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Distribuição gratuita 

assegurar a qualidade dos serviços
Castro verde continua a ser apontado como um concelho com qualidade de vida 
para se viver [pág. 3]. em ano de profundas limitações impostas pelo governo ao 
poder local democrático, as autarquias do concelho reafirmam a contestação à 
extinção das freguesias à margem da vontade das populações [pág. 3]. em 2013, 
perante um cenário de dificuldade, a Câmara quer continuar a prestar serviços de 
qualidade, estimular o empreendedorismo e melhorar o apoio social  [págs. 4 e 8 ].

Castrowireless 

Castro Verde 2013

 a partir de abril os cidadãos vão 
poder aceder, gratuitamente, à 
internet em oito espaços públicos 
do núcleo urbano de Castro verde. 
um projeto para potenciar o 
acesso à informação, combater a 
infoexclusão e valorizar o espaço 
público.  [pág. 9]

oBras                         p 20                            

eletrificação 
rural vai avançar 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde estabeleceu parceria com 
a EDP e os proprietários para do-
tar 26 explorações agrícolas de 
energia elétrica. Um projeto que 
ultrapassa um milhão de euros e 
que contribuirá para a valorização 
e competitividade do território 
rural.

eNtrevista                 p 7                          

Bombeiros de 
Castro verde
30 anos
A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cas-
tro Verde comemorou 30 anos 
de atividade. "O Campaniço" fa-
lou com Aníbal Conceição sobre 
a situação atual desta associação 
que desempenha um papel vital 
na comunidade.

patrimóNio             p 13                           

memórias da 
exploração 
mineira
Às portas de Castro Verde funcio-
nou a Mina do Rossio do Santo, 
mote que serviu para um conjunto 
de iniciativas desenvolvidas pelo 
Museu da Ruralidade, que mergu-
lhou nas memórias da mineração 
do concelho.                            

atividade fÍsiCa   p19                        

Já se joga 
nos Jogos 
Concelhios!
Já começaram os Jogos Concelhios. 
Quatro meses de atividade, dire-
cionada às várias camadas etárias, 
por um concelho mais ativo, so-
lidário e saudável.

quinzena Cultural
2013XXiii 19 de abril a 5 de maio

39º aniversário do 25 de abril  |  18º aniversário da biblioteca municipal manuel da Fonseca
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  MOÇÃO
 

Pela defesa do poder local democrático
Pela defesa do Munícipio de Abril
Contra a extinção de freguesias.

O Poder Local Democrático constitui um dos 
alvos fundamentais da ofensiva do Governo PSD/
CDS contra o regime democrático que o 25 de Abril 
instituiu e a Constituição da república consagra. A 
coberto das imposições do Pacto, firmado com a troika 
estrangeira, com a pretensa finalidade de salvação 
do país, mas prosseguindo objetivos particulares de 
há muito desejados, a direita tem em marcha um 
plano que visa destruir os fundamentos do poder 
local democrático, em particular no que se refere à 
sua autonomia, representatividade e democratici-
dade, e à sua capacidade própria para prosseguir 
políticas locais de desenvolvimento que respon-
dam aos anseios e necessidades das populações. 
Do pacote de medidas contra o poder local democráti-
co, destaca-se, desde logo, o projeto para a extinção de 
mais de mil freguesias, mesmo contra a vontade das 
populações, a qual foi expressa nas deliberações apro-
vadas pelas assembleias municipais e de freguesias. 
Com um impacto muito reduzido nos orçamentos 
públicos, e com um dinamismo e criatividade que vão 
muito para além das atribuições que a lei consagra, 
as freguesias dão um contributo único para a coesão 
do país, a aproximação do Estado às comunidades, 
a resolução de problemas concretos das populações 
e dos cidadãos, e a promoção do desenvolvimento 
local. Depois da ofensiva contra as freguesias, o 
ataque aos municípios já se encontra anunciado. 
Por via da imposição administrativa e legislativa 
anticonstitucional, o Governo prossegue, de forma 
continuada, a sua ingerência, intromissão e abuso 
de poder na autonomia jurídica e administrativa 
do Poder Local, destacando-se entre outras impo-
sições, a Lei dos Compromissos, a Lei do Pessoal 
Dirigente, a imposição da redução do número de 
trabalhadores, a nova Lei das Finanças Locais, 
a nova Lei do regime Jurídico das Autarquias, a 
redução do número de eleitos, e a obrigatorie-
dade de congelar salários e subsídios aos traba-
lhadores. Não são essas, porém as únicas formas 
encontradas de sufocação progressiva do poder 
local democrático. O não cumprimento da Lei das 
Finanças Locais tem levado à descapitalização dos 
municípios (mais de 1 200 milhões de euros entre 
2010 e 2012) e a criação ilegítima e ilegal de novas 
entidades administrativas (as CIM’s) tem como 
objetivo encapotado retirar mais de metade das 
competências atualmente atribuídas aos municípios. 

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reu-
nida no dia 20 de dezembro de 2012, reitera:

O firme propósito de continuar a lutar pela de-
fesa do poder local democrático consignado na 
Constituição e apela à população do concelho para 
que se mobilize, faça ouvir a sua voz e interve-
nha nas reuniões públicas dos órgãos municipais 
e de freguesia, contribuindo dessa forma para 
o esforço desta importante conquista de Abril. 
 
Viva o Poder Local Democrático.
Castro verde, 20 de dezembro de 2012 

  MOÇÃO

Sobre a Proposta da Lei das Finanças Locais

Considerando que a Constituição da República 
Portuguesa consagra, designadamente que “o regime 
das finanças locais visará a justa repartição dos 
recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e 
a necessária correcção das desigualdades”, o que 
ficou registado na primeira Lei das Finanças Locais 
– Lei 1/79, que correspondeu a um importante 
progresso na autonomia financeira das autarquias, 
seja quanto ao montante global da receita, seja 
no estabelecimento de critérios objetivos  da sua 
distribuição pelos municípios e na simplificação 
do processo de transferência, seja da proibição 
da existência de quaisquer formas de subsídio 
ou comparticipação, combatendo a distribuição 
discricionária e só para alguns;

Considerando que, desde 2010, se entrou numa 
nova fase de total arbitrariedade e violação do regime 
de finanças locais, usando como pretextos “a redução 
do défice” e o dito “memorando de entendimento”, 
entre as troikas nacional e estrangeira, o que con-
duziu a novas reduções nas transferências para as 
autarquias locais (em 2010 foram reduzidas, a meio 
do ano, em 100 mil milhões de euros nas verbas 
inscritas no Orçamento de Estado para esse ano; 
em 2011, em 245 milhões de euros – menos 227 
milhões de euros para os municípios e menos 18 
milhões para as freguesias; em 2012 e 2013 novas 
reduções correspondentes a 0,1% do PIB, o que 
fará com que, em 2013, haja menos 480 milhões 
de euros inscritos no OE relativamente a 2010);

Considerando que está já agendada na Assem-
bleia da República uma nova proposta de Lei para 
alterar a Lei das Finanças Locais, a qual pretende 
a total liquidação da autonomia financeira das 
autarquias locais:

A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida 
em 27 de fevereiro de 2013 delibera:

Pronunciar-se contra a nova Proposta de Lei 
das Finanças Locais recentemente apresentada na 
Assembleia da República, por ser um verdadeiro 
atentado à autonomia das autarquias locais;

Apelar aos deputados de todos os Grupos Par-
lamentares que defendam o Poder Local Demo-
crático e a autonomia financeira das autarquias, 
rejeitando esta proposta de lei quando for votada 
na Assembleia da República;

Divulgar e denunciar publicamente o grave con-
teúdo desta proposta de lei e o perigo que repre-
senta para as autarquias locais, que ficariam com 
mais dificuldades de responder aos problemas das 
populações, sem os adequados meios financeiros.

Pel’A CDU,

eDitoriaL   
Francisco Duarte

 

assembleia municipal aprovou 
moções
a assembleia municipal de castro verde, nas duas últimas 
sessões ordinárias,  aprovou por maioria duas moções, uma em 
defesa do Poder Local Democrático, outra sobre a alteração da 
Lei das Finanças Locais, ambas apresentadas pela cDu.

 
Faz 39 anos que o mês de abril veio emprestar às nossas 
vidas um novo hino: a canção de José afonso, "grândola, 
vila morena". com esta canção como bandeira crescemos, 
esperançados que a Primavera daquele já longínquo ano 
de 1974, que tão profunda mudança trouxe para as nossas 
vidas e para a dos nossos filhos, seria o início de um novo 
tempo. com ele acabava a guerra, sonhava-se com uma 
melhor repartição da riqueza, com o conceito de cultura 
para toda a gente, da educação obrigatória gratuita, do 
direito universal à saúde, da garantia de um outono de vida 
digno sob a responsabilidade do estado. com a "grândola" 
sonhava-se e construía-se um país onde o Poder e os centros 
de decisão estavam próximos de todos os cidadãos. ao som 
daquele hino construía-se um novo conceito para todos 
nós: Democracia.  a "grândola, vila morena" era o nosso 
hino, e não apenas pela beleza estética que transporta, 
retirada por José afonso dos cantes tradicionais das nossas 
planícies. também pelo simbolismo que transporta, já 
que foi a senha para a confirmação do êxito das jovens 
tropas portuguesas contra o regime totalitário de salazar 
e marcelo caetano.  À porta dos 39 anos da revolução 
de abril, a "grândola, vila morena", que muitos cantaram 
emocionados, levantando a voz como bandeiras, mas que 
chegados ao Poder rapidamente esqueceram, a "grândola, 
vila morena", repetimos, volta a ser de novo o hino. o 
nosso hino. Por todo o lado, assume-se como o polo de 
aglutinação das gentes revoltadas contra o atual Poder. e 
não só em Portugal. em toda a Península ibérica esta canção 
serve de bandeira a um desejo profundo de mudança que 
se manifesta por toda a parte.  um hino que ecoa contra a 
política cega que nos retira empregos, ordenados, reformas, 
direitos, acesso aos serviços básicos, à educação, à saúde, 
à habitação. que retiram às autarquias locais recursos 
financeiros imprescindíveis para o desenvolvimento de 
cada um dos municípios e, em particular, os do interior. que 
procuram transformar-nos em simples números fiscais, 
reduzindo a nossa existência a um vazio de cidadania onde 
impera o medo. sem serviços de cultura, sem capacidade 
nem possibilidade de escolher o caminho que pretendemos 
percorrer, condicionados pela possibilidade de que tudo 
possa voltar a um tempo de antigamente.  as condições de 
vida dos portugueses pioraram profundamente nos últimos 
dois anos. Fruto de uma governação incompetente, todos 
concordamos, mas sobretudo inconsciente. e as autarquias 
locais têm sofrido de sobremaneira com essa política, alvo 
de constantes perseguições que dificultam o cumprimento 
do serviço público. em catadupa, têm sido publicadas leis 
que vieram manietar a atuação dos municípios e desvirtuar 
o seu funcionamento, pela invocação e obrigação de 
cortar as gorduras do estado. mas um não menor número 
de normas e novas regras vem, desde há mais de dois 
anos, desestabilizando o seu funcionamento com leis 
que, sucessivamente, vêm obrigar a adaptações de regras 
sem as quais autarcas e funcionários entram no campo da 
ilegalidade. chegados às portas de abril, exige-se mudança. 
e, acima de tudo, coragem para defender a mais importante 
conquista de um hino que pouco a pouco vai irrompendo de 
novo na garganta de cada um de nós.  "Grândola, Vila Morena, 
Terra da Fraternidade, O povo é quem mais ordena, Dentro de ti 
ó cidade".  

"Grândola Vila Morena, Terra da Fraternidade, O 
povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade".

Aprovada por maioria, com 4 abstenções dos 
vogais do Partido Socialista, na sessão ordinária 
de 20 de dezembro 2012.

Aprovada por maioria, com 5 abstenções dos 
vogais do Partido Socialista, na sessão ordinária 
de 27 de fevereiro 2013.
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poder local

Castro verde: um concelho com qualidade de vida!
Castro Verde está entre os primei-

ros trinta concelhos classificados 
pelo Indicador Concelhio de Desen-
volvimento Económico e Social de 
Portugal, um estudo levado a cabo 
pela Universidade da Beira Interior 
(UBI), que avalia a qualidade de vida 
dos municípios portugueses.

O concelho de Castro Verde en-
contra-se na 24ª posição da tabela 
deste estudo, que teve em conside-
ração condições materiais, sociais e 
económicas, subdivididas em itens, 

como o número de centros de saú-
de ou de equipamentos culturais 
por cada 1000 habitantes, a taxa 
de escolarização ou o dinamismo 
económico.

Francisco Duarte, presidente do 
Município, congratula-se com este 
facto, mas revela que esta classifi-
cação não o surpreende, dado que 
este é o resultado da conjugação de 
dois fatores: o trabalho do municí-
pio em proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos munícipes e 

também o funcionamento das Mi-
nas de Neves-Corvo no concelho. O 
autarca fez ainda questão de frisar 
que o concelho de Castro Verde tem, 
igualmente, uma percentagem ele-
vada de população idosa que vive 
de baixas reformas e que os tempos 
que se avizinham não só vão trazer 
dificuldades acrescidas para todos, 
como podem colocar em causa o 
trabalho até agora desenvolvido pelo 
Poder Local Democrático, uma das 
grandes conquistas do 25 de Abril. 

governo extingue freguesias de Castro verde e Casével 

aprovados  opções do plano e 
orçamento municipais para 2013

As Opções do Plano e Orçamen-
to Municipais para o ano 2013 fo-
ram aprovadas por maioria, com 
cinco abstenções dos vogais do 
Partido Socialista, em sessão or-
dinária da Assembleia Municipal 
de Castro Verde, que decorreu no 
dia 20 de dezembro de 2012, no 
Centro Recreativo de Entradas. 
Os documentos das Opções do Plano 
e Orçamento Municipais para 2013 
podem ser consultadas no site da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
em www.cm-castroverde.pt, através 
do menu Câmara Municipal > Docs. 
Previsionais e Outros > Opções do 
Plano e Orçamento para o ano 2013 
– Projeto de Documentos.

As freguesias de Castro Verde e 
de Casével são duas das quase 1800 
freguesias que, em todo o país, fo-
ram extintas pelo atual Governo, 
no âmbito do decreto-lei 11A/2013, 
promulgado pelo Presidente da Repú-
blica a 28 de janeiro deste ano. Esta 
lei vem dar cumprimento à obrigação 
de reorganização administrativa do 
território das freguesias constante 
da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio 
de 2012, e estabelece a criação de 
freguesias por agregação ou por 
alteração dos limites territoriais.

