inúmeras 
famílias em momentos bem 
animados.

As associações locais, à se-
melhança de outros anos, foram 
responsáveis pela promoção 
de conjunto de dinâmicas que 
vieram enriquecer o programa 
das festas. No domingo de ma-
nhã, o Passeio de Ciclomotores 
Antigos promovido pelo Moto-
clube de Castro Verde reuniu 
69 participantes num passeio 
por Entradas, S. Marcos da Ata-
bueira e Castro Verde. À tarde 
foi a vez da Associação de Cante 
Alentejano "Os Ganhões" promo-
ver um Torneio de Sueca bastan-
te participado. Por estes dias, 
também a Casa do Benfica se fez 
notar com a presença da águia 
Vitória. 

Para além de toda a envolven-
te do recinto contemplar já uma 

boa dose de animação e privilegiar 
um ambiente jovem, estabeleceu-
-se uma área reservada às diver-
sões. Entre insufláveis gigantes e 
outras diversões, os mais arroja-
dos puderam dar uns passeios 
pelo recinto nos carrinhos a pedal. 
Foram três dias de muita anima-
ção e diversão, com muitas his-
tórias para contar, não fossem as 
Festas da Vila uma evento mar-
cante do calendário castrense.

As Festas da Vila são uma orga-
nização da Câmara Municipal de 
Castro Verde, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Castro Ver-
de e a colaboração das Associações 
e coletividades do concelho.

Para o ano há mais!

Nos dias 28, 29 e 30 de junho o largo da feira, 
em Castro verde, encheu-se de gente para as 
comemorações do feriado municipal. Com 
o tempo a ajudar, foram três dias de festa 
em grande com grandes nomes da música 
portuguesa a mostrar o que valem e um 
importante contributo do associativismo local 
e iniciativas particulares a animar o recinto.

festas da vila celebraram Castro verde

Dário apresentou “Se não me
queres mais” em Showcase 

Natural de Castro Verde, Dário destacou-se 
em 2009, ao participar num conhecido con-
curso de televisão, e por lançar, nesse mesmo 
ano, um disco de tributo ao seu ídolo, Tony 
Carreira. Seguiu-se “Preciso de ti”, o primei-
ro álbum de inéditos do cantor, editado em 
2010 e, em 2012, foi a vez de “quero amar-te” 
conquistar o público português.

Agora com 23 anos, Dário lançou um novo 
trabalho, “Se não me queres mais”, editado 
com a parceria País Real / Vidisco, que apre-
sentou no passado dia 26 de junho, num 
Showcase que decorreu no Cineteatro Mu-
nicipal de Castro Verde, momento este que 
serviu também de apresentação do concerto 
agendado para as Festas da Vila 2013.

Perante uma plateia bem composta, o can-
tor falou sobre a sua infância, altura em que 
começou a cantar, sobre os últimos álbuns, 
o caminho que tem percorrido nos últimos 
anos no mundo da música e os sonhos para 
o futuro. O momento contou ainda com o 
visionamento do videoclip do tema “Meu 
corpo (para sempre teu)”, e com a participa-
ção surpresa do compositor dos temas e pro-
dutor dos discos e de Dário, Paquito, que se 
juntou a esta conversa através de uma cha-
mada telefónica.

No final da conversa o cantor interpretou 
cinco temas, alguns do novo trabalho, outros 
de álbuns anteriores, num formato acústico, 
que levaram o público presente a aplaudir 
continuamente.

A iniciativa, que contou com a colaboração 
da Câmara Municipal de Castro Verde e com 
o apoio à divulgação da Rádio Castrense, 
terminou com uma sessão de autógrafos.
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museu da ruralidade: dois anos de atividade
o Museu da ruralidade é um espaço de diálogo permanente com a comunidade. tendo como base o conceito de 
"Museu do território", encontram-se em fase de instalação dois novos núcleos em almeirim e aivados. um projeto 
de salvaguarda da memória e reinvenção do património. 

miGuel reGo   

Cerca de seis dezenas de ativi-
dades e mais de 10 000 visitantes 
e participantes em iniciativas 
diversas, são o fruto de dois anos 
de atividade do Núcleo da Ora-
lidade, do Museu da Ruralidade, 
sedeado em Entradas. Exposições 
temporárias, colóquios, conver-
sas em torno de temas do patri-
mónio, visitas guiadas, apresen-
tações de livros e oficinas de 
distintas formas de expressão 
musical da nossa região, são al-
gumas das iniciativas que ali se 
têm realizado, e que, acima de 
tudo, pretendem criar dinâmicas 
que ganhem a participação do 
público do concelho e da região. 

Através da diversidade das ini-
ciativas que organiza, o Núcleo 
da Oralidade pretende tocar os 
mais diversos públicos e, acima 
de tudo, valorizar os patrimónios 
das nossas gentes, de forma a 
sensibilizar as pessoas para a 
necessidade da salvaguarda e 
valorização do património cul-
tural. Iniciativas como o Grupo 
da Meia ou os ensaios de cante, 
a ceifa tradicional ou a cabana 
do pastor, são bem o exemplo 
desta forma de intervenção do 
Museu que, e acima de tudo, pre-
tende interagir com as gentes do 
concelho de forma a demonstrar 
a importância que cada um de 
nós, ator da comunidade, tem na 
construção do devir e do tempo 

da geografia do território.Um 
museu feito para recuperar, va-
lorizar e mostrar a memória, para 
dignificar a história e construir 
o futuro olhando a nossa espe-
cificidade cultural e social é a 
premissa maior do Núcleo da 
Oralidade. E, neste caso em par-
ticular, dando uma maiord im-
portância ao património imate-
rial, à oralidade, aos gestos e 
práticas do efémero. Por isso, a 
importância que foi para este 
projeto museológico os livros de 
poesia popular de Manuel Mira 
e dos poetas de Casével; ou o livro 
de fotografias da Feira de Castro 
de António Tito Figueira, assim 
como as recolhas e os depoimen-

tos em torno da Feira de Castro 
e da Feira de Entradas realizadas 
na Taberna do Museu. É esta in-
teração que faz o Museu da Ru-
ralidade. O material e o imaterial; 
o objeto e a palavra; o gesto e o 
material; o passado e o presente. 
Para a construção da história da 
nossa comunidade tão impor-
tante é a debulhadora de 1907 
como os objetos de cortiça do 
senhor José Brito, que se espa-
lharam pelas salas do Museu. Tão 
importante é a fotografia dos 
alunos da escola Primária de En-
tradas de 1933, como a telha de 
canudo com a representação de 
uma espiga de trigo trazida pelo 
senhor Páscoa. O mais importan-
te é que o objeto, a história e a 
forma como a sua exposição dia-
loga com as pessoas que a visitam, 
sejam as diversas componentes 
de um diálogo que valorize, dig-
nifique e reinvente o património. 
Para além das pessoas, claro está.

Em dois anos pretendeu-se que 
o papel do Museu fosse muito 
para além da simples realização 
de exposições. que o digam as 
várias dezenas de pessoas que 
ficaram a conhecer os restauran-
tes de Entradas e Castro Verde, 
tendo como motivação a visita 
que ali efetuaram. Ou as dezenas 
e dezenas de crianças do concelho 
que tiveram no espaço do Museu 

um espaço de conhecimento e 
interação com realidades desco-
nhecidas para si, mas conhecidas 
de pais e avós, e através da visita 
escolar despoletaram diálogo, 
conhecimento, lembrança.

O primeiro passo está dado pelo 
Núcleo da Oralidade. Ser parte 
integrante da comunidade. O 
desafio mais sério tem de come-
çar agora e passa pela ampliação 
do Museu da Ruralidade enquan-
to Museu de território, tendo como 
núcleo principal o espaço de 
Entradas. É um trabalho de per-
severança e de certeza que terá 
que ter o apoio da nossa comu-
nidade.