No nosso concelho as freguesias 
afetadas são as de Castro Verde e de 
Casével que, extintas, darão lugar à 
União das freguesias de Castro Verde 
e Casével, desvirtuando completa-
mente toda uma filosofia que está na 
origem do poder local em Portugal. 
Com esta lei e a fusão de fregue-
sias, as populações perdem mais 
proximidade com o poder; perdem 
canais de comunicação e de ajuda; 
veem aumentar as distâncias com a 
sede de freguesia; perdem serviços 
cujos efeitos são mais dramáticos 
para as populações envelhecidas 

que caraterizam a maioria das fre-
guesias afetadas no interior do país; 
perdem identidade e a relação de 
pertença territorial e cultural que 
uma maior descentralização permi-
te; perdem financiamentos e veem 
diminuir apoios, pois o orçamento 
de uma freguesia dificilmente será 
o mesmo que o orçamento para as 
duas freguesias. 

Com esta lei perde-se, efetivamen-
te, uma fatia importante de uma 
das mais importantes conquistas 
do 25 de Abril.

No concelho de Castro Verde, os 
executivos das juntas de freguesia 
afetadas, com o apoio incondicio-
nal da Câmara Municipal de Castro 
Verde, decidiram que irão contes-
tar a lei em tribunal, preparando 
atualmente os processos jurídicos 
cautelares que inviabilizem a sua 
aplicação, com base no conjunto 
de atos administrativos que as fre-
guesias entendem ser passiveis de 
contestação e, como resultado, a 
impugnação da lei.

Esta contestação e o recurso aos 
tribunais acontece depois de um 

longo processo de contestação que 
não é apenas de agora. Importa 
recordar que durante todo o ano 
de 2012 várias tinham sido as de-
clarações e atitudes dos executivos 
das juntas de freguesia de Castro 
Verde, assim como da Câmara Mu-
nicipal e da Assembleia Municipal, 
contestando a proposta de Lei de 
Reorganização Administrativa do 
Território das Freguesias, aprovada 
em Conselho de Ministros de 2 de 
fevereiro.

A Câmara Municipal em reunião 
de 15 de fevereiro recusou, por una-
nimidade “… ser cúmplice e pro-
motora da liquidação de freguesias 
no Concelho”. Esta posição seria 
ratificada pela Assembleia Muni-
cipal uma semana depois. Poucos 
meses depois, a lei 22/2012, de 30 
de maio, que prevê a extinção das 
freguesias, recebe a contestação 
de todas as cinco Assembleias de 
Freguesia do concelho. S. Marcos da 
Atabueira a 20 de junho, Entradas e 
Casével a 25 de junho, Castro Verde 
e Santa Bárbara a 26 do mesmo 
mês. Culmina este processo com 

a votação unânime dos partidos 
representados na Assembleia Mu-
nicipal, rejeitando, liminarmente, 
a referida lei. 

Com uma Assembleia Municipal, 
realizada a 12 de outubro, numa 
sessão onde se registou uma elevada 
participação popular, votou-se por 
unanimidade e aclamação uma mo-
ção de Não Pronuncia e de rejeição 

da lei. Finalmente, a 6 de dezembro, 
foi larga a participação das gentes 
de Castro Verde na manifestação 
que antecedeu a votação da lei na 
Assembleia da República, que obteve 
os votos a favor do PSD e do CDS, 
demonstrando a total oposição à 
lei e às profundas alterações que 
trará para a vida das populações 
das duas freguesias atingidas.  

Castro verde participou no movimento Nacional 
empresarial da restauração

A Câmara Municipal de Castro 
Verde marcou presença na reunião 
promovida pelo Núcleo de Beja do 
Movimento Nacional Empresarial 
da Restauração, que decorreu nas 
instalações do NERBE, em Beja. 

Presentes estiveram também 
muitos empresários da restau-
ração, representantes de várias 
associações e de outras Câmaras 
Municipais do Baixo Alentejo. 
Em debate estiveram várias ques-

tões, entre elas a reivindicação dos 
empresários da restauração na di-
minuição do IVA de 23% para 13% 
e a obrigatoriedade da adoção de 
um novo regime de faturação para 
o setor.

município voltou a associar-se à iniciativa “Cidades 
pela vida - Cidades contra a pena de morte”

A Câmara Municipal de Castro 
Verde voltou a associar-se à iniciativa 
“Cidades para a Vida – Cidades contra 
a Pena de Morte” promovida pela 
Amnistia Internacional, em parceria 
com a Coligação Mundial Contra a 

Pena de Morte.
No dia 30 de novembro de 2012, 

data em que se assinalou o Dia Mun-
dial Contra a Pena de Morte, a au-
tarquia voltou a iluminar o obelisco 
presente na Praça do Município, dian-

te do edifício da Câmara Municipal, 
expressando assim o valor da vida 
e da defesa dos direitos humanos.

A iniciativa realiza-se desde 2002 
e, até à data, associaram-se a esta 
cerca de 1497 cidades de 87 países.

informação atualizada diariamente em www.cm-castroverde.pt

rotunda das freguesias - Castro verde 

a reorganização administrativa do território das Freguesias veio ditar a extinção da freguesia de casével e o fim da 
freguesia de castro verde da forma como a conhecemos. Daqui resultará uma freguesia contra a vontade da população 
e que desvirtuará toda a filosofia que está inerente à origem do Poder Local em Portugal.
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desenvolvimento

"castro e o comércio" 

Câmara promoveu concurso de fotografia 

gabiNete De aPoio ao DeseNvoLvimeNto

gad promove atendimento personalizado  
O Gabinete de Apoio ao Desen-

volvimento Económico da Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
encontra-se a funcionar nas ins-
talações situadas na Rua Timor 
Lorosae, em Castro Verde, junto 
ao Parque de Campismo, e propor-
ciona um atendimento personali-

zado, todas as segundas, quartas e 
sextas-feiras, no horário das 9h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 
Fruto de uma organização interna, 
coadjuvada pela reorganização da 
Câmara Municipal numa nova di-
nâmica de trabalho, este serviço 
abriu ao público em junho de 2012, 

com o objetivo de auxiliar novos 
projetos na área empresarial, no seu 
processo inicial, em dimensões dis-
tintas, e de promover um ambiente 
de crescimento e fortalecimento 
de negócio que vise revigorar a 
gestão empreendedora de empresas 
nascentes e emergentes.

 

 

município celebrou protocolo de cooperação com a aNJe

Entre 24 de novembro de 2012 e 
31 de janeiro de 2013, decorreu em 
Castro Verde o Concurso de fotografia 
“Castro e o Comércio", promovido 
pelo Gabinete de Apoio ao Desen-
volvimento da Câmara Municipal 
de Castro Verde, que integrou uma 
ação de promoção e valorização 
do comércio local, desenvolvida 
durante a época de Natal 2012. 
Aberto a todos os interessados, pro-
fissionais e amadores, o concurso 
pretendeu explorar a temática do 
comércio local através da fotogra-
fia, propondo aos participantes 
que saíssem à rua e fotografassem, 
registassem e reparassem na dife-

rença do acolhimento e da atenção 
que lhe oferece o nosso comércio. 
Durante o processo, foram admiti-
dos a concurso onze trabalhos que, 
posteriormente, foram avaliados 
pelo júri, tendo em consideração 
as normas estabelecidas e os cri-
térios de qualidade e artística das 
fotografias, e deliberados os cinco 
trabalhos vencedores, aos quais 
foram atribuídos vouchers mone-
tários, que podem ser usufruidos 
no comércio local do concelho de 
Castro Verde.

Os trabalhos premiados no concur-
so revelam uma perspetiva diferente  
sobre o nosso comércio, valorizando-

-o e atribuíndo-lhe importância den-
tro da comunidade local, como lhe 
mostra "O Campaniço" nas  imagens 
que complementam esta notícia.

 O Júri deliberou também atri-
buir uma menção honrosa à con-
corrente Ana Lúcia Rosário Dias 
Colaço Ferreira e conceder um 
diploma de participação a todos 
os participantes na iniciativa. 
De salientar ainda que os trabalhos 
do Concurso de fotografia “Castro 
e o Comércio” deram origem a uma 
exposição, que se encontra a de-
correr no Centro de Promoção do 
Património e do Turismo, entre 22 
de fevereiro e 31 de março de 2013. 1.º prémio - guilherme duarte peleja 

Diretório De emPresas
Na realização plena da missão 
operacional, o Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento tem procura-
do implementar uma abordagem 
estratégica capaz de alterar o seu 
relacionamento com o exterior.
A opção de desenvolver um dire-
tório de empresas, enquanto pla-
taforma diferenciadora em relação 
a territórios concorrentes é, agora, 

uma realidade. Esta base de dados 
online, com o perfil de atividade, 
o contato, localização geográfica e 
os produtos e serviços dos agentes 
económicos do concelho será objeto 
de apresentação pública pelo que, 
apelamos desde já, à participação 
e adesão dos agentes económicos 
do concelho.

gabiNete De 

aPoio ao 

DeseNvoLvimeNto

Morada

Rua Timor Lorosae, 10 

7780-207 Castro Verde

 

Telefone

286 328 423

 

e-mail

gad@cm-castroverde.pt  

http://gad.cm-castroverde.pt/

2.º prémio – luís filipe palma B. pinheiro da silva 3.º prémio - Jorge duarte 4.º Prémio - Carla Sofia Catarino Ribeiro 5.º prémio - ana isabel fialho duarte 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, tendo em consideração a 
intervenção preconizada pelo seu 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvi-
mento e, com o propósito de asse-
gurar um ambiente que promova 
uma nova dinâmica de trabalho e 
permita um desenvolvimento sus-
tentado nas mais diversas linhas 
estratégicas definidas e estrutura-

das, deliberou celebrar um protocolo 
de cooperação com a Associação 
Nacional de Jovens Empresários 
(ANJE) – Núcleo do Alentejo, com 
a finalidade de disponibilizar uma 
envolvente qualificada de iniciativas 
e serviços de apoio à concretização 
e desenvolvimento de iniciativas 
empresariais.

O protocolo tem a duração de dois 

anos e contempla o estabelecimento 
de formas de colaboração no âmbito 
das atividades desenvolvidas por cada 
uma das entidades, sem prejuízo 
de aproveitamento das respetivas 
potencialidades, de forma a ser atin-
gida uma complementarização nos 
diversos domínios de atuação.

A troca sistemática e regular de 
informação e documentação de na-

tureza empresarial entre as duas 
entidades, é outro dos pontos visados 
neste protocolo, que contempla ainda 
o apoio à promoção e realização de 
ações, nomeadamente, colóquios, 
seminários, jornadas de divulgação, 
cursos, iniciativas que levem à cria-
ção de novos postos de trabalho, 
bem como outras iniciativas que 
possam interessar à comunidade.
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turismo

ceNtro De Promoção Do PatrimóNio e Do turismo

oficinas / lojas já abriram ao público 
Castro verde na
Btl 2013 

sinalética patrimonial em Castro verde 
A Câmara Municipal de Castro Ver-

de tem estado a proceder à colocação 
de placas de sinalética patrimonial, 
um pouco por toda a vila de Cas-
tro Verde, junto aos elementos de 
arte pública de maior relevo e dos 
edifícios e/ou monumentos mais 
marcantes do núcleo urbano da vila. 
As placas contêm uma breve descri-
ção histórica sobre o monumento / 
edifício, apresentada em português, 
inglês e espanhol, valorizando o 
entendimento dos próprios e fa-
cilitando, desta forma, a compre-

ensão da informação por parte do 
público que visita Castro Verde. 
Uma ação levada a cabo no âmbito 
da Rede Urbana para o Património, 
através do pacto para a competi-
tividade e inovação urbanas, ao 
qual aderiram várias autarquias, 
entre as quais a Câmara Municipal 
de Castro Verde, e cujo principal 
objetivo é projetar o património 
histórico e cultural de cada conce-
lho, dinamizando, por conseguinte, 
as suas potencialidades turísticas. 

- Moinho de Vento 
- Museu da Lucerna 
- Antiga Cadeia de Castro Verde 
- Igreja da Misericórdia 
- Igreja de S. Sebastião 
- Basílica Real de Castro Verde 
- Igreja dos Remédios 
- Edifício da Câmara Municipal
  de Castro Verde 
- Rotunda das Ovelhas 
- Rotunda Evocativa da Feira
  Porcina 

- Rotunda do Minério 
- Rotunda das Freguesias 
- Monumento ao 25 de Abril 
- Antiga Fábrica Prazeres & 
  Irmão 
- “Árvore” (Fórum Municipal) 
- Rotunda “Planície Mediter-
   rânica” 
- Monumento Evocativo do XXX 
  Aniversário do 25 de Abril 
- Rotunda Evocativa do Poder 
  Local, entre outras.

Locais com siNaLética PatrimoNiaL:

Concelho tem novo turismo rural
chama-se casa dos castelejos e é a mais recente unidade de turismo rural do concelho de castro verde. a funcionar 
desde dezembro, o espaço, localizado no monte do guerreiro, é ideal para um fim-de-semana na tranquilidade do campo.

Do antigo monte, apenas resta 
a estrutura e traça da casa. Depois 
das obras de requalificação, o monte 
transformou-se, e congrega agora 
um misto do tradicional, com um 
toque de modernidade, marcado 
pela decoração simples e eclética. 
De portas abertas para o campo,  a 
Casa dos Castelejos, a mais recente 
unidade de turismo rural do concelho 
de Castro Verde, fica localizada no 
Monte do Guerreiro, freguesia de 
São Marcos da Atabueira, e abriu 
ao público em dezembro passado. 
Segundo Cremilde Brito Paes, pro-
prietária do espaço, a ideia de criar 
este turismo rural surgiu do facto 
da sua família já ser proprietária 
do espaço, que possuía caderneta 
urbana que incluía a casa. Cremilde 
apaixonou-se, desde logo, pelo cená-
rio onde o espaço se insere: “A pai-
sagem e as próprias características 

rústicas dos edifícios levaram a que 
sonhasse com este espaço. A casa, 
o espaço e a localização conferiam 
um bom potencial para este tipo 
de iniciativa empresarial”, refere 
a própria.

O facto de ser docente na área 
do Turismo, em Beja, deu-lhe a ba-
gagem necessária em termos de 
conhecimentos na área do turismo: 
“Havia interesse em criar projetos 
desta natureza na região. Encetei 
contatos com a Entidade Regional 
de Turismo e informei-me sobre as 
linhas de apoio à disposição”. A 
localização geográfica, entre Castro 
Verde e Mértola, o património edifi-
cado da região e o desenvolvimento 
do turismo ambiental no concelho 
de Castro Verde, foram outros dos 
factores que contribuíram para a 
que a ideia fosse avante. 

Dividida em dois espaços distintos 
(Casa Grande e Casa Pequena), a 
unidade tem à disposição dos seus 
hóspedes, seis quartos, equipados 
com ar condicionado, Wi-fi, TV por 
cabo e secador de cabelo, que foram 
batizados com nomes de aves, em 
homenagem à avifauna da região. 
Sala comum, cozinha, sala de jo-
gos e alpendre (Casa Grande) e um 
espaço autónomo, composto por 
um quarto, casa de banho, sala e 
kitchenette, com capacidade para 
3 ou 4 pessoas (Casa Pequena), são 
outros dos espaços disponibilizados.

No que respeita ao publico-alvo, 
a proprietária do espaço pensa que 
este projeto pode cativar público 
de diferentes categorias: famílias, 
amigos, caçadores e birdwatchers 
e no verão, “desconheço a procu-
ra mas como vou avançar com a 
construção da piscina, penso que 
também será uma boa alternativa 
para umas férias descansadas”.

Para além de ser um espaço ide-
al para quem procura o descanso 
e o sossego, a Casa dos Casa dos 
Castelejos proporciona ainda aos 
seus hóspedes, a oportunidade de 
poderem usufruir de um conjunto 
de atividades dentro da herdade: 
piqueniques, passeios de BTT e 
caminhadas, safaris fotográficos, 
workshop do pão, caça menor, 
birdwatching, pesca ou de serem 
pastores por um dia, entre outras 
iniciativas. A nível regional, Cre-
milde afirma que os seus hóspedes 
têm à disposição uma oferta mui-
to variada: “As pessoas podem ir 
conhecer o artesanato da região, 
visitar os museus do concelho, 
como o Museu da Ruralidade, em 
Entradas, ou visitar o património 
religioso edificado. Podem conhecer 
a enologia da região e fazer provas 
de vinhos em adegas que temos 
aqui relativamente perto ou visitar 
Mértola e descer o Rio Guadiana”.

Quando questionada em relação 
aos receios que a crise que o nosso 

país atravessa podem trazer para o 
sucesso do seu negócio, a proprie-
tária da Casa dos Castelejos refere 
que “Sinto algum receio. A crise 
está instalada e é muito grande. 
Desconheço se as pessoas conti-
nuam a querer fazer este tipo de 
férias. Mas vou tentar combater 
esses receios com os apoios que 
me têm disponibilizado, nomeada-
mente o apoio que tenho tido por 
parte da Câmara Municipal, e vou 
apostar na divulgação e promoção 
do espaço. Quero que as pessoas 
oiçam o silêncio, que saboreiem o 
descanso, consigam estar aqui em 
paz e que, acima de tudo, possam 
usufruir deste espaço acolhedor”. 

Um espaço ideal para visitar em 
família ou entre amigos, onde pode 
relaxar, sentir as múltiplas sensações 
que o campo lhe pode transmitir e 
descobrir as potencialidades que a 
região tem para oferecer.

Casa dos Castelejos 

Monte do Guerreiro
São Marcos da Atabueira 
7780 Castro Verde 
 
Tel: 969 489 844 / 963 292 617 
geral@casadoscastelejos.pt
reservas@casadoscastelejos.pt

www.casadoscastelejos.pt

Já abriram ao público duas das 
três Oficinas / Lojas que integram o 
Centro de Promoção do Património 
e do Turismo. Depois da profunda 
reabilitação de que foi alvo o antigo 

Mercado Municipal de Castro Verde, 
os espaços abriram oficialmente ao 
público no dia 4 de dezembro de 
2012, e funcionam agora como locais 
de produção/fabrico de artesanato 
nas áreas da cerâmica e de produtos 
provenientes da apicultura, e loja 
para venda dos mesmos.

A criação destes espaços veio 
reforçar a oferta de produtos de 
tradicionais do concelho, e permitir 
uma maior divulgação e promoção 
do que de melhor se faz em Castro 

Verde, tendo em consideração que 
os produtos regionais e o artesa-
nato, para além das características 
específicas de cada um, representam 
um elo fulcral na ligação produtores 
consumidores, na construção de 
uma relação de confiança baseada 
na qualidade.

Entretanto, encontra-se a decor-
rer um novo concurso público, com 
vista à Adjudicação de um terceiro 
espaço, cujo processo deverá estar 
concluído dentro de pouco tempo.

Castro Verde voltou a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, 
certame anual que se dedica exclusivamente ao turismo, e que decorreu 
entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, na capital portuguesa. O 
espaço de Castro Verde, a exemplo de outras autarquias, integrou o 
pavilhão do Alentejo, promovido e coordenado pela Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo e procurou divulgar as potencialidades do território. 
Numa lógica de desenvolvimento de produtos relacionados com o 
campo, do Touring Cultural e Paisagístico, Castro Verde apresentou 
nesta edição da BTL, uma proposta de visita a três museus: Museu 
da Ruralidade, Museu da Lucerna e Tesouro da Basílica Real de Castro 
Verde, associando a mesma à promoção das unidades de alojamento 
local existentes no concelho.
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obras

  freguesias

escola das Piçarras  transformada 
em espaço de lazer e convívio

Depois de um período de obras de requalificação, a 
Junta de Freguesia de castro verde procedeu à reaber-
tura do antigo edifício da escola das Piçarras com um 
magusto de s. martinho, que decorreu a 11 de novem-
bro de 2012. 
animação musical com a acordeonista tânia Patrícia 
e um lanche partilhado, onde não faltaram a castanha 
assada e vinho novo, foram algumas das atividades que 
assinalaram esta reabertura deste espaço. 
um edifício, cuja obra de requalificação teve um cus-
to de 65.609,14 euros, co-financiados em 80% pela 
câmara municipal de castro verde ao abrigo do proto-
colo de delegação de competências entre a autarquia e 
a Junta de Freguesia de castro verde, que se encontra 
agora ao serviço da população local, como espaço de 
lazer e convívio.

Freguesia de castro verde editou 
calendário para 2013

a Junta de Freguesia de 
castro verde editou um 
calendário para o ano de 
2013, com ilustrações da 
autoria de Joaquim rosa. 
as duas ilustrações que 
compõem esta edição 
fazem alusão à Feira de s. 
sebastião, comummente 
denominada de Feira 
do Pau-roxo, certame 
que acontece em castro 
verde, invariavelmente ao 
dia 20 do mês de janeiro; e uma segunda, alusiva à ceifa 
e aos trabalhos do campo que decorrem na estação 
mais quente do ano, que tem como pano de fundo a 
silhueta da vila de castro verde. 
os calendários são gratuitos e podem ser solicitados na 
Junta de Freguesia, durante o seu horário de funciona-
mento, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

site da Junta de Freguesia de
entradas tem nova cara

Depois de uma significativa renovação da imagem e 
reforço dos conteúdos, já se encontra online a página 
oficial da Junta de Freguesia de entradas na internet. 
Disponível no endereço www.jf-entradas.pt, a página 
apresenta uma nova dinâmica, com mais informações 
institucionais, mas também sobre áreas específicas 
como o turismo, a cultura, ação social e educação. Por 
outro lado, foi reforçada a área dedicada às notícias, 
onde são apresentadas muitas e variadas informações 
sobre a vida da freguesia. 
o boletim “o ceifeiro” e uma galeria de fotografias de 
diferentes acontecimentos associados às comemora-
ções dos 500 anos do Foral de entradas, são outros dos 
conteúdos disponibilizados.

igreja matriz de entradas sofreu intervenção
A Igreja Matriz de Entradas sofreu, recentemente, uma 

intervenção que contemplou trabalhos e pintura exterior 
de todo o templo religioso.

A intervenção, levada a cabo pela Paróquia local, represen-
tou um investimento na ordem dos 28.000 euros, dos quais 
10.000 foram comparticipados pela Câmara Municipal de 
Castro Verde e 5.000 pela Junta de Freguesia de Entradas.

“Cartão de visita” da vila de Entradas, a Igreja 
Matriz começou a ser construída em 1745, duran-
te o reinado de D. João V, e destaca-se ao longe na li-
nha do horizonte pela sua imponente torre sineira. 
No interior, é o altar-mor que mais atenção merece, com 
o seu traçado clássico em mármore preto e branco de 
Estremoz, sendo mesmo considerado o mais valioso de 
toda a Diocese de Beja.

 

requalificação do espaço junto à rotunda 
evocativa da feira porcina
 

embelezamento de espaços verdes

arranjo urbanístico do Caminho municipal 
1113 – acesso a almeirim

A requalificação urbana dos di-
ferentes espaços do concelho tem 
como finalidade elevar cada vez 
mais o nível de qualidade dos nú-
cleos urbanos.

Este tipo de obras, que consiste 
no melhoramento e valorização 
dos espaços públicos, torna as 
nossas povoações mais atrativas 
e agradáveis para se viver. Assim, 
no espaço junto à Rotunda do Largo 
da Feira, em Castro Verde, estão a 
realizar-se, por administração di-
reta, trabalhos de pavimentação, 
que vêm na sequência de outras que 
foram executadas na zona adjacente 

(Praça frente ao Pórtico da Feira), 
pelo que a intervenção e materiais 
a aplicar respeitam a requalificação 
realizada anteriormente.

A intervenção consiste no pre-
enchimento em calçada dos espa-
ços existentes entre os passeios, 
no gaveto da Rua Nova da Feira e 
Rua de Almodôvar.

No novo pavimento a construir 
vão ser introduzidos desenhos ge-
ométricos em faixas, ou pequenas 
áreas integradas no desenho geral, 
recorrendo-se a diferentes tipos de 
pedra - granito de diversas cores e 
vidraço – bem como faixas em pe-

A Câmara Municipal, em par-
ceria com a Junta de Freguesia de 
Castro Verde, procedeu ao arranjo 
urbanístico do Caminho Municipal 
1113, que dá acesso à localidade 
de Almeirim. 

A intervenção em causa consis-
tiu no alargamento do caminho 

existente e na sua pavimentação 
em betuminoso, na construção de 
um caminho pedonal em saibro, na 
plantação de árvores e de arbustos, 
na implantação de uma pérgola, 
na colocação de iluminação e na 
execução de sinalização vertical e 
horizontal.

dra de granito. O desenho proposto 
tem origem nas caldeiras das árvores 
existentes (laranjeiras).

As zonas verdes e os jardins sem-
pre mereceram a melhor atenção 
por parte da Câmara Municipal de 
Castro Verde, já que estes contri-
buem sobremaneira para que as 
nossas povoações sejam cada vez 
mais atrativas e agradáveis para 
se viver e para a valorização do 
espaço público.

A estadia e fruição dos espaços 
verdes contribuem para uma maior 
equidade social, para o bem-estar 
da população e para um estilo de 
vida mais saudável.

Assim, vários espaços em Castro 
Verde têm sido objeto de trabalhos 
de embelezamento, que têm con-
sistido na plantação de flores e na 
sementeira de relva. Procedeu-se, 

igualmente, à plantação de deze-
nas de árvores em vários locais 
da vila, como são exemplo disso, 
a Av. General Humberto Delgado, 
a envolvente do Centro Escolar N.º 
2, a faixa do território anexa ao IP 
entre a saída para Aljustrel (EN2), 
a estrada de Casével e ainda nas 
Hortas Comunitárias.

No sentido de nos tornarmos 
mais autónomos e com melhor 
capacidade de resposta na área em 
questão (espaços verdes), a autar-
quia procedeu ainda à instalação 
de uma estufa na Horta da Nora e 
preparou uma área para colocação 
de árvores, instalando as respetivas 
redes de rega.
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entrevista
aníbal conceição, nos 30 anos dos bombeiros de castro verde

“gostávamos de ampliar as nossas instalações”
carLos JúLio

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde  comemorou,  no  ano passado, 30 anos de 
atividade. Em entrevista ao “Campaniço”,  Aníbal da Conceição, atual presidente, e que desde o início da instituição tem 
ocupado diversos cargos nos corpos sociais, considera que a associação “está estável, sem dívidas e com um quadro de 
pessoal suficiente, embora pudesse ser maior”.

Qual tem sido o balanço destes 
30 anos? Tem sido uma caminha-
da difícil?

Para quem partiu do nada, e eu 
estou cá desde a Comissão Insta-
ladora em que não tínhamos nada, 
nem equipamento, nem quartel, 
nada mesmo, hoje está à vista de 
todos a obra que aí está. Tivemos 
a concretização do quartel, depois 
o seu apetrechamento, o equipa-
mento do parque de viaturas, etc. 
Hoje temos uma corporação que, 
para uma terra como a nossa, serve 
perfeitamente. Temos um quadro 
de pessoal suficiente, poderia ser 
mais, mas que chega bem para re-
solver as situações que temos. Tudo 
isto deu muito trabalho e tivemos 
muitas dificuldades.

Esse esforço é visível, mas 
também tiveram alguns apoios. 
Com que apoios principais têm 
contado?

Tem havido muito esforço de 
todos os que têm passado pelos 
corpos sociais quer da Associação, 
quer do Corpo de Bombeiros, mas, é 
verdade, também temos tido vários 
apoios importantes. Quero destacar 
o apoio da Câmara Municipal de 
Castro Verde que tem sido inexcedí-
vel durante todos estes anos. Ainda 
agora comprámos um novo carro, 
adquirido através duma candida-
tura ao QREN, e em que a Câmara 
nos ajudou com 25 mil euros para 
a nossa comparticipação.

Que tipo de serviços é que os 
bombeiros prestam à população?

Sobretudo relacionados com a 
saúde, no transporte de doentes, 
seja para os hospitais centrais em 
Beja ou em Lisboa, seja no concelho. 
No ano passado, em 3.441 serviços 
que fizemos transportámos 5.014 
doentes. Também no ano passado 
percorremos 320 mil quilómetros 
a transportar doentes.

E quanto aos incêndios? Esta 
não é uma zona muito crítica, 
pois não?

Não temos muitos incêndios, mas 
vamos muitas vezes ajudar a com-
bater incêndios noutros concelhos 
e os nossos carros estragam-se mais 
nos concelhos limítrofes ou noutros 
do que no nosso. No ano passado 
aqui no concelho tivemos só dois 
incêndios florestais e 19 agrícolas, 
que envolveram 51 homens, mas 
fora do concelho foram 36 os in-
cêndios a que prestámos auxílio. 
Estivemos naquele fogo grande no 
Algarve, fazemos muitas vezes Ou-
rique, Almodôvar, Odemira. Vamos 
onde faz falta. 

Sendo o transporte de doen-
tes a vossa atividade principal 

Bombeiros de Castro Verde
30 anos de história

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Castro Verde foi constituída no 
dia 10 de setembro de 1982, 
por iniciativa de uma Comissão 
Instaladora criada cerca de dois 
anos antes. A primeira meta foi 
a aquisição de equipamento e 
a construção do quartel, que 
começou a ser utilizado em 
1988. Em termos de números, 
a Associação tem atualmente 
1.830 sócios, enquanto que o 
Corpo de Bombeiros tem 20 
assalariados e cerca de 40 
bombeiros. Existe um parque 
de viaturas com 4 carros de 
nove lugares para transporte 
de doentes, 3 ambulâncias e 5 
carros de fogo, entre os quais 
um de abastecimento, outro 
de desencarceramento, um 
reboque e um de autocomando.