Dois novos Núcleos: 
Almeirim e Aivados

O Núcleo da Aldeia Comuni-
tária dos Aivados e o Núcleo de 
Almeirim – "A minha Escola", são 
os próximos passos deste proje-
to e assentam numa parceria 
entre a Câmara Municipal de 
Castro Verde e a Junta de Fregue-
sia, com o objetivo de construir 
um pequeno espaço de divulgação 
daquela que é uma das mais in-
teressantes experiências de co-
munitarismo do sul de Portugal. 

Cerca de 400 hectares perten-
cem a uma comunidade, com 
uma população permanente de 
cerca de 110 moradores, que uti-
liza as mais-valias provenientes 
da gestão de um rebanho comu-

nitário ou das rendas de aluguer 
da pedreira, na criação de me-
lhorias na aldeia, assim como na 
oferta de serviços ou regalias a 
moradores e naturais das locali-
dades dos Aivados e da Estação 
Ourique.

Esta experiência, com mais de 
500 anos de história, justifica a 
criação de um pequeno espaço 
localizado na aldeia dos Aivados, 
que fale desta história, mas tam-
bém de práticas, hábitos, mani-
festações, elementos da paisagem 
e objetos da comunidade, de 
forma a refletir e a valorizar a 
memória desta aldeia comuni-
tária e das suas gentes, dignifi-
cando a coragem que atravessa 
o tempo da sua existência.

Para além das gentes dos Aiva-
dos, participam neste projeto o 
Núcleo da Oralidade e a Junta de 
Freguesia de Castro Verde que, 
associados ao Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, estão a 
desenvolver o projeto "A minha 
Escola", a instalar na Escola Pri-
mária de Almeirim. Nesta pre-
tende instalar-se uma sala de 
aulas de meados do século pas-
sado e mostrar o que foi a Edu-
cação e a Formação no Portugal 
do século XX. Paralelamente, 
pretende-se construir a genea-
logia das escolas do concelho, 
assim como os percursos dos 
alunos e a história dos professo-
res que fizeram memória. E es-
quecimento.

museu

O Museu da Ruralidade 
recriou no passado dia 29 
de junho uma ceifa tradi-

cional que se realizou 
numa seara junto à vila de 
Entradas. Esta reconstitui-

ção histórica juntou um 
grupo de 50 pessoas e 

evocou as memórias 
daqueles que sob a abra-
sadora calma ceifavam o 
trigo e entoavam modas 
de tradição. A iniciativa 

terminou com um almo-
ço-convívio

Museu assinalou Dia 
Internacional dos Museus

o Museu da ruralidade foi palco, nos passados dias 17 e 
18 de Maio, de duas iniciativas que assinalaram o Dia 
internacional dos Museus. No dia 17, sexta-feira, "as 
Ceifeiras" de Entradas, deram assim ao retomar dos 
ensaios às sextas, uma iniciativa que já levou ao Núcleo da 
oralidade uma dezena de grupos corais da região. Este 
ensaio assinalou, igualmente, a génese das iniciativas 
desenvolvidas pelo grupo de trabalho do Cante, que 
pretende refletir sobre o cante alentejano no nosso conce-
lho e que tem no Núcleo da oralidade, do Museu da rurali-
dade um dos seus espaços privilegiados. 

No sábado, para além da apresentação do blogue e do 
cortar de fita para o início da página de Facebook do 
Museu, assistiu-se à apresentação da aplicação “Museu da 
ruralidade”, por Edgar Pereira.

a aplicação “Museu da ruralidade” foi desenvolvida no 
âmbito do concurso Windows8app, que surgiu de um 
convite da Microsoft à Coordenação da Licenciatura em 
Engenharia informática, do instituto Politécnico de beja. Da 
autoria dos ex-alunos da Estig, Edgar Pereira e rafael 
Félix, e com o apoio do Museu da ruralidade na cedência 
dos conteúdos, esta aplicação pretende de alguma forma 
alargar o leque de divulgação do espólio deste museu, 
nomeadamente através de textos, fotografias e vídeos que 
retratam algumas das exposições que ali estão ou estive-
ram patentes. Depois de avaliada pelos membros da 
coordenação do curso da referida licenciatura e pela 
Microsoft, acabou por ser a aplicação vencedora do 
concurso.

o dia ficou ainda marcado pela realização de uma cami-
nhada de fim de tarde, uma iniciativa do gabinete de Despor-
to da Câmara Municipal de Castro Verde.

ensaio de cante no museu

Grupo da meia
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atl’s 2013

um verão 
em cheio!

Cerca de 140 crianças entre os 6 e os 
12 anos de idade, iniciaram este verão 
mais uma aventura repleta de sorrisos, 
brincadeiras e atividades, no mínimo, 
originais, promovidas no âmbito do 
projeto Ateliers de Ocupação de Tempos 
Livres, para as férias de verão 2013. 

Da responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, o projeto, com-
posto por dois turnos (julho e agosto), 
reassume nesta edição o desafio de 
promover um conjunto de atividades 
lúdicas e pedagógicas, num espaço onde 
se fortalece o convívio, o espírito de 
equipa e de entreajuda. 

Este ano apostou-se num programa 
modelado por atividades inovadoras, 
onde ressalta a importante colaboração 
das Associações e Estabelecimentos de 
Ensino do Concelho na sua organização. 
Através da iniciativa “Natureza que Dan-
ça” – uma das novidades deste ano - a 
Liga para a Proteção da Natureza vai 
explorar, através da dança, um conjun-
to de movimentos associados à avifau-

na da região dando a conhecer, às crian-
ças participantes, alguma da 
biodiversidade existente no Campo 
Branco. A visita ao Centro de Ciência 
Viva do Lousal proporcionará uma ex-
periência diferente ao permitir-lhes 
vivenciar, a brincar, a profissão de mi-
neiro. No Museu da Ruralidade, em En-
tradas, partirão à descoberta do passa-
do e das memórias das gentes e da 
ruralidade de Castro Verde. 

Atividades que são parte integrante 
de um programa que aposta, em simul-
tâneo, na dinamização de ateliers de 
culinária, empreendedorismo e arqui-
tetura, como forma de desenvolver o 

gosto pelo trabalho de grupo, criando 
assim um ambiente propício ao desen-
volvimento pessoal de cada criança. As 
atividades radicais marcam também 
presença nestes ATL’s. Em colaboração 
com a secção de escalada da Associação 
100 Trilhos estão a ser dinamizadas al-
gumas sessões de escalada junto das 
crianças envolvidas no projeto.

Outras práticas, igualmente gratifi-
cantes, vão ser proporcionadas ao lon-
go destes dois meses de ATL’s, como 
sejam, uma visita ao zoo de Lagos e uma 
noite no Pólo de Casével da Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca, intitu-
lada “Sonhar com os Livros”. 

Um projeto concebido para os mais 
pequenos que, pelo segundo ano con-
secutivo envolve, em termos de recursos 
humanos, uma equipa pluridisciplinar 
e que, para além dos recursos afetos à 
autarquia (técnicos de animação socio-
cultural e desporto, dietista, professores 
das AEC’s) têm fomentado o volunta-
riado de pessoas com idades iguais ou 
superiores a 16 anos. Um importante 
contributo na configuração de um pro-
jeto com mais de 10 anos de existência 
e com um impacto positivo nas férias 
de verão das crianças do concelho. 