As comemorações dos 30 
anos tiveram lugar no dia 15 de 
dezembro, com uma cerimónia 
solene, e neste momento os 
atuais corpos sociais já ter-
minaram o mandato. Foram 
convocadas eleições, mas não 
apareceu qualquer lista concor-
rente. Aníbal Conceição, ainda 
presidente da Direção, diz que 
vai pedir ao presidente da As-
sembleia Geral para abrir um 
novo processo eleitoral e que, 
se não aparecer mais nenhu-
ma lista, voltará a concorrer, 
embora numa lista renovada 
porque “infelizmente há dire-
tores que, devido a problemas 
de saúde, estão a ficar muito 
fragilizados”.

e sabendo-se que o Estado tem 
muitas vezes pagamentos em 
atraso, o que coloca as entida-
des credoras em dificuldades, os 
Bombeiros de Castro Verde têm 
muitas dívidas acumuladas por 
parte do ministério da Saúde?

Existem protocolos que estão 
assinados e que são cumpridos 
e, pelo menos connosco, não te-
mos nada a apontar em relação 
aos pagamentos. Claro que temos 
sempre 2 ou 3 meses de atraso, mas 
isso é o que está contratado. Os 
pagamentos são feitos no prazo 
de 60 dias depois dos serviços se-
rem faturados e esses prazos têm 
sido, em geral, cumpridos. Pode 
haver um mês em que se atrasem, 
mas no mês seguinte volta tudo 
ao normal.

Há pouco dizia que se tivessem 
mais bombeiros isso facilitaria 
os serviços. Têm dificuldade em 
arranjar gente nova?

Tem havido uma certa dificuldade, 
mas agora está-se a dar formação 
a 3 ou 4 bombeiros e há outros 
alistados. É bom, mas seria melhor 
que viessem ainda mais.

O orçamento dos Bombeiros 
ronda os 500 mil euros. De onde 
é que vêm as receitas da Asso-
ciação? Dos serviços prestados?

As receitas vêm da quotização 
e dos serviços que nós prestamos 
quer ao ministério da saúde, quer 
a particulares ou às companhias 
de seguros. Temos também um 
subsídio da Câmara, estabeleci-
do através de protocolo, em que 
todos os meses recebemos 5.800 
euros e da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil que, também todos 
os meses, nos dá na ordem dos 
5 mil euros. Recebemos também 
algumas rendas quer do bar quer 
das antenas da Vodafone que estão 
instaladas na nossa casa-escola e, 
nos últimos anos, temos recebido 
uma renda boa do IRS. Fazemos 

um folheto a pedir que as pessoas 
no preenchimento das declarações 
do IRS contribuam com os 0,5 por 
cento, que a lei permite, para os 
Bombeiros e tem havido uma boa 
resposta. Relativamente ao ano 
passado, recebemos há poucos 
dias 8.387 euros, mas anda sem-
pre à volta dos 10 mil euros. Faço 
o apelo para que este ano essa 
ajuda continue.

Para quem está aqui desde o 
início, como é o seu caso, quais 
foram as principais etapas da 
Associação de Bombeiros neste 
percurso de 30 anos?

Quando começámos com a Co-
missão Instaladora o nosso objetivo 
principal foi criar a Associação. 
Essa foi a primeira meta. Depois 
de criada a Associação, como nada 
tínhamos, a nossa meta foi arranjar 
um espaço. E tudo isto foi muito 
rápido porque ao fim de 5 ou 6 
anos já tínhamos este quartel. Vie-
mos para aqui em 1988. Depois 
o outro objetivo foi apetrechar a 
Associação e o novo quartel, o que 
foi feito lentamente, primeiro com 
um carro ou outro, que na altura 
eram dados pelo Serviço Nacio-
nal de Bombeiros, e por algumas 
ambulâncias.

E agora qual é o vosso objetivo?
Tínhamos o objetivo, que não 

sei se será possível, de ampliar o 
quartel na parte de trás. Temos ali 
um espaço na parte de cima que 
poderia ser ampliado para fazer-
mos umas salas que às vezes nos 
fazem falta e que até poderíamos 
alugar para ter algum rendimento.

Esta crise que atravessamos 
tem tido repercussão também 
na atividade dos bombeiros?

Esta crise sente-se em todo o 

lado. A despesa é sempre certa. 
Temos aqui 20 assalariados e to-
dos os meses, haja ou não haja 
serviço, temos que lhes pagar. Só 
o que podemos evitar é pagar mais 
gasóleo. Devido à crise já se nota 
muito menos serviços. E até se 
nota muito menos doentes nos 
hospitais. E as razões devem ser 
duas: as pessoas vão menos aos 
hospitais e centros de saúde e os 
próprios serviços já cortam muito 
nas deslocações. Antigamente, por 
tudo e por nada, as ambulâncias an-
davam num corrupio e ia tudo para 
Beja atrás umas das outras. Agora 
já não é assim. Já não mandam 
tanta gente para Beja e com alguns 
que mandam já não assumem a 
responsabilidade do pagamento e 
as pessoas retraem-se um bocado. 
E havendo menos serviços temos 
menos receitas, mas as despesas 
são quase sempre certas.

aníbal da Conceição, presidente da aHBvCv

Comemorações dos 30 anos dos Bombeiros voluntários de Castro verde
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ação social

Câmara reforça medidas de apoio do Cartão social 

Cáritas paroquial abre loja social em Castro verde 

Face às dificuldades das famílias 
do concelho, agravadas pela atual 
crise do país e pela alteração das 
políticas de comparticipação do 
Serviço Nacional de Saúde, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
ciente de que o Cartão Social assume 
uma importância vital na gestão das 
despesas das famílias carenciadas, 
nomeadamente na área da saúde, 
decidiu renovar algumas medidas 
de âmbito social para o combate 
à crise. Foram reforçadas as com-

participações e apoios inerentes ao 
Cartão Social, nomeadamente no 
que respeita à atribuição de apoios 
financeiros nos serviços de fisio-
terapia realizados no Lar Jacinto 
Faleiro e/ou outras instituições 
devidamente certificadas para o 
efeito, desde que acompanhadas 
da receita / prescrição médica. Os 
utentes do cartão social beneficia-
rão das comparticipações de 50% 
e 30%, de acordo com os escalões 
A e B do respetivo Cartão Social.  

O apoio no transporte a doentes que 
se deslocam através de transporte 
público ou transporte ambulatório 
(desde que não comparticipados) 
até um montante de 100 euros 
anuais é outro dos apoios que os 
utentes do Cartão Social podem 
beneficiar, mediante a apresenta-
ção de bilhetes / faturas, com uma 
comparticipação de 50% e 30%, de 
acordo com o escalão do utente. 
Para além dos apoios / comparti-
cipações referidos anteriormen-

te, o Cartão Social do Município 
de Castro Verde mantém ainda 
a comparticipação nas despesas 
de aquisição de medicamentos, 
considerados pelo médico como 
indispensáveis, e sujeitos ao es-
calão de 6%, a comparticipação 
na vacinação recomendada pela 
autoridade de saúde (ex. menin-
gite e gripe) e a comparticipação 
de licenças e taxas municipais e 
melhorias habitacionais.

No âmbito das suas atribuições e 
competências, a Câmara Municipal 
de Castro Verde desenvolveu um 
conjunto de medidas anticrise, no 
sentido de minimizar localmente os 
efeitos colaterais da crise, sentida 
de forma particular desde 2009. 
O Cartão Social do Município de 
Castro Verde foi uma das medi-
das criadas pela autarquia, que 
apresenta vantagens em diversas 
áreas, com destaque para a com-
participação nas despesas de saúde.  

“envelhecer com prazer” 
envolveu 240 séniores

Desde o dia 4 de fevereiro que 
se encontra a funcionar em Castro 
Verde a “Loja Social” da Cáritas Pa-
roquial, localizada na Rua António 
Enes nº1 (Rua do Serviço Local de 
Atendimento de Castro Verde da 
Segurança Social), que foi criada 
com o objetivo de complementar o 
trabalho que a Câmara Municipal de 
Castro Verde e outras instituições 
de solidariedade social têm vindo 
a desenvolver na área da Ação So-
cial no concelho de Castro Verde. 
A iniciativa vem no seguimento da 

intenção de um grupo de pessoas 
ligadas à Paróquia de Castro Verde 
em dar resposta à crise económica 
que o nosso país atravessa, pro-
curando preencher um espaço de 
apoio a famílias carenciadas, que 
até agora não existia, envolvendo 
neste processo o Instituto da Segu-
rança Social, a Cáritas Diocesana e 
alguns elementos das outras Paró-
quias do concelho de Castro Verde. 
O espaço da Loja Social da Cári-
tas Paroquial vai oferecer apoio no 
âmbito da recolha de vestuário e 

calçado que, depois de devidamente 
tratados, serão colocados à dispo-
sição dos utentes; na angariação de 
leites de substituição para recém-
-nascidos; aquisição de fraldas para 
crianças e idosos; na criação de um 
banco de livros escolares e outros; 
na oferta de outro material escolar; 
recolha de mobiliário e eletrodo-
mésticos; auxílios com as despesas 
de medicação, água, luz e telefone. 
Tendo em conta que a Cáritas 
Paroquial é uma instituição sem 
qualquer tipo de fim lucrativo, 

os artigos postos à disposição 
dos utentes da Loja Social terão 
apenas um preço simbólico, que 
irá fazer face às despesas corren-
tes inerentes ao funcionamento 
da Loja e para o apoio na aqui-
sição de bens a disponibilizar. 
A Loja Social da Cáritas Paroquial de 
Castro Verde encontra-se aberta ao 
público de 2ª a 6ª feira, das 10h00 
às 12h30 e as 14h30 às 16h30 e o 
seu funcionamento é assegurado 
por um grupo de voluntários.

No âmbito do Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Soli-
dariedade entre Gerações, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
promoveu no 31 de outubro de 
2012, a iniciativa “Envelhecer com 
Prazer”, que reuniu cerca de 240 
seniores do concelho, alguns das 
várias IPSS’s, nomeadamente do 
Lar Jacinto Faleiro, Lar Frei Mano-
el das Entradas e Fundação Joa-
quim António Franco e seus pais. 
Durante a manhã os participantes 
na iniciativa tiveram a oportunidade 
de participar uma aula de ioga, 

que decorreu no Estádio Munici-
pal 25 de Abril, seguinda de um 
esclarecimento sobre reciclagem. 
Terminadas as atividades, os par-
ticipantes reuniram-se para um 
almoço/piquenique saudável. 
Já durante a parte da tarde teve 
lugar no Cineteatro Municipal 
de Castro Verde, a atividade 
“Um Conto com Jorge Serafim”. 
Uma iniciativa que promoveu muita 
animação e convívio, e que con-
tou com a colaboração das Jun-
tas de Freguesia do concelho e do 
Centro de Saúde de Castro Verde. 

gestão de Conflitos e mediação familiar 
em debate em Castro Verde 

Cartão Social 
do Município de Castro Verde

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

Biblioteca municipal de Castro verde 
promoveu campanhas de solidariedade

No âmbito do protocolo celebrado entre o NAV 
– Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência Domés-
tica e a Câmara Municipal de Castro Verde, e em 
parceria com a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Castro Verde, realizou-se em Castro 
Verde, no passado dia 15 de novembro de 2012, 
um Workshop que pretendeu abordar temáticas 
como a Gestão de Conflitos e a Mediação Familiar. 
A ação decorreu na Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca, e foi dirigida a técnicos e funcionários das 
várias entidades de intervenção social do concelho.

Durante a quadra natalícia, a Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca, em Castro Verde, promoveu, entre 
10 e 28 de dezembro, duas Campanhas de Solidarie-
dade a favor do Centro de Acolhimento “A Buganvília” 
(Beja) e do Canil / Gatil “Os Rafeiritos do Alentejo”. 

 
A iniciativa teve como finalidade a recolha de pro-
dutos de puericultura (fraldas, produtos de higiene, 
etc.) para o Centro de Acolhimento, e a recolha de 
donativos, através de uma venda de Natal, para o 
Canil / Gatil.

loja social da Cáritas 

Face à conjuntura económica atual, o município de castro verde ampliou a comparticipação de despesas de saúde, 
através do cartão social, de forma a minimizar as dificuldades que as famílias atravessam diariamente.
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comunicação
castro WireLess

acesso gratuito à internet em espaço público
a partir de abril os cidadãos vão poder aceder gratuitamente à internet em oito espaços públicos do núcleo 
urbano de castro verde. um projeto para potenciar o acesso às tecnologias da informação e comunicação e 
combater a infoexclusão.

o projeto castro Wireless tem 
por base uma parceria protocolada 
entre a câmara municipal e a Junta 
de Freguesia de castro verde e re-
flete uma atenção aos dias de hoje, 
onde assistimos a uma crescente 
implementação das tecnologias da 
informação e comunicação (tic) na 
vida dos cidadãos. atentas a esta di-
nâmica das sociedades modernas, e 
conscientes que a mesma pode levar 
ao surgimento da infoexclusão, as 
autarquias locais têm desempenha-
do um papel importante no sentido 
de contribuírem para o acesso dos 
cidadãos à formação e aos meios 
necessários para utilização das tic.

No concelho de castro verde, a 
câmara municipal e as Juntas de 
Freguesia desde a primeira hora que 
tiveram esta realidade em conta e 
dotaram as sedes de freguesia e 
os equipamentos de cultura e la-
zer de espaços públicos de acesso 
gratuito à internet, tendo essa ofer-
ta sido complementada ao longo 
do tempo com ações de formação 
destinadas a diferentes públicos. 

importa salientar, igualmente, 
o esforço efectuado que permitiu 
equipar os estabelecimentos de 
ensino do pré-escolar e 1º ceb com 
os meios necessários para usufruto 
por parte da comunidade escolar 
das tic, bem como as parcerias 
estabelecidas com diversas en-

tidades no campo da formação, 
como foi a Fundação para a ciên-
cia e tecnologia, e, presentemente, 
a associação sénior castrense.

o protocolo que dá suporte a 
esta parceria pretende ser mais 
um contributo para dotar castro 
verde de equipamentos e infra-
-estruturas que permitem o acesso 
às tecnologias da informação e co-
municação. Neste caso, a criação de 
pontos de acesso de banda Larga 
onde o munícipe poderá aceder 
gratuitamente, através de equipa-
mento próprio, a uma rede wireless.

atendendo a que falamos de 
uma realidade que evolui todos 
os dias, criando novos cenários com 
necessidades que exigem novas 
respostas, combater a infoexclusão 
é sempre um objectivo presente. 
importa proporcionar a igualdade 
de oportunidades, a satisfação das 
necessidades sociais, a melhoria 
da qualidade de vida das popu-
lações; e ainda contribuir, desta 
forma, para o desenvolvimento 
da sociedade da informação e do 
conhecimento, enquanto factor es-
tratégico para a constituição de no-
vos modelos económicos e sociais.

Por outro lado, o Projeto castro 
Wireless constitui uma mais valia 
para a valorização e vivência do 
espaço público no núcleo urbano 
da vila de castro verde.

Localização dos pontos de acesso à rede
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destaque
PLaNo De ativiDaDes e orçameNto Para 2013

o objetivo é continuar a assegurar 
a qualidade dos serviços
carLos JúLio

Campaniço - Quais são as grandes 
linhas de atuação da Câmara de 
Castro Verde para este ano, que é 
também o último deste mandato 
autárquico?

Francisco Duarte - Antes de mais, 
este é um ano em que as perspetivas 
para o poder local são as piores dos 
últimos anos.

Em termos económicos?
Em termos económicos e não só. 

É bom não esquecer que o atual 
Governo português, na sequência 
de algumas medidas que já tinham 
sido tomadas pelo anterior, está a 
desmantelar o que nós conhecemos 
como Poder Local, fruto do que fomos 
construindo ao longo de trinta anos e 
que está consagrado na Constituição 
Portuguesa. Por um lado, asfixiando 
financeiramente e burocraticamente 
os municípios, mas também pelo 
cercear da autonomia política que o 
Poder Local sempre considerou como 
seu apanágio e que, pelas provas que 
deu até hoje, sempre correspondeu 
às expectativas que foram criadas 
em prol das populações. É preciso 
não esquecer que o investimento 
público do Poder Local, continua 
a ser superior ao investimento da 
Administração Central, contribuin-
do muito para o não aumento do 
desemprego e para a diversifica-
ção do tecido económico. Por isso, 
quando falamos do Orçamento da 
Câmara Municipal de Castro Verde 
para 2013, é preciso não esquecer 
este cenário mais geral que o limita 
de sobremaneira.

Devido a todos esses constrangi-
mentos, o Orçamento para 2013 da 
Câmara Municipal de Castro Verde 
teve cortes comparativamente aos 
Orçamentos anteriores?

Este ano, de forma direta, não. As 
transferências são as mesmas do 
Orçamento de 2012. Contudo, os 
encargos subiram substancialmente. 
Por um lado, e só a título de exem-
plo, pela consignação do eventual 

aumento da receita do IMI. Isto é. 
Para os cidadãos aumenta o Imposto 
Municipal sobre Imóveis, mas tal 
facto poderá não corresponder a 
um aumento de receita, podendo 
mesmo implicar uma diminuição 
nas verbas a transferir pelo Estado 
para a Câmara Municipal. 

 Os efeitos deste corte far-se-ão 
sentir já em 2013?

Uma parte em 2013, mas o pior em 
2014 e nos anos seguintes. Contudo, 
no corrente ano já se fará sentir 
de uma forma mais efetiva do que 
como se vinha fazendo sentir desde 
2007/2008.

Mas voltando ao Plano de Ativi-
dades e Orçamento da Câmara de 
Castro Verde…

Com o Orçamento e o Plano de 
Atividades para 2013 pretende-
mos manter, fundamentalmente, 
a atividade corrente nos níveis de 
qualidade e no número de serviços 
disponibilizados a que habituámos 
os munícipes do concelho. Nós sabe-
mos que há sempre críticas de que 
se está a descurar isto ou aquilo. É 
verdade que há alguns setores onde a 
prestação de serviços poderá ter uma 
quebra de qualidade momentânea. 
No entanto, isso decorre fundamen-
talmente da própria estrutura dos 
serviços e da impossibilidade que 
nós temos de dotar esses serviços de 
mais meios humanos. Começa a ser 
difícil manter alguns equipamentos 
e serviços a funcionar em pleno e 
com as dinâmicas que pretendíamos. 
Quer pelas limitações financeiras, 
quer, sobretudo, pelas limitações 
e imposições governamentais no 
que concerne à contratação de 
pessoal. Ou melhor dizendo, à não 
contratação de pessoal. Já o disse 
várias vezes e repito: nós estamos 
a trabalhar abaixo do limiar míni-
mo de trabalhadores necessários 
para dar vida a todo um conjunto 
de investimentos que foi feito ao 
longo dos anos, nos vários setores, 

e neste momento estamos a braços 
com falta de pessoal para ter estes 
equipamentos e estas infraestruturas 
a funcionarem em pleno.

Haveria dinheiro para contra-
tar mais pessoas, o que há são 
impedimentos legais para essa 
contratação, é isso?

Quanto ao dinheiro não há gran-
des problemas. Temos uma vida fi-
nanceira confortável. O problema 
é que não podemos, mesmo que 
quiséssemos, contratar mais tra-
balhadores. Temos, pelo contrário, 
que reduzir pessoas. Este ano a im-
posição é reduzir dois por cento dos 
efetivos, é acabar com metade dos 
contratos a prazo e, pelo andar da 
carruagem, haverá um momento 
em que será necessário proceder a 
despedimentos. Até agora temos 
evitado que tal aconteça, uma vez 
que o número de aposentações tem 
permitido chegar às tais reduções 
impostas pelo Governo. 

E como é que se faria o despedi-
mento de trabalhadores do quadro 
na Administração Local, mesmo 
que fosse necessário?

Esse é um problema que, franca-
mente, não sei como se vai resolver 
com o atual quadro legal. O único 
processo que eu conheço na Função 
Pública para despedir é através do 
levantamento de processos discipli-
nares. Não conheço mais nenhum. 
Mas com este Governo, pelo que 
estamos a ver, tudo é possível…

As deficiências de funcionamento 
em alguns equipamentos e serviços, 
que poderão verificar-se por falta 
de meios humanos, vão focalizar-se 
em algumas áreas em particular?

Serão transversais a toda a estru-
tura da autarquia. Ainda há bem 
pouco tempo tínhamos entre 250 e 
270 pessoas a trabalhar na Câmara. 
Agora são 180, o que significa uma 
grande redução sem a diminuição 
de serviços prestados ao público. 

Temos tido também algum pessoal 
requisitado ao Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, mas não é 
isso que nos permite perspetivar o 
futuro da autarquia, nem garantir 
o funcionamento correto dos ser-
viços, como muitas vezes querem 
fazer crer. É necessário formação, 
dinâmica, trabalho de equipa que, 
com o estatuto de precaridade de 
um funcionário ou agente e os 
ordenados baixos que recebem, é 
quase impossível atingir. E depois 
vêm falar de motivação…  

centro de 
iniciativas 
empresariais do 
baixo alentejo

Olhando para Orçamento para 
este ano, o Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo é 
o projeto que receberá o investi-
mento mais significativo. Porquê?

A obra do Centro de Iniciativas 
Empresariais do Baixo Alentejo (CIE-
BAL), cuja candidatura já foi aprovada 
e que pretendemos começar este 
ano, temo-la em perspetiva desde 
o início do mandato, mas por ra-
zões variadas só agora foi possível 
chegar a esta fase de finalização do 
concurso público de adjudicação da 
empreitada. Tal como o projeto das 
eletrificações rurais que há cerca de 
três anos está em carteira e que só 
agora foi possível contratualizar com 
a EDP. Questões variadas que têm 
que ver com financiamentos, feitu-
ra de projetos, impasses na gestão 
de agendas e prioridades das mais 
diversas entidades, fazem com que 
tenhamos chegado aqui com estes 
projetos nesta fase. A obra do CIEBAL 
não estará concluída no fim do man-
dato e transitará, necessariamente, 
para o próximo mandato autárquico. 

Mas este é o grande investimento 
que a Câmara de Castro Verde vai 
realizar este ano.

Qual o objetivo deste Centro de 
Iniciativas Empresariais do Baixo 
Alentejo?

O Centro de Iniciativas Empre-
sariais é, dentro daquilo que de-
finimos para este mandato como 
desenvolvimento de iniciativas para 
a diversificação do tecido económico 
local, a infraestrutura que faltava. 
No nosso entender, e no quadro ma-
croeconómico, é mais importante e 
mais prioritária do que uma Zona de 
Atividades Económicas - projeto que 
não descurámos, diga-se. O CIEBAL, é 
uma infraestrutura que vai permitir 
a criação de espaços para micro e 
pequenas empresas em particular 
do setor Terciário, espaços esses 
que serão acompanhados por um 
conjunto de serviços fundamentais 
para a instalação e funcionamento de 
atividades económicas. Maximização 
de recursos e partilha de espaços e 
equipamentos de forma a que quem 
queira começar uma atividade ou 
relançar-se tenha bastante reduzidos 
alguns custos que, numa primeira 
fase de funcionamento, pesariam 
demasiado no orçamento. Fotocopia-
doras, equipamentos informáticos, 
telefones, internet, etc.. Desta forma 
será mais barato criar e ter uma 
empresa em Castro Verde. 

Quantas pequenas empresas se 
poderão aí instalar?

O edifício tem 29 unidades que 
podem ser agrupadas de diferentes 
modos, proporcionando espaços de 
dimensões variáveis, conforme a 
necessidade das empresas. O inves-
timento é municipal e, pelo menos 
no início, a responsabilidade pelo seu 
funcionamento será da Câmara Muni-
cipal. Eventualmente estabelecendo 
parcerias diversas, que continuamos 

Devido às restrições orçamentais, a câmara municipal de castro verde 
pretende durante este ano prosseguir a sua atividade de serviço 
público, mantendo os padrões de qualidade que têm marcado a sua 
governação. contudo, começa a fazer-se sentir a falta de pessoal 
qualificado em algumas áreas, fruto das políticas dos últimos 
governos da nação. Para o presidente da câmara, Francisco Duarte, 
as restrições impostas pelo governo às autarquias são limitativas do 
Poder Local e põem em causa o funcionamento desejado de muitos 
equipamentos e do fornecimento de muitos serviços. No entanto, o 
papel de promotor do desenvolvimento no concelho será continuado 
até quando for possível. Nessa perspetiva, está para breve o início da 
construção do centro de iniciativas empresariais do baixo alentejo. 
uma aposta na diversificação, no empreendedorismo, na juventude.

francisco duarte, presidente da Câmara municipal de Castro verde 
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destaque
a considerar como fundamentais para 
que este projeto singre. Entretanto, 
não basta ter o equipamento para 
que as coisas aconteçam. Como tal, já 
estamos a desenvolver um conjunto 
de ações na área da promoção do 
empreendedorismo que conside-
ramos  imprescindíveis, dadas as 
características da nossa população.

Que áreas de serviços consideram 
que podem ser as mais apetecíveis 
para as novas empresas?

Há uma grande diversidade dentro 
dos serviços, embora as ações sobre 
o empreendedorismo se destinem 
ao universo de toda a atividade em-
presarial, qualquer que seja a sua 
tipologia. As instalações físicas do 
CIEBAL destinam-se, em particular, 
às empresas de serviços, até pelas 
áreas disponíveis. Não é um local 
onde se possa instalar uma empresa 
transformadora… Neste momento 
estamos a dinamizar o Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento (GAD) que 
está a dar algum tipo de resposta às 
microempresas, sobretudo em termos 
do aconselhamento e de orientação 
nos projetos empresariais, nomeada-
mente no que concerne aos fundos, 
canais de financiamento e aos apoios 
financeiros que possam existir.

Já é possível fazer um primeiro 
balanço da atividade do GAD?

O balanço da atividade interna 
é positivo, embora isso não queira 
dizer que já tenhamos resultados 
práticos ou que tenhamos assistido 
a um crescimento do número de 
empresas do concelho. O mais im-
portante é que queremos criar uma 
nova mentalidade junto da popula-
ção, em particular dos mais jovens, 
permitindo encarar o trabalho e a 
atividade empresarial duma forma 
diferente da tradicional. 

A construção do CIEBAL significa 
o fim da Zona de Atividades Em-
presariais (ZAE), na Estrada para 
Aljustrel?

Não. Nada disso. Esse projeto não 
está esquecido. E não arrancou já 
por questões que serão explicadas a 
muito breve trecho e que se prendiam 
com a eventualidade do arranque 
de outras iniciativas no nosso ter-
ritório que tornariam praticamente 
desnecessário aquele espaço. A muito 
breve trecho arrancaremos com o 
projeto da ZAE. Contudo, nunca é 
de mais repetir que nunca empresa 
nenhuma deixou de se instalar neste 
concelho ou nesta vila por falta de 
espaços para construir. 

mais 120 camas em 
lares no concelho

No concelho está também em fase 
de conclusão o Lar de Sta. Bárbara 
de Padrões e quase a começar a obra 
do Lar de Entradas. Com a falta de 
protocolos com a Segurança Social, 
e as respetivas comparticipações 
no custo dos utentes, como é que 
a Câmara Municipal encara estes 
projetos?

A situação é pior do que era há 

alguns anos. O Estado não tem fei-
to nada para resolver o problema. 
Nenhuma instituição do concelho 
assinou novos acordos com a Segu-
rança Social nestes últimos anos e, 
por outro lado, está em cima da mesa, 
neste momento, a “refundação” do 
Estado ou o que lhe queiram cha-
mar, que vai significar, na prática, 
a destruição das valências sociais 
do próprio Estado. Temos o Lar de 
Sta. Bárbara já construído estando 
a associação Seara de Abril a de-
senvolver os trabalhos necessários 
para o início do seu funcionamento. 
Sabendo que os nossos utentes, que 
continuam a necessitar deste tipo 
de equipamentos, têm rendimen-
tos muito baixos e que os idosos 
oriundos da chamada classe média, 
e as suas famílias, estão a sofrer 
bastante com a baixa generalizada 
de rendimentos, significa que esta-
mos com alguns problemas. Alguém 
vai ter que pôr o diferencial entre 
o que os utentes pagam, que está 
indexado às reformas, e o custo real 
do internamento. Neste momento 
estamos a estudar esse assunto de 
uma forma muito responsável, tal 
como o fizemos ao assumir a contra-
partida nacional do financiamento 
comunitário, entretanto aprovado, 
para que a construção do Lar Frei 
Manoel das Entradas fosse possível, 
pois a instituição não tinha meios 
para a assegurar.

Em Entradas verifica-se a mesma 
situação?

Em Entradas, depois de aprovada 
a candidatura, o Lar Frei Manoel das 
Entradas adjudicou a construção. 
Daqui vai resultar o aumento de 40 

camas para o concelho. Mas a situa-
ção de financiamento é idêntica à de 
Santa Bárbara dos Padrões. A contra-
partida nacional para a construção 
do equipamento anda na ordem dos 
400 mil euros e é assegurada pela 
autarquia. O  passo seguinte é o seu 
funcionamento, que a instituição 
terá que equacionar estabelecendo 
as parcerias possiveis.

O concelho necessita de todas 
as camas existentes e de mais es-
tas 120?

Continuo a dizer que as camas de 
Sta. Bárbara, como as de Entradas, 
mais as camas da Unidade 2 de Casé-
vel, juntamente com as já existentes, 
nomeadamente em Casével e em 
Castro Verde, ainda são insuficientes 
para as necessidades da sub-região 
em que nos encontramos. Contudo, 
esta aposta é ambiciosa e no futuro 
pode ser estrategicamente impor-
tantíssima para o nosso concelho. 
E não só no que toca à criação de 
emprego, e em particular, empre-
go feminino. Estas infraestruturas 
criam dezenas de postos de trabalho 
diretos e indiretos e não podemos 
descurar esta realidade. 

Relativamente às escolas, man-
tem-se a possibilidade de algumas 
virem a fechar no próximo ano 
letivo?