A Resialentejo promoveu jun-
to dos municípios associados uma 
Campanha de Sensibilização 
designada “Trocá Reciclar” que 
teve como intuito sensibilizar a 
comunidade escolar e a popula-
ção em geral para a necessidade 
de recolher, seletivamente, as 
embalagens de papel e cartão, 
plástico e vidro, incentivando a 
população a adotar práticas am-
bientais corretas e com vantagens 
a longo prazo. 

A campanha decorreu durante 
o ano letivo 2012/2013 e teve lugar 
em duas escolas por concelho. Em 
Castro Verde, a campanha de sen-
sibilização passou pela Escola 
Secundária e EB2,3 Dr. António 
Francisco Colaço e teve como um 
público-alvo, jovens e adolescen-
tes, com idades compreendidas 

entre os 6 aos 18 anos de idade.
O objetivo passa por educar 

ambientalmente estas crianças 
e jovens para que, no futuro, pos-
sam contribuir para a dissemi-
nação de novos pensamentos e 
valores dentro da sociedade.

A iniciativa alargou-se a toda a 
comunidade, que teve a oportu-
nidade de trocar 1kg de resíduos 
por ecobags (ecoponto domésti-
co), obter um manual de recicla-
gem e ainda esclarecer dúvidas 
sobre separação e entrega de 
resíduos, no balcão informativo 
presente nas duas instituições de 
ensino.

Ambiente

unidade municipal de
Compostagem tem réplica 
em s. tomé

A Unidade Municipal de Com-
postagem de Castro Verde re-
cebeu, no passado dia 4 de julho, 
a visita de técnicos da cidade 
de S. Tomé (S. Tomé e Príncipe) 
e da União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa (UCCLA), 
com a finalidade da partilha de 
informação e conhecimentos 
sobre este processo de valori-
zação de resíduos orgânicos.

A UCCLA é integrada, entre 

outros, por técnicos da Câmara 
Municipal de Lisboa e tem como 
objetivo a descentralização e a 
participação comunitária na 
gestão de resíduos sólidos urba-
nos, através da implementação 
de um sistema de recolha na 
cidade de S. Tomé (na Câmara 
Distrital de Água Grande), para 
cerca de 70.000 habitantes. Este 
projeto tem um financiamento 
de 75% da União Europeia e 10% 

do Estado Português, e conta 
com o apoio técnico da empre-
sa Ecogestus. Em fevereiro de 
2012, o responsável desta em-
presa, sedeada na Figueira da 
Foz, visitou a Unidade Municipal 
de Compostagem de Castro Ver-
de onde, após a recolha de vários 
dados e, considerando o êxito 
alcançado por este projeto, op-
tou por proceder à construção 
de uma réplica desta Unidade 

na cidade de S. Tomé, que já ini-
ciou a sua atividade prevendo-se 
que em setembro de 2013 este-
ja pronto o 1º composto. 

A Unidade foi dimensionada 
para uma produção de 50 a 70 
Ton/ano e conta desde já com a 

recolha de resíduos em 16 esco-
las públicas e na recolha porta 
à porta de 200 residências.

WORkSHOP “BIODIVERSIDADE EM NEVES CORVO”

somincor 
apresentou 
estudos 
ambientais

Com o objetivo de dar a conhe-
cer ao público os estudos reali-
zados pela Somincor nos últimos 
anos na área da Biodiversidade, 
a Somincor e a Lunding Mining 
promoveram, nos dias 31 de maio 
e 1 de junho, o Workshop “BIO-
MINAR 2013 - Biodiversidade em 
Neves-Corvo”, numa iniciativa 
que contou com a coorganização 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, Liga para a Proteção da 
Natureza, Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas, 
Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa e do Centro 
de Biologia Ambiental, entre 

outras entidades.O Workshop 
englobou um programa de dois 
dias e comportou, para além das 
diferentes intervenções sobre a 
biodiversidade no Baixo Alente-
jo, a apresentação dos projetos 
modelares “18 anos de Parque 
Natural do Vale do Guadiana” e 
“Conservação de Aves Estepárias 
no Campo Branco: 20 anos de 
trabalho da LPN”. 

O evento decorreu entre o Ci-
neteatro Municipal de Castro 
Verde e o complexo mineiro de 
Neves-Corvo, ponto de partida 

para uma visita de campo à região 
e para o debate de novos temas, 
com destaque para a divulgação 
do website “Biodiversidade de 
Neves-Corvo”. 

Para setembro, a Somincor 
prepara a apresentação oficial de 
um documentário sobre a bio-
diversidade na região de Neves-
-Corvo, produzido por Daniel 
Pinheiro, com a parceria cientí-
fica do Centro de Bilogia Ambien-
tal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL). 

 “TROCÁ RECICLAR” - RESIALENTEJO

sensibilização ambiental 
nas Escolas 

unidade de Compostagen de s. tomé
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pensando antónio aleixo

Como se processa o aparecimento da poesia, 
com todas aquelas métricas certinhas em perfeita 
conjugação palavra/ideia?

Parece um mistério mental ou de decifração 
difícil. Camões construía poesia, com a maior das 
facilidades; bocage debitava versos como Camilo 
Castelo branco escrevia prosa; antónio aleixo fazia 
quadras como qualquer mortal bebe um copo de 
àgua.E há intelectuais que a todo o custo procuram 
fazer poesia, e, o resultado é um conjunto de 
palavras sem nexo.

uma vez perguntaram ao grande poeta francês 
baudelaire se era muito difícil fazer versos, ao que o 
poeta respondeu:”ou é muito fácil ou é impossível”.

É interessante transcrever do Notícias de 
Coimbra, parte de uma entrevista dada por antónio 
aleixo, em 1943, quando o poeta se encontrava 
internado no sanatório daquela cidade.

À pergunta do jornalista de como nasciam os 
seus versos, aleixo respondeu:”os meus versos são 
quase sempre nascidos do que tenho sofrido e 
destas atrapalhações da vida”

-Como os compõe? - torna a perguntar o 
jornalista. resposta: “Mentalmente. uma conversa 
com amigos, ou sugestões, ou uma ideia que me 
fere a atenção, às vezes um pormenor, observando, 
e, deixo de ouvir o que se passa em minha volta, 
para me concentrar e instantaneamente aparece o 
improviso. É assim que me saem os versos a 
conversar, uns melhores, outros piores; mas os 
amigos gostam sempre de todos.”

Pois é. os versos saem assim escorreitos dos 
neurónios dos que são verdadeiramente poetas. É 
tudo muito fácil e simples, como disse baudelaire, 

embora os versos também tenham às vezes de ser 
depois melhor trabalhados.

Dois exemplos de aleixo em fazer poesia: Numa 
rua de Loulé um operário pretende estancar uma 
corrente de água na via pública. antónio aleixo 
passa, observa o operário, e em poucos segundos 
transmite esta quadra;

Quem prende a água que corre,
É por si próprio enganado,
o ribeirinho não morre,
Vai correr por outro lado.

Noutra ocasião, num café em Faro, o poeta vê 
uma mosca a passar na careca de um licenciado 
em leis que dormitava noutra mesa ao lado.

E logo antónio aleixo salta com esta, para os 
amigos, que conversavam com ele:

uma mosca sem valor,
Poisa com a mesma alegria,
Na careca de um doutor,
Como em qualquer porcaria.

Como se vê, o poeta aleixo construía poesia a 
propósito de qualquer caso da vida, com tanta 
espontaneidade que parecia a coisa mais fácil 
deste mundo. E, no entanto, cada quadra que saía 
de si encerrava, para além do mero caso analisado 
uma série de conceitos filosóficos ou dialéticos que 
nos deixavam a meditar. isto num homem de pouca 
instrução oficial e com um padrão cultural, que 
alguns consideravam baixo.