A situação mantém-se. As escolas 
de São Marcos, Casével e de Entradas 
não fecharam e têm autorização ex-
cecional para funcionarem durante 
o ano letivo de 2012/2013. Vamos 
a ver o que acontece no próximo 
ano letivo. O caso de Entradas, para 
mim, é flagrante. Apesar de estar 

um bocadinho abaixo do limiar dos 
21 alunos, se encerrar é muito mau 
para todo o desenvolvimento que 
temos tentado dar àquela freguesia 
e que vai tendo excelentes condições 
para atrair pessoas de fora.

Entradas, no entanto, é terra tra-
dicional de emigração. Como tem 
reagido a população a este novo 
surto emigratório, devido à crise?

Entradas foi o grande centro da 
primeira emigração no concelho e, 
pelas próprias ligações familiares com 
emigrantes que estão radicados no 
estrangeiro há muito tempo, neste 
momento, essa realidade funciona 
como uma âncora para muitos que 
têm necessidade de emigrar. 

Significa isso que o desemprego, 
apesar da Mina de Neves-Corvo, é 
elevado no concelho?

Não tão elevado como nos conce-
lhos à volta. Continuamos a ser uma 
espécie de oásis, sobretudo devido 
à presença da indústria mineira e à 
absorção que a Mina de Neves-Corvo 
teve dos trabalhadores de algumas 
pequenas empresas da construção 
civil que entretanto faliram, dado 
que setor do imobiliário está pra-
ticamente parado. Por isso, apesar 
do desemprego ter aumentado um 
pouco, não aumentou muito ao nível 
dos ativos. Onde a situação se nota 
mais é nas camadas jovens, com 
maiores qualificações, e em que há 
muito poucas saídas profissionais. 

mantém-se a aposta 
na cultura e no 
desporto

Apesar dos cortes e das suas 
consequências no funcionamen-
to da Câmara, de que já falámos, 
o município de Castro Verde tem 
conseguido manter alguma ati-
vidade e diversidade cultural. O 
Museu de Entradas – o terceiro 
mais visitado do distrito de Beja 
– é disso um exemplo?

Sim. Mas há outros bons exemplos 
no nosso concelho, nomeadamente 
ao nível do associativismo, da for-
mação musical e de eventos com 
periodicidades anuais, que também 
o são. No entanto, importa chamar 
a atenção que a cultura e as ativi-
dades culturais não podem estar 
desligadas do período de crise e das 
necessidades de contenção dadas 
as contingências orçamentais. 
Mantivemos todos os calendários 
habituais, a diversidade e a diversi-
ficação das práticas, tanto na área 
cultural, como na área do desporto, 
do lazer e do recreio. Inseridos nes-
te contexto de contenção, como é 
óbvio, mas a que procurámos dar 
a marca e a qualidade que sempre 
tivemos neste campo. A cultura, o 
desporto jovem e sénior, as atividades 
de lazer são tão importantes como 
as outras. Como tal, não cortámos 
cegamente na cultura a contento 
da moda neoliberal vigente. É um 
erro e demonstra falta de visão. A 
indústria cultural é uma das que 
mais contribui para o PIB da União 

Europeia. O que fizemos, até muito 
pelos resultados do trabalho dos 
últimos anos, foi apoiar e envolver 
ainda mais as associações culturais, 
os grupos corais, os artesãos e ou-
tros grupos e entidades do concelho, 
permitindo organizar e dinamizar 
uma programação mais diversa, che-
gando a mais públicos, envolvendo 
mais gente. Mas isto consegue-se 
depois de muitos anos a nunca virar 
costas à cultura, ao desporto. De 
uma forma responsável e, ao mesmo 
tempo, transferindo e partilhando 
responsabilidades.     

No início deste mandato, uma 
das grandes esperanças para o 
desenvolvimento do concelho de 
Castro Verde era o projeto turístico 
e habitacional da Cavandela. É um 
projeto que está posto de lado?

Acho que para já sim. Os promo-
tores nunca mais nos contataram e 
penso que neste momento, devido à 
conjuntura internacional, não têm 
condições para avançar. O projeto 
foi aprovado em termos de Plano de 
Pormenor e, se for retomado, even-
tualmente terá que ser adaptado. 
Continuamos a dizer que era uma 
aposta na diversificação económica, 
embora julgue que aquele projeto, 
com aquela dimensão, nunca mais 
se irá concretizar no concelho. A não 
ser que houvesse uma reviravolta 
muito grande em termos macroeco-
nómicos. No entanto, não estamos 
arrependidos do envolvimento da 
autarquia no projeto da Cavandela, 
naquele momento, e dos contribu-
tos que demos para a solução téc-
nica que, continuo a afirmar, era 
muito boa. Tivemos a coragem de 
não inviabilizar a hipótese de um 
projeto de grande dimensão com 
outras valências para além das do 
turismo - há muita gente que pro-
cura escamotear esta questão - e, 
ao mesmo tempo de acompanhar, 
participar, influenciar a criação de 
um Plano de Pormenor que, apesar 
de tudo, teria uma dimensão humana 
onde os impactos negativos para 
as populações do concelho, seriam 
mínimos ou mesmo nulos. O que 
não teriam dito se tivéssemos in-
viabilizado a Cavandela...   

Não sendo esta uma entrevista 
de balanço de mandato, a pouco 
mais de meio ano para as eleições, 
o que falta fazer das promessas 
eleitorais de 2009?

Esta não é a altura para falarmos 
aprofundadamente disso. No entan-
to, esta equipa nunca fez nenhuma 
promessa eleitoral. Indicámos, isso 
sim, propostas que, na generalida-
de, estão cumpridas. Nalguns casos 
foram largamente ultrapassadas, 
noutros nem tanto, mas duma for-
ma muito pouco significativa. Penso 
que cumprimos as perspetivas que 
tínhamos traçado, dentro de um 
contexto muito adverso do ponto 
de vista político e financeiro, que foi 
aquele em que vivemos estes anos. 
Mas não quero que isso seja uma 
desculpa para o que não for feito. 
Julgo que, no essencial, as nossas 
propostas vingaram.

opções do Plano e orçamento municipais para 2013 disponíveis em www.cm-castroverde.pt 
no menu câmara municipal/Documentos Previsionais e outros

lar de idosos de santa Bárbara de padrões

pormenor do projeto do CieBal
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“Leituras & comPaNhia…No moNte aLeNteJaNo”

rede de Bibliotecas desenvolve projeto de valorização da escola nas 
comunidades rurais do concelho

projeto “Leituras & Companhia…no 
monte alentejano”. Uma iniciativa 
premiada pela candidatura “Ideias 
com mérito”, através da qual estão 
a ser promovidas dinâmicas arti-
culadas com a biblioteca escolar, 
que visam fomentar a valorização 
da escola enquanto agente cultural 
e social no seio de comunidades 
rurais do concelho de Castro Verde. 

O projeto envolve todos os alu-
nos dos vários ciclos de ensino do 
Agrupamento de Escolas de Castro 

Verde que, mediados pelos profes-
sores, estão a dinamizar serões 
culturais em freguesias distintas, 
de acordo com uma calendariza-
ção pré-definida. Desta forma, 
pretende-se a aproximação das 
comunidades rurais do concelho 
ao espaço escola, através de um 
processo de abordagem e partilha 
de temáticas ou realidades que per-
mitam encontrar elos de ligação e 
identificação entre a comunidade 
local e a comunidade escolar.  

Os programas dos serões culturais 
assentam na partilha de leituras 
e de saberes, com abordagens di-
versificadas em torno de livros, 
de filmes, de música, histórias de 
vida e documentários. Os trabalhos 
que servem de base à dinamização 
dos serões são realizados em arti-
culação com a biblioteca escolar, 
no âmbito das áreas curriculares 
e extracurriculares. 

Promover a sociabilização entre 
os alunos e a comunidade, fomentar 

o envolvimento do corpo docente 
e discente, da comunidade e das 
famílias e a interação e articula-
ção entre parceiros, são outros dos 
objetivos deste projeto, através do 
qual foi já organizado um serão 
na freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, que decorreu no dia 14 
de dezembro, e onde foi tratada a 
questão da emigração, através da 
dinamização do livro “Fado”, da 
autoria de Napoleão Mira.

Jovem castrense vence prémio Novos Compositores
O jovem castrense Francisco Cha-

ves, de 19 anos, é um dos vencedo-
res do Prémio Novos Compositores, 
concurso promovido pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e pelo Mo-
vimento Patrimonial pela Música 
Portuguesa, destinado a composi-
tores lusófonos ou residentes em 
países de língua oficial portuguesa.

“Sinfonieta em três andamentos”, 
é o nome da peça com que este 
antigo aluno da Secção de Castro 
Verde do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo venceu este con-

curso, cuja estreia oficial já está 
marcada para o dia 3 de maio de 
2013, num concerto da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, a decorrer 
no Auditório da Universidade Nova 
de Lisboa, sob direção do maestro 
Nir Kabaretti.

Francisco Chaves começou a tocar 
guitarra aos onze anos, altura em 
que ingressou no Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo, em Castro 
Verde, terra de onde é natural. Pos-
teriormente, estudou composição 
com Roberto Perez e frequentou 

várias masterclasses com Marcin 
Dylla, Margarita Escarpa, Pedro 
Rodrigues, Denis Azabagic, Carlo 
Marchione, Leo Brouwer e António 
Pinho Vargas, entre outros. Enquan-
to guitarrista, já arrecadou vários 
galardões em concursos nacionais. 
Atualmente frequenta a Licenciatura 
em Guitarra, na Universidade de 
Évora, sob a orientação do professor 
Dejan Ivanovich e, paralelamente, 
a Licenciatura em Composição, sob 
a orientação dos professores Chris-
topher Bochmann e Pedro Amaral.

gruPo coraL FemiNiNo De eNtraDas

“Ceifeiras” lançaram primeiro disco
“chão” é o primeiro trabalho discográfico do grupo coral “as ceifeiras” de entradas, lançado em 
dezembro passado e que, mais do que reunir um conjunto de modas, pretende homenagear a 
memória coletiva, através do cante das mulheres.

interpretações exclusivas, como o 
tema “Verão”, acompanhado ao 
piano por António César, professor 
e maestro do Conservatório Regio-
nal do Baixo Alentejo – Secção de 
Castro Verde, que criou uma peça 
propositadamente para acompa-
nhar esta moda, e um outro em 
“dueto” com o já extinto grupo 
coral “Os Ceifeiros” de Entradas, 
são outras das surpresas que se 
podem encontrar neste cd. 

Este primeiro disco d'“As Ceifei-
ras” de Entradas foi apresentado 
oficialmente ao público, a 8 de 
dezembro, numa iniciativa que 
decorreu no Centro Recreativo 
de Entradas, inserida nas Come-
morações dos 500 Anos da Doação 
do Foral por D. Manuel I, e que 
envolveu toda a comunidade local. 
Marcaram também presença nesta 
apresentação os grupos corais “As 

Camponesas” e “Os Ganhões”, e 
o projeto Campaniça Trio, numa 
tarde marcada pelo cante alente-
jano, pela tradição e pelo convívio.

Formado no ano de 2008, por 
vontade de um grupo de mulheres, 
o Grupo Coral “As Ceifeiras" de 
Entradas foi criado com o objetivo 
de revitalizar e reanimar o cante 
tradicional alentejano, há muito 
adormecido na freguesia. O nome do 
grupo foi escolhido em homenagem 
ao já extinto grupo coral masculino 
“Os Ceifeiros de Entradas” e a sua 
primeira apresentação ao públi-
co aconteceu em 2009, por altura 
das Noites em Santiago. O grupo 
conta já com inúmeras atuações, 
destacando-se uma apresentação no 
palco Alentejo, da Festa do Avante, 
na Casa do Alentejo, em Lisboa, e 
em várias iniciativas um pouco por 
todo o concelho de Castro Verde.

Cinco anos após a sua formação, 
o sonho tornou-se realidade. Depois 
de vários meses de trabalho e gra-
vações, o Grupo Coral Feminino “As 
Ceifeiras de Entradas lançou, em 
dezembro passado, o seu primeiro 
álbum, “Chão”, produzido pela Cor-
tiçol – Cooperativa de Informação 
e Cultura de Castro Verde e que 
contou com o apoio  da Câmara 
Municipal de Castro Verde e da 
Junta de Freguesia de Entradas.

Mais do que a junção de um con-
junto de modas, “Chão”, é uma 
edição especial, há muito ambicio-
nada pelo grupo coral da vila de 
Entradas, que pretende homena-
gear a memória coletiva, através 
do cante das mulheres. Conduzido 
artisticamente pelo ensaiador David 
Pereira e, ao nível da produção, por 
Napoleão Mira, o cd congrega doze 
modas alentejanas e apresenta um 

conjunto de fotografias inéditas 
do grupo. Mas não fica por aqui! O 
disco inclui ainda doze textos ori-
ginais, escritos pela mão de vários 

convidados que emprestaram a sua 
imaginação para reescrever, de uma 
outra perspetiva, as letras das mo-
das presentes neste trabalho. Duas 

A Rede de Bibliotecas de Castro 
Verde está a desenvolver, durante o 
presente e o próximo ano letivo, o 

projeto "leituras & Companhia"

francisco Chaves

Jf de Castro verde promoveu v festival de teatro escolar 

A Junta de Freguesia de Castro 
Verde promoveu, entre 11 e 15 de 
março, a quinta edição do Festival 
de Teatro Escolar. Uma iniciativa 
direcionada ao público escolar 
que trouxe ao palco do Cineteatro 
Municipal cinco divertidas peças, e 
que arrancou com a peça “Em Inglês 

nos Entendemos”, da Companhia 
A Voz das Ideias - Teatro Azul, di-
rigida aos alunos do 2º e 3º ciclos. 
Da Companhia In Anima chegou-nos 
a peça “Tobias…o duende da Flores-
ta”, a 12 de março. Um espetáculo 
musico-teatral infantil, repleto de 
magia, criaturas mágicas, cores e vida, 

dirigida às crianças do ensino pré-
-escolar e 1º ciclo. No dia 14 foi a vez 
de “O Principezinho” subir ao palco 
do Cineteatro, também pela mão da 
Companhia A Voz das Ideias. A ence-
nação baseou-se na obra de Antoine 
de Saint-Exupéry e teve como público-
-alvo os alunos do 2º e 3º ciclos. 

Ainda no dia 14, a mesma companhia 
trouxe a palco para os alunos do ensi-
no secundário, outra peça intitulada 
“Minha Pátria é a Língua Portuguesa”, 
que dramatizou a poesia de Fernando 
Pessoa, heterónimos e outros poetas. 
O V Festival de Teatro Escolar encer-
rou no dia 15, com a peça “Auto da 

Barca do Inferno”, da Companhia 
Teatro Arte d’Encantar, para os alu-
nos do 3º ciclo.

O festival é, atualmente, uma ini-
ciativa com raízes na comunidade 
escolar, contribuíndo, de forma 
evidente, para uma complemten-
tariedade dos programas educativos.

grupo Coral "as Ceifeiras" de entradas
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património

memórias da exploração mineira
Poucos se lembram da mina do rossio de s. sebastião a funcionar às portas de castro verde. o museu da ruralidade 
falou com gente que, em tempo de ser criança, ali trabalhou. Nos últimos meses um conjunto de iniciativas mergulhou 
nas memórias da mineração. 

Nos arrabaldes de Castro Verde, a 
cerca de 500 metros para nascente 
da Basílica Real, a Ermida de S. Se-
bastião ergue-se na sua simplicidade 
e brancura a meia encosta de um 
largo cerro onde resistem os restos 
de dois velhos moinhos. Neste local, 
hoje povoado de montes de areia 
e gravilhas, onde os abelharucos 
fazem os seus ninhos, decorre todos 
os anos a 20 de janeiro, a Feira do 
Pau Roxo ou de S. Sebastião. 

No colorido de barracas e tendas, 
por entre roupas, calçado, ferramen-
tas, árvores e um amplo leque de 
produtos para as hortas, não falta 
o famoso "Pau Roxo". Mas aos pés 
dos muitos comerciantes e tran-
seuntes que aqui acorrem neste dia, 
resvalam pequenos fragmentos de 
barite, parte da memória de uma 
mina que poucos conheceram a fun-
cionar. Que, aliás, poucos saberão 
que existiu: a Mina do Rossio de 
S. Sebastião, cuja história de vida 
tem, desde a sua génese, cerca de 
cento e cinquenta anos.

O primeiro registo efetuado na Câ-
mara Municipal teve lugar em Maio 
de 1867, e logo nesse ano ter-se-ão 
efetuado os primeiros trabalhos de 
lavra. Galena e chumbo, manganês 
e barite, são alguns dos minérios 
retirados daquela mina em torno 
da qual funcionaram outras como 
a Horta do Surdo, a Courela dos 
Moinhos, o S. Martinho ou a Mina 
da Casa, minas onde a barite era 
a principal ocorrência mineral e 

onde trabalharam ao longo de várias 
gerações centenas de homens de 
Castro Verde.

A mina de S. Sebastião era uma 
exploração, em poços e galerias, cujo 
poço mais profundo terá atingido 
cerca de 18 metros e que servia de 
túnel de respiração para a maioria 
das galerias cujo comprimento po-
deria atingir os 300 metros.

A mina do Rossio do Santo, ou 
do Ti Venâncio Contente, como 
também era conhecida, encerrou 
à volta de 1964 e tem uma pequena 
particularidade. Aqui trabalharam 
crianças que, a partir dos 11, 12 anos, 
escolhiam, britavam, ensacavam o 
minério de barite e o minério de 
manganês, proveniente não só das 
minas de S. Sebastião e da Courela 
dos Moinhos, que era afinal uma 
continuidade mais moderna da mes-
ma mina, mas também de outras 
minas do concelho, como a mina 
da Misericórdia, a mina do Cerro 
do Lírio, ou a série de ocorrências 
minerais de manganês da zona do 
Salto, S. Marcos da Atabueira.

Até aqui chegavam carros de pa-
relhas carregados de minério “em 
bruto” que grupos de homens, por 
iniciativa própria ou contratados, 
sacavam em zonas onde era fácil 
o desmonte, pelo método de cor-
tas a céu aberto, e que vendiam 
na Mina de S. Sebastião, obtendo 
algum rendimento nos períodos de 
menor fluxo de trabalho, e onde se 
podia ganhar alguma coisa mais, 

mineiros da mina do rossio de s. sebastião  (1956)

ruas da vila pedir mais qualquer 
coisa para enganar a fome. 

Ao longo de 2010 e 2011, Miguel 
Rego e Joaquim Rosa recolheram 
alguns testemunhos orais dessa his-
tória que deu lugar à exposição que, 
até final de março, estará aberta 
ao público no Museu da Ruralida-
de, em Entradas, e que, em breve, 
dará lugar a um livro onde esses 
testemunhos serão divulgados e 
alguma da história dessa mina será 
mostrada. 

Entretanto, no âmbito da expo-
sição que foi inaugurada a 13 de 
setembro, e que contou com a parti-
cipação do Grupo Coral do Sindicato 
dos Mineiros do Sul de Aljustrel, 
tiveram lugar algumas iniciativas 
de divulgação e de reflexão em tor-
no da problemática da mineração, 
em que participaram, igualmente, 
alguns dos antigos mineiros de S. 
Sebastião, dando conta das suas 
memórias e das lembranças de 
outros tempos.

Em Nantes, França, a 19 de se-
tembro, no âmbito do programa 
comunitário Atlanterra - Green Mi-
nes, foi apresentada a exposição e 
ao mesmo tempo um documentário 
de cerca de seis minutos com pe-
quenos excertos dos testemunhos 
orais dos antigos mineiros de S. 
Sebastião. Nesse colóquio interna-
cional, que teve lugar na sede do 
poder regional do “Pays de la Loire”, 
a apresentação da comunicação so-
bre a mina de S. Sebastião permitiu 
vincar as profundas diferenças entre 
a realidade social e económica do 
século XX nos países da Europa ali 
representados (Portugal, Espanha, 
Irlanda, Inglaterra e França), assim 
como o respeito pelos mineiros que 
aqui era, praticamente, inexistente, 
permitindo-se o trabalho infantil 
logo a partir dos 10, 11 anos e a 
ausência total de planos de segu-
rança no trabalho ou defesa da 
saúde pública.

Outras iniciativas enquadráveis 
na exposição sobre a Mina de S. 
Sebastião, foi o colóquio que teve 
lugar no dia 8 de dezembro, no Mu-
seu da Ruralidade, subordinado ao 
tema "Cultura e Luta Mineira em 
Portugal e Espanha", que contou 
com a participação de meia centena 
de pessoas. Para além de Miguel 
Rego, do Museu da Ruralidade e da 

Câmara Municipal de Castro Verde, 
que apresentou algumas memórias 
e documentação histórica sobre as 
minas no concelho de Castro Verde 
desde a Antiguidade até aos nos-
sos dias, participaram ainda Ra-
quel Varela, do Instituto de História 
Contemporânea, Inês Fonseca do 
Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia do polo da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, que 
apresentou «As lutas dos mineiros, 
aqui em Aljustrel - 1922 e 1960 - a 
história de um movimento operário 
que ficou por cumprir" e Rúben Vega 
Garcia, da Universidad de Oviedo, 
Astúrias, que apresentou a comu-
nicação "Mineros: Sujeto Histórico 
y Arquetipo Social". 

Neste colóquio participaram os 
antigos mineiros da mina de S. 
Sebastião, Álvaro Mira e Francisco 
Rosa Inácio, que apresentaram os 
seus testemunhos dos anos em que 
trabalharam na"mina", para onde 
entraram ainda crianças e de onde 
saíram às portas da idade adulta. 
Desse testemunho emocionado im-
porta realçar a forma viva como 
estes velhos mineiros conseguem 
mostrar uma realidade dramática 
que, para a maioria de nós, é to-
talmente desconhecida e, quantas 
vezes, escamoteada, pela ausência 
de estudos de história local que mos-
trem e valorizem estes episódios do 
devir das nossas terras, das nossas 
localidades, dos nossos concelhos. 
No fundo, que divulguem as nossas 
memórias.    

Entretanto, a 31 de janeiro de 
2013, no Fórum de Castro Verde, 
numa perspetiva de descentrali-
zação das atividades do Museu da 
Ruralidade, realizou-se o colóquio 
"Conversas à Volta da Ruralidade", 
subordinado à figura de António 
Lobo de Aboim Inglez, um nome 
importante na história da minera-
ção na região e, em particular, do 
concelho de Castro Verde. Na con-
versa de fim de tarde, que teve como 
oradores Miguel Rego e Francisco 
Colaço, foi mais uma vez mostrada 
a importância da atividade mineira 
no concelho de Castro Verde des-
de há quase cinco mil anos e, em 
particular, a partir de meados do 
século XIX.

o minério ali 
chegado era 
separado, britado 
e moído pelos 
jovens mineiros 
de castro verde, 
crianças ainda, 
alguns descalços, 
que procuravam 
ganhar algum 
dinheiro para 
sustento da casa.

como eram o tempo das mondas, 
das ceifas ou da apanha da azeitona. 
O minério ali chegado era separado, 
britado e moído pelos jovens minei-
ros de Castro Verde, crianças ainda, 
alguns descalços, que procuravam 
ganhar algum dinheiro para sus-
tento da casa. Ganhando por dia o 
equivalente ao custo de dois ou três 
pães. Tantas vezes um ordenado 
insuficiente para matar a fome e 
que os obrigava à noite, depois de 
oito, nove horas de trabalho, ir pelas 

exposição no museu da ruralidade exposição no museu da ruralidade Colóquio "Cultura e luta mineira em portugal e espanha" 

migueL rego
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cultura

FestivaL sete sóis sete Luas

um exemplo de boa prática cultural
las, no passado dia 23 de janeiro. 
Marco Abbondanza, diretor artístico 
do Festival, afirmou que a iniciativa 
de serem ouvidos em Bruxelas foi 
do eurodeputado Gianni Vattimo, e 
referiu que “já em 2009 o Festival 
foi ouvido pelo Parlamento Europeu, 
por iniciativa de Katerina Batzeli”. 
“O Festival, funcionando em 
rede, fazendo parcerias, é 
exemplo de uma boa prática 
cultural”, disse Abbondanza. 
Em 2012, o Festival recebeu 150.000 
euros da União Europeia para di-
namizar projetos musicais em 15 
cidades europeias, mas o Sete Sóis 
Sete Luas ultrapassa já as fronteiras 
da Europa e estende-se também a 
Marrocos, ao Brasil e a Cabo Verde. 
“Somos um Festival do Sul”, disse 
o diretor, que sublinhou “a impor-
tância da dinâmica que a iniciativa 
desenvolve nas cidades do Sul da 

Europa, com grande potencial 
cultural, especialmente no atu-
al contexto económico-social”. 
“Como a música pode valer mais 
que as palavras”, o encerramento 
da apresentação no Parlamento 
Europeu contou com “dois estilos 
musicais declarados pela UNES-
CO como património imaterial da 
humanidade, interpretados pelos 
Tenores de Neoneli da Sardenha no 
‘Canto a Tenore’ e o cantor andaluz 
Juan Pinilla pelo ‘Flamenco’”.

Em Castro Verde, o Festival dá-se 
pelo nome de Planície Mediterrâ-
nica, uma iniciativa que decorre 
habitualmente no segundo fim-
-de-semana de setembro, numa 
parceria entre a Câmara Municipal 
de Castro Verde, a Rede Cultural 
do Festival Sete Sóis Sete Luas e a 
Associação Pédexumbo. Durante 
três dias, o festival envolve Castro 

carNavaL 2013

entrudanças: 10 anos a dançar!
entre 8 e 10 de fevereiro, entradas voltou a ser palco de mais uma edição do entrudanças, que este ano comemorou 
dez anos de existência. um festival que para além da programação transversal a todos os participantes, tem vindo a 
afirmar-se, acima de tudo, como uma iniciativa de caráter comunitário.

Não foi aqui que tudo começou, 
mas foi aqui que foi ganhando for-
ma, que foi crescendo e que con-
quistou a comunidade local, que 
já nutre por ele um sentimento de 
pertença. O Entrudanças nasceu em 
Évora, mas foi na vila de Entradas, 
para onde se mudou passados dois 
anos da sua criação, e onde per-
manece até hoje, que encontrou o 
seu espaço. De um festival de três 
dias passou a ser um projeto que 
se desenvolve em estreita ligação 
com a população, antes e depois 
dos dias de festa, e atualmente é 
um projeto que realça as tradições 
locais, fundindo-as com outras que 
nos chegam de outras paragens. 

Este ano comemorou uma década 
de existência. Dez anos a dançar, 
a promover a região, as suas tra-
dições e as suas potencialidades, 
fundindo-as com as sonoridades dos 
vários pontos do globo. Dez anos a 
dinamizar um Carnaval diferente 
e alternativo, que se tem vindo a 
afirmar como uma iniciativa de 
caráter comunitário. 

O tema central continua a 
ser o Entrudo, mas têm vindo a 
acrescentar-se outras temáticas 
que levam ao aprofundamento 
de conhecimentos e da relação 
com a região. 

A edição de 2013 do festival 
aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de 
fevereiro e arrancou com a projeção 
do vídeo “10 anos do Entrudanças 
em Entradas”, produzido a partir 
de imagens das edições que acon-
teceram ao longo dos últimos dez 
anos, reunidas com o contributo 
de muitos festivaleiros, e que deu 
origem a uma exposição, instalada 

no Centro Recreativo de Entradas, 
durante os dias do festival.

Dado o arranque da iniciativa, 
toda uma programação ganhou 
vida, privilegiando a música, a 
dança e as tradições locais, tanto 
ao nível da gastronomia, do cante 
alentejano, do artesanato, como 
das potencialidades ambientais 
da região. 

A já habitual Feira de Artesana-
to ocupou a Praça Zeca Afonso, 
promovendo o que de melhor se 
produz na região, e a fogueira, 
instalada no espaço, abrigou os 
festivaleiros da noite fria que se 
fez sentir na abertura do festival.

Na música, marcaram presença 
nesta décima edição do Entrudan-
ças, João Gentil, Tazzuff, Duo String 
Fling, Adamastor Remix , OiO  e 
Dancing Strings, que trouxeram 
ao palco do Centro Recreativo de 
Entradas, ritmos contagiantes que 
convidaram à dança. As sonoridades 
e tradições próprias do Alentejo 
manifestam-se através das vozes 
dos grupos corais “As Ceifeiras” de 
Entradas, “Os Ganhões” de Castro 
Verde”, “As Atabuas” de S. Marcos 
da Atabueira, do Coro Polifónico de 
Castro Verde, do Grupo “Terra”, da 
Banda Filarmónica 1º de Janeiro, 
do dedilhar da viola campaniça, 
do acordeão, dos Chocalheiros de 
Vila Verde de Ficalho ou da poesia 
popular. 

As oficinas de danças do mundo 
foram outro dos pontos fortes deste 
programa, onde não faltaram as já 
habituais oficinas de gastronomia, 
de cante alentejano e de instrumen-
tos, que este ano incidiram sobre 
a Percussão Tronkar, a Concertina 

e a Sanfona. 
“O Passo dos Bandos”, o tema 

que deu vida o Projeto Comunitário 
desta edição do Entrudanças, de-
senvolvido nas escolas do concelho 
durante os meses que antecederam 
o festival, apresentou-se através 
de um baile/desfile dos alunos que 
dançaram pelas artérias principais 
da vila, conferindo às ruas de En-
tradas um colorido original e úni-
co. Ligado ao Universo Ambiental 
de Castro Verde, na sua raridade 
de espécies como a abetarda e o 
peneiro-das-torres, entre outros, 
este projeto ganhou vida através da 
dinamização de Oficinas de Criação 
de Máscaras em Cartão e outros 
suportes, dando especial atenção à 
reutilização de materiais, e através 
do recurso às Danças Tradicionais 
Europeias.