Vicente Quintinha guerreiro

leitores
   Necrologia

António RitA VilhenA

Faleceu a 3/3/2013 – Castro Verde
A companheira agradece a todos os que o acompanharam até 
à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, mani-
festaram pesar pela sua morte, e recorda o seu grande amigo 
e companheiro com saudade.

José F. nobRe GueRReiRo
Faleceu a 29-5-2013 – Entradas
“És presença. E mesmo quando és ausência, és muito mais 
que saudade”. A família participa o falecimento do seu ente 
querido e agradece a todos os que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifes-
taram o seu pesar.

eduARdo GueRReiRo

Faleceu a 18/4/2013 – Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido e agra-
dece a todos os que o acompanharam até à sua última mora-
da ou que, de qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.

henRique ConCeição MAteus

Faleceu a 15/4/2013 – Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido e agra-
dece a todos os que o acompanharam até à sua última mora-
da ou que, de qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.

JACinto AlVARo CeCíliA

Faleceu a 09-05-2012  - Entradas
A família recorda o seu ente querido, que partiu há um ano, e 
agradece a todas as pessoas que lhe manifestaram o seu pe-
sar. Eterna saudade. 

João luís GueRReiRo RAposo
Faleceu a 03-06-2013 – Entradas
Seus pais, irmãos e sobrinhas, na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas as pes-
soas que acompanharam o seu ente querido até à sua última 
morada.Que Deus te guarde no céu, nós guardamos-te no 
coração. Estarás sempre no nosso pensamento, mano.

sofre, de novo, o povo!
 
sofre
De novo
o povo
E fora do Estado Novo!
 
Voltou
a pedir o pão
Desta vez
Com instrução!
 
Continua
ainda curvado
Cada vez
Mais humilhado
Pela mesma reação!
 

sabe
De antemão
Que continua a ser roubado
Pela corrupção
Que existe no próprio Estado!
 
Por homens
De fato e gravata
Que ainda
têm a lata
De deixar escrito em ata
Que vão ajudar o povo!
 
tiram
Do próprio povo
Para bem de Portugal
Mas os ricos

Cada vez mais ricos
E o povo
Cada vez mais mal!
 
Há que erguer
a moral
Deste povo
Em sofrimento!
Há que gritar
bem alto
E em nome desta nação!
Há que saber
Dizer basta
Há que saber
Dizer Não!
 

José bravo rosa

ana da Conceição jacinto, 88 anos, Castro Verde / ana 
engrácia vitorino teresa, 78 anos, Castro Verde / antónio 
Álvaro severo Candeias, 50 anos, Castro Verde /antónio 
Cavaco Narciso, 75 anos, Entradas / antónio Guerreiro 
Nogueira, 86 anos, aivados / antónio josé mateus, 64 anos, 
Castro Verde / antónio marques da Cruz, 79 anos, Castro 
Verde / antónio pereira martins, 74 anos, Entradas / armando 
domingos tomé, 79 anos, beringelinho / aura maria da 
Cruz Neto mestre, 55 anos, Castro Verde / Cesaltina soares 
vitoriano, 89 anos, Castro Verde / Conceição Colaço dos 
santos madeira, 80 anos, beringelinho / Conceição pratas 
varela mira, 79 anos, santa bárbara de Padrões / Constança 
assunção valente, 92 anos, Castro Verde / dilar mestre 
Celorindo inácio, 82 anos, Castro Verde / ernestina inácio 
maria, 83 anos, Monte do guerreiro / Eugénia maria ferraz 
da Conceição, 89 anos, Castro Verde / francisco manuel 
Custódio, 86 anos, Castro Verde / francisco manuel faustino, 
74 anos, beringelinho / francisco manuel Gil, 99 anos, Castro 
Verde / Graciete dos santos Coelho, 61 anos, Castro Verde / 
hermínia Nascimento lobo, 101 anos, sete / hermínio santos 
torpes, 75 anos, Casével / honorato modesto rodrigues, 
74 anos, Castro Verde / idálio manuel benvinda, 77 anos, 
Casével / irene maria antónio, 86 anos, Castro Verde / isabel 
maria martins lança mestre, 44 anos, Lombador / isménia 
da luz Claudino, 87 anos, Lombador / Jacinto da palma 
lança, 72 anos, barreiro / jacinto sebastião messias, 67 
anos, sete / joão alfredo pereira, 79 anos, Lombador / joão 
josé Guerreiro, 83 anos, sete / joaquim antónio silva, 83 
anos, Casével / joaquim Costa varela, 86 anos, Casével / 
joaquim salvador, 98 anos, Castro Verde / josé antónio da 
silva afonso, 65 anos, Castro Verde / josé ferraz Guerreiro, 
77 anos, Castro Verde / josé martins mestre, 79 anos, Castro 
Verde / luís manuel Cavaco dos ramos, 56 anos, Castro 
Verde / manuel aniceto, 80 anos, Castro Verde / manuel 
antónio emília domingos, 56 anos, Entradas / manuel 
francisco mestre, 78 anos, beringelinho / manuel maria 
patrício, 80 anos, ourique-gare / maria bárbara Guerreiro, 
84 anos, Entradas / maria da assunção Guerreiro, 85 anos, 
Castro Verde / maria dos ramos florêncio, 95 anos, Castro 
Verde / maria josé, 92 anos, Lombador / maria isabel brito 
Coelho, 65 anos, Castro Verde / maria vitória felisberto pinto, 
70 anos, a-do-Corvo / marisa josé santos Gregório, 92 anos, 
a-do-Corvo / paulo alexandre feliciano Chaves pereira, 45 
anos, Entradas / vitorino francisco lourenço, 80 anos, santa 
bárbara de Padrões

Voto de Pesar
A Câmara Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária 

do dia 3 de julho, aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo 
falecimento do ex-presidente da Junta de Freguesia de Entradas, Manuel 
António Emília Domingos.

Manuel António Domingos desempenhou funções de presidente da 
Junta de Freguesia de Entradas entre 1989 e 2005. Foi também Presi-
dente da Direção do Lar Frei Manoel das Entradas, instituição que 
ajudou a fundar.

Faleceu a 20 de junho de 2013. Nesta hora de dor, a Câmara Munici-
pal de Castro Verde manifesta o seu profundo pesar a toda a família do 
falecido.

procura a tua felicidade

Como tudo na vida o casamento é de facto 
transitório. Muitos casais partem para o casamento 
sem pensarem na responsabilidade que é construir 
uma família organizada, faz-se a jura no altar, ser 
fiel para toda a vida. Não sei quem inventou essa 
palavra, jurar, de certeza, que não foi Deus, porque 
sabia que somos todos seres imperfeitos e poucos 
são os que cumprem juras. tudo isso é uma farsa. 
a união do casal passa da paixão para o amor, para 
a amizade e por aí fora. o conhecimento um do 
outro vai amadurecendo com a continuação do 
convívio e, se forem estruturando dar-nos-á a 
capacidade de ter uma conversa feita de 
recordações, dos bons e maus momentos, e 
recordá-los com alegria. Não os devemos separar, 
arranjando culpados para os que forem menos 
bons e tudo isso nos ajudará a ter a intimidade que 

fortalece a relação entre um e outro para o resto 
das nossas vidas. se tal não acontecer, e se não 
formos verdadeiros uns com os outros, é melhor 
tomarmos consciência de que o essencial é sermos 
felizes à nossa maneira e não iludirmo-nos com o 
amor que já não existe.

Quantas vezes vagueamos
Pela vida sem viver
Quantas vezes pensamos desistir
Quantas vezes o medo nos vai trair

Cansa a mente, cansa o corpo
Deste tanto vaguear
E a vida, o que nos diz?
afasta de ti esse medo
E um dia serás feliz!

Mariana Palma – barreiro
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utilidAdes

Proteção civil

AGOSTO

AGriCULTUrA, 
JArDiNAGEM E ANiMAiS

Na Horta, em local definitivo, semear agrião, espinafre, 
feijão, nabo, rabanete, repolho de inverno, salsa; em can-
teiro, semear acelga, alface e couve-nabo. Cavar e sachar 
o milheiral e as hortaliças, e regar bem, antes das se-
menteiras e das transplantações; em estufa, semear 
ervilha e feijão. recolher fruta e, no Minguante secá-la. 
Na vinha desparrar moderadamente, para que as uvas 
amadureçam. No Jardim, regar as plantas com bastante 
frequência. Mudar as cinerárias e amores-perfeitos; co-
lheita matinal de rosas e flores. animais: no gado, com-
pletar a forragem com suplemento alimentar natural.

rECEiTAS
Frango com mel e mostarda (chefe Santos)

1 peito de frango sem osso e pele / 2 colheres de sopa de 
mostarda / Pimenta q.b./ 2 colheres de sopa de mel / 1 alho 
/ 1 cebola / 2 cenouras / 1 dl. de vinho.

aloure o frango em azeite e reserve. Com a mesma gordura, 
aloure o alho e a cebola. adicione o sal, a pimenta, o mel e 
a mostarda e deixe formar uma “calda” que vai colar no 
frango (tenha cuidado para não deixar colar no fundo). adi-
cione água e as cenouras aos cubos. Deixe apurar o molho 
até as cenouras estarem cozidas.

Bolinhos do Campo Branco

4 ovos / 250g de farinha de milho / 500g de farinha de trigo
/ 250g de açúcar / 500g de mel / 1 colher de chá de canela 
/ 1 colher de chá de erva-doce.

bata os ovos. Misture a farinha de trigo e a de milho, o açú-
car, a canela e a erva doce. abra uma cova ao meio e deite 
o mel e os ovos. amasse um pouco com fermento até fazer 
bolhas. Deixe levedar. Faça pequenos bolos e polvilhe com 
açúcar e canela ao saírem do forno.

in “À nossa mesa com…MEL”  de Maria José Palma

incêndios florestais  Período crítico
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de 
Junho, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. 
Portaria n.º 202/2013 de 14 de 
junho, do secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento 
rural

Durante o Período Crítico, não é 
permitido: 

• realizar queimadas para renova-
ção de pastagens; 

• Queimar matos cortados e 
  amontoados e qualquer tipo de 

sobrantes de exploração (exceto 
se decorrente de exigências fitos-
sanitárias de cumprimento obri-
gatório, a qual deverá ser realiza-
da com a presença de uma 
unidade de um corpo de bombei-
ros ou uma equipa de sapadores 
florestais); 

• Lançar balões com mecha acesa 
ou quaisquer tipos de foguetes; 

• realizar ações de fumigação ou 

desinfestação em apiários, exce-
to se os fumigadores estiverem 
equipados com dispositivos de 
retenção de faúlhas; 

• realizar fogueiras para recreio ou 
lazer e para confecção de alimen-
tos, bem como utilizar equipa-
mentos de queima e de combus-
tão destinados à iluminação ou 
à confeção de alimentos (exceto 
nos locais expressamente previs-
tos para o efeito, nomeadamente 
nos parques de lazer e recreio e 
outros quando devidamente in-
fraestruturados e identificados 
como tal); 

• Nos espaços florestais, fumar, 
lançar pontas de cigarro para o 
chão ou fazer lume de qualquer 
tipo no seu interior ou nas vias que 
os delimitam ou os atravessam; 

• Nos trabalhos e outras  atividades 
que decorram nos espaços rurais, 
a circulação de tratores, máquinas 
e veículos de transporte pesados 
que não possuam extintores, sis-

tema de retenção de faúlhas ou 
faíscas e tapa chamas nos tubos 
de escape ou chaminés. 
Não é igualmente permitido acen-

der fogueiras nas ruas, praças e 
mais lugares públicos das povoa-
ções, bem como a menos de 30 m 
de quaisquer construções e a me-
nos de 300 m de bosque, matas, 
lenhas, searas, palhas, depósitos 
de substâncias susceptíveis de 
arder e, independentemente da 
distância, sempre que deva prever-
-se risco de incêndio; 

o incumprimento do exposto, 
constituiu contra ordenação puní-
vel, com coima de 140 Euros a 5 
000 Euros, no caso de pessoa sin-
gular, e de 800 Euros a 60 000 Eu-
ros, no caso de pessoas coletivas, 
de acordo com o estipulado no 
artigo 38º do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de Junho.

a escolha é sua… a segurança é 
de todos.

Verão e Hidratação
Com o calor do verão, é im-

portante relembrar que deve 
esforçar-se por beber água. 
Água, chás quentes ou frios ou 
sumos naturais, são boas opções 
para manter a hidratação do 
organismo. O nosso organismo 
é composto por cerca de 60 a 
65% de água. Uma boa hidra-
tação elimina as toxinas, man-
tém o bom funcionamento dos 
rins e dos intestinos, evita a 
retenção de líquidos e ajuda a 
manter a pele jovem. Com o 
calor suamos, e quando suamos, 
perdemos água e sais, por isso 
devemos repor essa água. qua-
se toda a água de que o orga-
nismo necessita provem das 
bebidas (cerca de 80%) e dos 
alimentos que comemos (cer-
ca de 20%). 

Existem outras bebidas, como 
os refrigerantes e as bebidas 
alcoólicas, que podem preju-
dicar a absorção de líquidos e 
ao contrário do que se possa 

pensar, promovem a desidra-
tação, devido ao alto teor de 
açucar/alcool. Evite consumir 
este tipo de bebidas na praia e 
nos picos de calor, pois pode 
ser-lhe prejudicial. Uma desi-
dratação ligeira pode originar 
uma sensação de cansaço, do-
res de cabeça, dificuldade de 
concentração e mal-estar ge-
neralizado. 

Deve-se insistir na ingestão 
de água com as crianças, que 
muitas vezes não sabem expri-
mir a sede que têm, e com ido-
sos, que com o avanço da ida-
de, perdem essa sensação. Nas 
situações normais, o recomen-
dado é beber diariamente en-
tre 1 litro e meio a 2 litros de 
água, quando está mais calor. 
É o suficiente para manter o 
bom funcionamento do corpo. 
A água não tem calorias e não 
engorda! Beba água que só lhe 
fará bem!

sAúde

Limpeza de ribeiras  informações
De 15 de julho a 30 de setem-
bro de 2013, as intervenções 
que obedecerem às seguintes 
recomendações, não care-
cem de parecer prévio da 
Agência Portuguesa do Am-
biente / Administração da 
Região Hidrográfica do Alen-
tejo, exceto se recorrerem à 
utilização e circulação de 
maquinaria pesada, em lei-
tos, taludes e margens, de-
vendo a ARH do Alentejo ser 
oportunamente informada 
das ações realizadas, com 
indicação do local e da linha 
de água intervencionada.

Recomendações para 
limpeza e desobstrução de 
cursos de água
    

As intervenções devem ser de-
senvolvidas de jusante (da foz) 
para montante (para a nascente), 
promovendo a secção de vazão 
natural da linha de água e sem 
introduzir alterações significati-
vas no percurso normal das águas;

Usar de preferência meios e 
técnicas tradicionais, com equi-
pamentos de corte ligeiros (mo-
toserras, moto-roçadoras, etc.);

Remover apenas detritos que 
possam criar obstáculos ao nor-

mal escoamento no curso de água 
e encaminhar os materiais remo-
vidos para local apropriado;

Proceder apenas ao corte das 
partes aéreas da vegetação mar-
ginal que esteja a obstruir o leito 
e à vegetação em mau estado 
(árvores e ramos mortos);

Não aumentar a altura das 
margens, o que pode alterar as 
condições de espraiamento das 
cheias e não arrancar raízes das 
plantas nos taludes dos cursos de 
água. A eliminação da vegetação 
das margens provoca o assorea-
mento das linhas de água e de 
passagens hidráulicas, pontões e 
pontes, dando origem a inunda-
ções dos terrenos adjacentes;

Excecionalmente e com o ob-
jetivo de controlar espécies exó-

ticas, em particular canas (Arun-
do donax), é permitida a remoção 
do raizame, desde que seja sal-
vaguardada a estabilidade do 
talude;

Combinar entre proprietários 
vizinhos a realização de interven-
ções conjuntas, permitindo uma 
maior eficácia e coordenação;

Promover a plantação de vege-
tação própria das linhas de água 
do Alentejo;

A limpeza e desobstrução de 
linhas de água de drenagem na-
tural, é da responsabilidade (Artº 
33º, nº 5 da Lei 58/2005, 29 de 
dezembro): dos municípios, nos 
aglomerados urbanos dos pro-
prietários, nas frentes particulares, 
fora dos aglomerados urbanos.

Maria da Conceição Torres Arruda
José de Sousa Arruda

Casaram a 14 de maio de 1963, na Praia da Vitória 
– Ilha Terceira – Açores
Ela, alentejana de Castro Verde.
Ele, açoriano de São Miguel – Açores.
Após 50 anos continuam felizes.

Parabéns de toda a família!Bodas de ouro
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100 trilhos
promove iii 
Maratona btt 

Já se encontram abertas as 
inscrições para a III edição da 
Maratona BTT 100 Trilhos de 
Castro Verde, que se realizará 
dia 22 de setembro de 2013. 
Uma prova de caráter lúdico-
-desportivo que tem como fi-
nalidade estimular a utilização 
da bicicleta como meio de 
transporte alternativo, não po-
luente e saudável, promover o 
contato com a natureza e dar 
a conhecer as potencialidades 
do concelho de Castro Verde 
para a prática da modalidade. 

À semelhança das edições 
anteriores, a prova divide-se 
em três percursos diferentes: 25 
km para a mini-maratona (di-
ficuldade fácil); 45 km para a 

meia-maratona (dificuldade 
média) e 70 km para a marato-
na (dificuldade média/alta). 
A iniciativa conta com colabo-
ração da Câmara Municipal de 
Castro Verde e com o apoio da 
Águas do Vimeiro, Bikezone, 
Caixa de Crédito Agrícola e 
Emotion – Team Adventure.

Informações e inscrições 
disponíveis em www.100trilhos.
pt ou http://inscricoes.apeda-
lar.com/provas/view/123 .

PATINAGEM ARTíSTICA

uma época de bons resultados
A época passada revelou-se um 

sucesso para a secção de Patina-
gem Artística do Futebol Clube 
Castrense. A angariação de novos 
atletas, a realização de provas 
nacionais em Castro Verde, os 
bons resultados obtidos no Cam-
peonato Regional e a participação 
em vários torneios são realidades 
a evidenciar. Recentemente, a 
época terminou de forma positi-
va, tendo a Secção de Patinagem 
conquistado o 2º lugar em equipas, 
no Torneio de S. João de Évora 2013 
com a participação de atletas dos 
vários escalões desportivos. De 
salientar ainda os bons resultados 
obtidos no Campeonato Regional 
Alentejo/Algarve pelos atletas Inês 
Mateus (6º lugar, infantis fem.), 
Francisco Dores (2º lugar, inicia-
dos masc.), Raquel Pardal (2º 
lugar, seniores fem.) e Gonçalo do 

ó (1º lugar, seniores masc.). No 
escalão cadetes femininos des-
tacaram-se Margarida Lança (2º 
lugar), Margarida Brito (10º lugar), 
Diana Real (14º lugar) e Ana Sa-
lomé Matias (19º lugar).

As provas nacionais vão conti-

nuar em Castro Verde, com a rea-
lização da Taça Nacional de Ben-
jamins, nos dias 5 e 6 de outubro, 
no Pavilhão Desportivo Municipal 
de Castro Verde, nas modalidades 
de patinagem livre e figuras obri-
gatórias.

aprovada construção de campo de jogos de areia
a Câmara Municipal de Castro Verde aprovou o projeto de construção de um Campo de Jogos de areia. um equipamento 
para diversificar a oferta do Parque Desportivo Municipal e contribuir para a oferta de animação das Piscinas Municipais.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, em reunião ordinária do 
dia 3 de julho, aprovou o projeto 
para a criação de um Campo de 
Jogos de Areia no Parque Despor-
tivo de Castro Verde, conforme 
ação inscrita nas Opções do Pla-
no 2013. Trata-se de uma obra a 
executar no próximo mandato, 
caso o novo executivo camarário 
assim o entenda, uma vez que 
por questões administrativas e 
de compatibilidade com a época 
balnear das Piscinas Municipais 
a obra deverá ser iniciada após 
o término da mesma.

O projeto deste equipamento, 
que vem aumentar a oferta exis-
tente no Parque Desportivo, pre-
vê a sua localização em área 
contígua às Piscinas Municipais 
com o objetivo do mesmo poder 
também ter uma utilização de 
recreio no âmbito da oferta de 

animação dos utilizadores das 
Piscinas Municipais, com desta-
que para as atividades de anima-
ção desenvolvidas pelo gabinete 
de desporto da autarquia.

O Campo de Jogos de Areia 
representa um investimento de 
130.769, 32 euros. Muito direcio-
nado para a prática de Voleibol 
e Futebol na areia, terá uma área 
9 930 m2, permitindo uma área 
de jogo de 36x42m, com a possi-
bilidade de marcação de um 
campo de futebol e, lateralmen-
te, três campos de voleibol. 

Para além da caixa de areia base, 
com todos os requisitos exigidos, 
o projeto contempla ainda uma 
vedação e iluminação do recinto. 
O projeto foi acompanhado pela 
Federação Portuguesa de Voleibol 
e pela Federação Portuguesa de 
Futebol, que vêem com todo o 
interesse a existência de um equi-

pamento deste género no interior 
do país, possibilitando a sua in-
tegração nos circuitos das mo-
dalidades em questão.

É importante referir que a As-

sociação de Voleibol do Alentejo 
se encontra sedeada em Castro 
Verde, o que nos últimos anos 
tem possibilitado a realização de 
um conjunto de provas em Cas-

tro Verde, com destaque para um 
Campo de Férias de Gira Volei, 
destinado a jovens, que teve como 
ponto de alojamento o Parque 
de Campismo, pelo que a proxi-
midade deste campo de jogos 
com este equipamento também 
poderá ser uma mais valia para 
a realização de estágios e provas.

Para além do regime de utili-
zação livre condicionada, o 
Campo de Jogos de Areia pers-
petiva a possibilidade de práti-
ca federada, desporto escolar do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde e a sua inclusão nos 
projectos de animação e ativi-
dade física do Programa Ativi-
dade Com’Vida, com destaque 
para diversificação de dinâmi-
ca dos Jogos Concelhios, um 
espaço que se prevê que seja mais 
um contributo para a existência 
de um concelho ativo.

desPorto

Clube ornitológico dá primeiros passos
Carlos júlio

No passado dia 15 de março, 
um grupo de castrenses ligado 
à ornitologia legalizou no Car-
tório Notarial da vila o Clube 
Ornitológico de Castro Verde 
(COCV).

Muitos destes criadores tinham 
já pertencido à Associação Or-
nitológica de Aljustrel e a decisão 
da criação do Clube em Castro 
Verde deu-se “no surgimento de 
alguns acontecimentos" e “após 
várias reuniões chegámos à con-
clusão final que queríamos criar 
um clube Ornitológico, daí saiu 
o Clube Ornitológico em Castro 
Verde”, disse ao “Campaniço”, 
José Manuel Anjos, um dos sócios 
fundadores.

Entre os objetivos do Clube 
contam-se a “promoção e divul-

gação da Ornitologia e da Orni-
tófilia” e de “atividades e expo-
sições de aves, no Concelho 
(mostra), no País (campeonato 
Nacional) ou no Estrangeiro 
(Campeonato do Mundo)”, “con-

correr para o desenvolvimento  
dos estudos ornitológicos e or-
nitófilos e colaborar com os or-
ganismos oficiais nesse sentido”, 
“promover a divulgação de co-
nhecimentos que contribuam 

para a expansão e desenvolvi-
mento da Ornitologia em geral” 
e “promover no Concelho de 
Castro a criação de aves”, incen-
tivando a essa atividade.

Segundo José Manuel Anjos, 
“todos os membros fundadores 
do Clube são criadores de aves 
(canoras e exóticas)” e o COCV 
tem atualmente 26 sócios efeti-
vos, estando já filiado na Fede-
ração Nacional Ornitológica.

Relativamente aos projetos 
mais imediatos, José Manuel 
Anjos destaca a “promoção do 
Clube no Concelho e Distrito na 
tentativa de angariar mais sócios, 
bem como o conseguirmos um 
espaço para a sede social”. 

Mas os projetos não se ficam 
por aqui. “Gostaríamos de rea-
lizar exposições e mostras de 
aves (por exemplo, na feira de 

Castro), bem como uma expo-
sição nas Escolas do Concelho, 
ajudando a desenvolver a Orni-
tologia”, diz  José Manuel Anjos.

No fundo, um vasto leque de 
projetos para mais esta associa-
ção de nível concelhio, vocacio-
nada para a criação e exibição 
de aves, seja canoras, seja exó-
ticas.

Para ajudar a promover o as-
sociativismo nesta área, o Clube 
Ornitológico de Castro Verde tem 
já um blogue na internet a que 
todos podem aceder e onde se 
podem consultar quer os esta-
tutos quer a lista de associados 
e onde, no futuro, serão publi-
citadas as atividades do Clube. 
Para aceder à página basta es-
crever no motor de busca o se-
guinte endereço:  http//clube-
ornitológicodecastroverde”.    

atletas da secção de patinagem artística do fCC
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PROGRAMA “ATIVIDADE COM ‘VIDA

atividade física para todas as idades
Em junho terminou mais uma época desportiva no âmbito do Programa atividade Com ‘Vida da Câmara Municipal de 
Castro Verde, promovido em colaboração com as Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino, coletividades, iPss’s 
e associações do concelho. Numa lógica de “atividade física para todos” o programa abrangeu diferentes projetos e tocou 
diferentes idades, aliando convívio e exercício físico.

“Atividade Física para todos” é 
o lema do programa Atividade 
Com’ Vida da Câmara Municipal 
de Castro Verde que, em junho, 
deu por finda mais uma época 
desportiva no concelho com o 
encerramento dos Jogos Conce-
lhios 2013. 

Com uma abrangência territo-
rial que se estende a todo o con-
celho, o Programa engloba na sua 
génese um conjunto de projetos 
desportivos concebidos a pensar 
em diferentes públicos e em di-
ferentes problemáticas, os quais 
refletem a preocupação da au-
tarquia na dinamização de pro-
jetos com benefícios diretos no 
bem-estar da população. 

Todos os projetos no terreno 
durante esta época 2012/2013 
exploraram, na sua filosofia, a 
promoção da prática de ativida-
de física como ponto de partida 
para uma vida ativa e saudável. 
André Alves, técnico de despor-
to da autarquia, realça a impor-
tância de “sensibilizar a popula-
ção para a prática de exercício 
físico regular, no sentido de al-
cançar um bem-estar biológico, 
psicológico e social”. Linhas 
mestras de um programa que 
procura oferecer à população do 
concelho um leque diversificado 
de atividades, capaz de ir ao en-
contro das suas necessidades, 
“respeitando sempre o trabalho 
desenvolvido por outros agentes 
desportivos do concelho. A prá-
tica de atividade física tem de 
existir para uma sociedade mais 
saudável, alegre e tolerante, seja 
ela promovida pela autarquia, 
associações, clubes, privados ou 
realizadas de forma informal 
pelos munícipes”, sublinha o 
técnico. 

A dinamização das instalações 
desportivas, associativas e cul-
turais do concelho é outra das 
componentes deste Programa de 
Atividade Física, animando os 
centros culturais e de convívio 
das pequenas localidades do 
concelho. 

Nesta época desportiva foram 
lecionadas, no âmbito dos dife-
rentes projetos, mais de 4000 
aulas de educação física repar-
tidas por diferentes faixas etárias. 

Paralelamente a estas aulas 
contabilizam-se ainda as ativi-
dades realizadas ao longo dos 
Jogos Concelhios 2013, as sessões 
de esclarecimento e de acompa-
nhamento técnico no Centro 
Municipal de Marcha e Corrida 
e as caminhadas promovidas em 
diferentes alturas do ano, entre 
outras. 

Nove meses de intensa ativi-
dade desportiva, educativa, cul-
tural, recreativa e de lazer de um 
Programa, onde há a registar o 
elevado número de participações. 
A Escola Municipal de Natação 
e Atividades Aquáticas contabi-
lizou este ano mais de 863 ins-
crições, seguida do Desporto 
Sénior com 327 inscrições dis-
tribuídas pelos 17 grupos exis-
tentes no concelho.

Em termos de participação, os 
Jogos Concelhos registaram, nos 
quatro meses de atividade, mais 
de 1900 participações, seguidos 
das caminhadas e passeios de BTT 
que, em nove iniciativas organi-
zadas, registaram 813 participações 
o que significa uma média de 90 
pessoas por atividade. 

Para André Alves “concretizou-
-se um dos principais objetivos 
do programa: abranger todas as 
faixas etárias do concelho, de uma 
forma considerável. Registámos 
uma boa participação em todos 
os projetos, da natação para be-
bés às sessões de Boccia sénior 
nos lares e centros de dia no con-
celho”.

Um balanço positivo que, se-
gundo o técnico “é para manter 
ao longo da próxima época” pois 
importa “dar continuidade à di-
nâmica alcançada nos últimos 
anos em prol da qualidade dos 
serviços prestados aos munícipes”, 
sendo de realçar o importante 
papel assumido por todos os par-
ceiros do Programa - Juntas de 
Freguesia, agrupamento de esco-
las, associações e coletividades, 
IPSS’s, GNR e Centro de Saúde.

Para a próxima época fica o 
convite para aderir a um ou mais 
dos projetos dinamizados pela 
autarquia no âmbito do progra-
ma Atividade Com 'Vida, traba-
lhando em prol de uma vida mais 
saudável. 

ativiDaDe física

programa "atividade com vida" 
Dados da Época 2012-2013

Atividade Física e Desportiva 
no 1ºCEB”   256
Agita a tua Vida!  114
Boccia Sénior   56
Centro Municipal de Marcha 
e Corrida  145
Escola Municipal de Natação 
e Atividades Aquáticas  863
Expressão Motora no 
Pré-Escolar  150
Jogos Concelhios  1950
No Ritmo Certo  20
Desporto Sénior  327
Animação Desportiva 
de Verão  950
Caminhadas e Passeio 
de Bicicleta  813
Encontros de Natação 64
Projetos Pontuais 1229

TOTAL 6937 
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BREVES BREVES
Cofre social da 
autarquia promoveu 
piquenique

O Cofre Social dos Traba-
lhadores da Câmara Munici-
pal de Castro Verde promoveu 
no dia 1 de junho, um Pique-
nique-convívio, que reuniu 
cerca de uma centena de 
sócios e seus familiares. A 
iniciativa decorreu no Estádio 
Municipal 25 de abril, em 
Castro Verde, a partir das 10h00 
e, por ser Dia Mundial da 
Criança, não faltaram ativi-
dades infantis para entreter 
os mais pequenos. A anima-
ção musical esteve a cargo da 
acordeonista Tânia Patrícia.

Cortiçol tem nova 
direção

Na sequência da Assembleia 
Geral que decorreu a 7 de 
junho, foram eleitos os novos 
corpos sociais da Cortiçol 
– Cooperativa de Informação 
e Cultura. Após a tomada de 
posse, realizada a 14 de junho, 
integram agora a direção da 
cooperativa António da Con-
ceição Ferraz (presidente), 
Carlos Nascimento Vitoriano 
(tesoureiro) e Carlos Miguel 
Pinto (secretário). Para a As-
sembleia Geral foram eleitos 
José Tomé dos Anjos (presi-
dente), José Francisco Cola-
ço Guerreiro (vice-presiden-
te) e Fernanda Guerreiro 
Vargas (secretário) e para o 
Conselho Fiscal Manuel Ma-
ria Maia (presidente), Carlos 
Manuel Peres (relator) e Rui 
Manuel Rosa (vogal).

dia mundial da 
Criança celebrado 
com muita animação

No dia 3 de junho, a Junta 
de Freguesia de Castro Verde 
promoveu, em colaboração 
com a Câmara Municipal e 
o Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde, um conjun-
to de atividades, de forma a 
assinalar o Dia Mundial da 
Criança.

Durante todo o dia, as Pis-
cinas Municipais receberam 
as crianças do ensino Pré-
-escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico das escolas de Castro 
Verde, que aqui puderam 
usufruir de inúmeras ativi-
dades como insufláveis, pin-
turas faciais, modelagem de 
balões, carrinho de pipocas, 
entre outras, num dia regado 
com muita animação e di-
vertimento.

Para além das atividades 
atrás referidas, decorreram 
ainda no Cineteatro Muni-
cipal de Castro Verde, duas 
sessões do espetáculo infan-
til “Luna e os Amiguinhos”.

NOITES EM SANTIAGO 2013

entradas em festa de 26 a 28 de julho
Nos dias 26, 27 e 28 de julho, a 

Avenida de Nossa Senhora da 
Esperança, em Entradas, volta a 
receber mais uma edição das 
Noites em Santiago. 

Espaço de encontro de todos 
os entradenses e de centenas de 
visitantes que anualmente mar-
cam presença neste certame, a 
iniciativa, que se realiza há já 
vários anos, é um dos pontos 
altos do calendário cultural da 
vila alentejana. Durante três dias 
Entradas recebe um conjunto de 
propostas culturais desde expo-
sições, música, animação de rua, 
tourada, artesanato, celebrações 
religiosas, bailes e ainda as co-
memorações do aniversário do 
Museu da Ruralidade e do Pólo 
da Biblioteca de Entradas.

Na noite de 26 de julho (sexta-
-feira), depois da XIV Corrida de 
Touros da Rádio Castrense, que 
conta com as lides dos cavaleiros 
João Moura Caetano, Marcos Bas-
tinhas e Ana Rita e com as pegas 
dos Forcados Amadores de Évora 
e Cascais, sobem ao palco das 
Noites em Santiago os bejenses 
“Anonimato”. Liderada pelo mú-
sico Paulo Ribeiro, a banda fez 
história na região e no país du-
rante a década de 90 e voltou a 
reunir-se já este ano para celebrar 
o 20º aniversário do lançamento 
do seu disco de estreia, “Anoni-

mato”, prometendo para Entradas 
uma noite de bom rock e muitas 
memórias.

Famoso pelas suas letras de 
duplo sentido e com uma carrei-
ra de mais de 30 anos, o nome de 
quim Barreiros é conhecido como 
um dos artistas nacionais mais 
populares. A de 27 de julho (sá-
bado), o cantor atua nas Noites 
em Santiago 2013, numa noite 
onde não faltará animação, letras 
“picantes” e música para dançar 

até altas horas da madrugada.
No encerramento da iniciativa, 

a 28 de julho (domingo), é a vez 
o Grupo “Banza” interpretar mui-
tas das modas que compõem o 
cancioneiro popular alentejano.

As Noites em Santiago são uma 
organização da Junta de Fregue-
sia de Entradas, em parceria com 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde, e contam com a colabo-
ração de diversas entidades e 
associações locais.

7 de abril de 1955. o retrato que apresentamos no foto-destaque desta edição de “o Campaniço” tem, 
precisamente, 58 anos. a preto e branco, marcada pela inevitável passagem do tempo, dá-nos a co-
nhecer os alunos da 1ª e 2ª classes femininas da professora Maria de lurdes, da antiga escola primá-
ria de Castro verde, outrora situada na rua d. afonso i. 

uma imagem que é também um documento da história desta terra e que muito nos poderia contar 
sobre uma época, sobre o ensino e sobre o contexto social da altura. Futuramente, esta imagem inte-
grará o acervo fotográfico do núcleo de almeirim “a minha escola”, do Museu da ruralidade.  
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“dia do atletismo” 
reuniu cerca de 250 
crianças 

A Pista Simplificada de 
Atletismo do Estádio Muni-
cipal 25 de Abril, em Castro 
Verde, recebeu a 12 de junho, 
o “Dia do Atletismo”. Uma 
iniciativa organizada pela 
Associação de Atletismo de 
Beja, em parceria com o Mu-
nicípio de Castro Verde, que 
pretendeu envolver as crian-
ças das escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do concelho 
na prática da modalidade. 

Divulgar o atletismo junto 
da população infantil do 
concelho, identificar novos 
talentos e cativar novos pra-
ticantes são alguns dos ob-
jetivos desta iniciativa que 
reuniu cerca de 250 crianças 
das escolas do concelho em 
provas como Corrida de 30 
metros, salto em comprimen-
to, lançamento da argola ou 
corrida em zig-zag.

relatório e Conta 
Gerência 2012 
aprovados

O Relatório e Conta de Ge-
rência, relativos ao exercício 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde no ano de 2012 
foram aprovados, com qua-
tro abstenções dos vogais do 
Partido Socialista, na sessão 
ordinária da Assembleia Mu-
nicipal de Castro Verde de 29 
de abril, que decorreu no 
Centro Cultural de S. Marcos 
da Atabueira.

autarquia procedeu 
a ação de 
desbaratização e 
desratização 

O município de Castro 
Verde levou a cabo, durante 
o mês de julho, uma ação de 
desbaratização e desratiza-
ção em Castro Verde.  Após 
um alerta dos serviços ca-
marários para a existência 
de uma praga de baratas e 
ratos nas zonas mais altas da 
vila, a autarquia desenvolveu 
esta ação, de forma a resolver 
este problema cuja origem 
poderá estar associada ao 
inverno muito chuvoso e ao 
tempo muito quente das 
últimas semanas.

Castro Wireless
528 pessoas pediram já a 

sua senha de acesso ao ser-
viço de internet gratuita 
“CastroWireless”, da Câma-
ra Municipal e Junta de Fre-
guesia de Castro Verde. Para 
aderir a este serviço basta 
preencher o formulário on-
line disponível em http://
cw.cm-castroverde.pt/form.
php ou dirigir-se aos serviços 
onde o mesmo se encontra 
disponível.