Não faltaram também as ativi-
dades para crianças, que ao longo 
dos três dias do festival puderam 
usufruir de iniciativas como a Hora 
do Conto e pinturas faciais, mol-
dagem de balões, apresentação 
e animação de livros, oficinas de 
dança, ateliers de cante infantil, 
que decorreram no espaço do Pólo 
da Biblioteca de Entradas. 

Fruto de uma parceria entre a  
Associação Pédexumbo, Câmara 
Municipal de Castro Verde e Jun-
ta de Freguesia de Entradas, em 
colaboração com as associações 
e coletividades do concelho, o 
Entrudanças voltou a apostar na 
participação da comunidade e na 
envolvência das tradições locais 
oferecendo, em paralelo, um pro-
grama que permitiu a partilha e a 
interação entre as pessoas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas, que 
decorre há cerca de duas décadas 
em Castro Verde, em parceria com a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 

foi apresentado como “exemplo 
de uma boa prática cultural” num 
encontro com eurodeputados, no 
Parlamento Europeu, em Bruxe-

Verde numa roda-viva de pessoas, 
sensações, cheiros e sabores, através 
pelas sonoridades e tradições do 
Mediterrâneo. Concertos, bailes, 
exposições, oficinas de dança, 
workshops, visitas, gastronomia 
e animação de rua, são algumas 
das iniciativas que decorrem nestes 
dias de festa, onde a rua é espaço 
privilegiado de convívio e animação.

O Festival integra mais de 30 
municípios de 11 países. Além de 
Portugal, integram a rede autarquias 
de Espanha, França, Itália, Croá-
cia, Roménia, Grécia, Cabo Verde, 
Brasil e Israel. Constituem a rede 
portuguesa do Festival, Castro Ver-
de, Ponte de Sor, Oeiras, Odemira, 
Alfândega da Fé, Reguengos de Mon-
saraz e Madalena na ilha do Pico. 

planície mediterrânica 2012 - festival sete sóis sete luas
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projeto life estepárias está concluído!

“RE-plAntA!”

o projeto das hortas domésticas no alentejo
ciNzeiros coLetivos 

depósito de cinza vegetal

Nos últimos quatro anos, a Liga para a Protecção da Natureza desenvolveu no concelho de castro verde, o projeto Life 
estepárias, que teve como finalidade a recuperação e proteção dos habitats da avifauna da região.

abetarda - Otis tarda  (lpN)

Projeto Life estepárias da LPN em destaque na National geographic

O projeto “Life Estepárias” da Liga para a Protecção 
da Natureza está em destaque na rubrica “Grande 
Angular” da edição de dezembro de 2012 da revista 
National Geographic. 

Ao longo de seis páginas, Ricardo Guerreiro, autor 
dos textos e fotografias da reportagem, descreve as 
duas visitas que fez à ZPE de Castro Verde, em março 
e em Junho, onde, acompanhado pelas equipas da 

Liga para a Protecção da Natureza, visitou a maior 
colónia de Peneireiros-das-Torres do nosso país.

A reportagem faz ainda referência ao trabalho que 
a Liga para a Protecção da Natureza tem desenvol-
vido no concelho de Castro Verde desde há já vários 
anos, salientando a parceria LPN / Associação de 
Agricultores do Campo Branco / Câmara Municipal 
de Castro Verde.

Chegado o tempo frio, a Câmara 
Municipal de Castro Verde voltou 
a colocar à disposição dos muní-
cipes, cinzeiros coletivos em al-
guns pontos estratégicos da vila 
de Castro Verde. 

Implementado no ano de 2011, 
este serviço tem como finalidade a 
recolha de cinza vegetal proveniente 
de lareiras, braseiras, recuperadores, 
salamandras, grelhadores e fornos 
que, posteriormente, será utilizada 
como fertilizante de solos, integrada 
no composto produzido na Unidade 
Municipal de Compostagem, que 
será encaminhado para as Hortas 
Comunitárias.

Pela sua especificidade, este re-
síduo não pode ser depositado nos 
contentores normais, pelo risco de 
incêndio e destruição dos mesmos. 
Ao colaborar neste projeto, depo-

sitando as cinzas no seu devido 
lugar, estará a desempenhar um 
papel importante na preservação 
do meio ambiente. 

Sob o lema “Reaprende, Reco-
meça e Redescobre a tua Horta”, 
a RESIALENTEJO está a promover, 
em parceria com a Associação de 
Municípios do Alentejo Central e a 
GESAMB - Gestão Ambiental e de 
Resíduos, o projeto “Re-planta!”, 
uma iniciativa inspiradora que 
pretende devolver aos cidadãos 
o prazer de cultivar os seus pró-
prios alimentos, tornando fácil, 
simples e acessível a criação 
de hortas caseiras no Alentejo. 
Com muito espaço ou com um 
simples vaso todos podem partici-
par. O projeto “Re- Planta!” é uma 
iniciativa aberta e de participação 
livre, cujo intuito é também o de 
criar uma comunidade dinâmica e 
integradora, onde todos possam 
contribuir, sejam simples cidadãos 
ou instituições como lares, esco-

las, autarquias, associações, etc. . 
De forma a tornar mais acessível 
a participação, o projeto irá per-
correr 25 concelhos do Alentejo 
com oficinas de hortas biológicas 
e compostagem, onde serão for-
necidos equipamentos, manuais e 
formação de modo a que todos pos-
sam começar a criar a sua própria 
horta. A participação nas oficinas 
é gratuita, sendo que apenas se 
terá que inscrever em www.re-
-planta.pt/2012/09/21/oficinas/ 
O “Re-Planta!” enquadra-se num 
esforço coletivo, que tem como 
objetivo de fundo a valorização 
dos resíduos orgânicos à escala 
doméstica, através da introdução 
de hábitos de compostagem junto 
da população, como forma de com-
bater a desertificação dos solos e 
promover a sustentabilidade local. 

A promoção de um estilo de 
vida mais saudável, equilibrado 
e enriquecedor é outro dos obje-
tivos que o projeto “Re-Planta!” 
pretende alcançar, realçando os 
benefícios associados às peque-
nas experiências individuais de 
cultivo biológico, como sejam a 
geração de bem-estar psicológi-
co e social, a segurança alimen-
tar e os hábitos de poupança. 
Para fazer parte da comunidade 
“Re-Planta!”, inscreva-se e parti-
lhe técnicas, receitas, frutas ou 
legumes, em www.facebook.com/
projeto-replanta .

 
Mais informações: 
replanta.info@gmail.com | 
223712099 | www.re-planta.pt 

Com o final de 2012 fica con-
cluído o Projeto LIFE Estepárias 
(Conservação da Abetarda, Sisão 
e Peneireiro-das-torres nas estepes 
cerealíferas do Baixo Alentejo LIFE07/
NAT/P/654), iniciado em janeiro de 
2009 e desenvolvido pela Liga para 
a Protecção da Natureza.

Este projeto visou a recuperação 
e a proteção de habitats favoráveis 
à conservação da Abetarda, do Sisão 
e do Peneireiro-das-torres nas Zo-
nas de Protecção Especial de Castro 
Verde, Piçarras, Vale do Guadiana e 
Mourão/Moura/Barrancos.

Os resultados alcançados nestes 
quatro anos do Projeto LIFE Estepá-
rias foram muito positivos. Entre eles 
destacam-se marcos importantes: 

A aquisição de 168 hectares de 
terrenos numa área de elevada im-
portância para a Abetarda na ZPE de 
Castro Verde, que a LPN irá gerir de 
modo a manter o habitat em boas 
condições para as aves estepárias; 

A correção de 40 km de linhas 
elétricas na ZPE de Castro Verde, pela 
EDP Distribuição, com 146 apoios 
alterados para minimizar a eletro-
cussão através da sua sinalização 
com dispositivos anti-colisão. A co-
lisão com linhas elétricas é a uma 
das principais causas de morte de 
Abetardas e Sisões, pelo que estas 
intervenções são muito importantes;

A sinalização de vedações em 42 
km, para evitar a colisão das aves, e 
a instalação de 184 passagens para 
a fauna em 28 km, possibilitando 
a livre circulação das aves nestes 
terrenos, nomeadamente dos juvenis 
de Abetardas. Como as vedações 
têm um grande impacte nas áre-
as de parada nupcial de Abetarda, 
pois os machos necessitam de áreas 
amplas para se exibirem, efetuou-
-se também a remoção de 2km de 
vedações em áreas prioritárias para 
esta espécie;

A recuperação de 121 das 247 aves 
estepárias feridas que ingressaram 
no Centro de Recuperação, que pu-
deram ser devolvidas à natureza;

A instalação de 33 bebedouros e 28 
pontos de alimentação que podem 
ser utilizados tanto por espécies 
cinegéticas como por aves estepá-
rias, em cerca de 18 mil hectares 
das 12 Zonas de Caça com que se 
efetuou Protocolos de Colaboração; 

A construção de duas torres de 
nidificação para o Peneireiro-das-
-torres nas ZPE de Castro Verde e 
de Mourão/Moura/Barrancos, com 
a criação de 160 novos locais de 
nidificação, que irão permitir a este 
pequeno falcão migrador aumentar 
a sua população.

Realização de ações de educação 
ambiental que envolveram cerca de 

850 alunos e que permitiram sen-
sibilizar para a preservação destas 
aves ameaçadas e únicas cujos voos 
engrandecem as nossas planícies.

Com este projeto contribuiu-se 
também para promover a participa-
ção ativa das comunidades locais, 
incluindo escolas, proprietários pri-
vados, agricultores, gestores de caça, 
associações e autoridades locais, sem 
os quais a conservação da estepe 
cerealífera, habitat destas espécies 
emblemáticas, não seria possível.

Os resultados alcançados com 
este projeto foram apresentados 
no passado mês de novembro de 
2012, no Cineteatro Municipal de 
Castro Verde, no Seminário “Con-
servação das Estepes Cerealíferas”, 
que contou com mais de 100 par-
ticipantes.

Desde 1992 que a LPN desenvolve 
atividades para a proteção das aves 
estepárias em Castro Verde, pelo 
que a conclusão do Projeto LIFE 
Estepárias é mais um marco neste 
percurso. O trabalho, porém, não 
termina aqui, pois a conservação 
destas aves depende da colaboração 
e esforço de todos. 

Para mais informações sobre as 
ações desenvolvidas no âmbito des-
te projeto poderá consultar www.
lifeesteparias.lpn.pt.

rita aLcazar

Lu
ís

  v
eN

âN
ci

o



16   O Campaniço novembro 2012/março 2013

  
NECROLOGIA

antónio Joaquim Nobre, 89 anos, aivados
arnaldo caetano rosa, 86 anos, entradas
cândida gomes da conceição, 91 anos, castro verde
catarina da silva colaço m. da cruz, 85 anos, ourique
celestino matos albino, 70 anos, aivados
clotilde da conceição santos, 92 anos, castro verde
Dilar maria, 83 anos, sete
Diná de Jesus iria, 83 anos, castro verde
erica Fabiana mendes rodrigues, 7 anos, castro verde
ermelinda maria Nascimento, 88 anos, aivados
eugénia maria de Jesus, 83 anos, castro verde
Fernando santos silva, 86 anos, entradas
Francisco belchior, 93 anos, castro verde
Jacinto afonso mestre, 66 anos, castro verde
Jacinto de brito, 85 anos, castro verde
Joaquim maria guerreiro, 74 anos, castro verde
José Francisco de brito Lança, 75 anos, castro verde
Josélia de Jesus Paixão, 76 anos, a-do-corvo
Lídia bárbara colaço, 83 anos, Lombador
manuel Luís martins Nobre, 80 anos, castro verde
maria claudina, 90 anos, casével
maria de assunção marques, 89 anos, sete
maria eduarda revés apolónia, 89 anos, castro verde
maria Fernanda mira afonso de brito, 54 anos, castro verde
maria silvéria colaço, 93 anos, santa bárbara de Padrões
Norberto antónio Pinto, 93 anos, santa bárbara de Padrões

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

Joaquim maria Guerreiro
Faleceu a 29/12/2012 – Monte Cerro – Castro Verde
74 anos
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

alice maria Serra
Faleceu a 10/2/2013 – Castro Verde
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

antónio da conceição Bravo
Faleceu a 8/7/2012 – S. Marcos da Atabueira
A família agradece a todos os que acompanharam 
o seu ente querido até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro, lhe manifestaram o seu pesar.

Joaquim  c. GonçalveS
72 anos – Castro Verde / Barreiro - Set. 2012
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

João colaço Pereira
Faleceu a 27 de Fevereiro de 2012 – Castro Verde
1 Ano de Saudade
A família recorda o seu ente querido, que partiu 
há um ano, e agradece a todas as pessoas que 
que lhe manifestaram o seu pesar.

antónio JoSé duarte
martinS 
Faleceu a 19-12-2011 – Penedo Gordo
A família participa o seu falecimento e agradece 
a todas as pessoas que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

antónio Serrano varGaS 
daS doreS
Faleceu a 24 de abril de 2012 -  Castro Verde
Mulher e filha participam o seu falecimento e 
agradece a todas as pessoas que o acompanharam 
até à sua última morada ou que, de qualquer outra 
modo, lhe manifestaram o seu pesar.

António Pinto da Conceição Bravo
Sr. Besugo, o povo lhe chamava
Andava de terra em terra
A ajudar quem precisava.

Trabalhou na Casa do Povo
E depois no Centro de Saúde
Dava injeções, fazia pensos
E outras coisas amiúde.

Tinha na sua barbearia
A navalha sempre afiada
Fazia barba, cortava cabelo
A velhos, novos e à criançada.

Era uma figura pública
Dentro e fora da freguesia
Tinha sempre uma palavra amiga
Na tristeza ou na alegria.

Ele e a esposa em harmonia
Sem nada em troca esperar
Cuidaram das tias e irmã
Até a morte as chamar.

Gostava muito de pescar
E as suas graças contar,
Tratar da horta, dos animais
E especialmente de dançar.

Igual não encontrava, 
Homem sério de pasmar!
De baile, em baile, dançava
E ninguém lhe negava par!

Quem o conhecia bem sabia
Que tinha sempre que o convidar
Era amigo de um bom petisco
Com um tinto a acompanhar.

Do trabalho ao lazer
Por todos era respeitado
Por ajudar o próximo
E por ser homem honrado.

Por toda a sua dedicação
Em vida foi homenageado
Pela sua postura e artes,
Qual homem multifacetado!

Depois de perder uma filha
Ficou muito esmorecido
De modo algum se conformava
De precocemente ela ter partido.

Do alto dos seus olhos azuis
E andar já um pouco desajeitado,
Cedeu, digamos, ainda cedo
Ao seu maior medo…

Não sabia ler nem escrever,
Mas era grande diplomata,
Qualidade bastante apreciada,
Por muita gente que lhe era grata.

Desde o povo ao Dr. Juiz,
No dia do seu funeral,
Todos prestaram homenagem
A este homem especial!

Entre todas estas coisas
Era um homem divertido.
Mais havendo a dizer…será:
Descansa em paz, meu amigo!

Nasceu uma oliveirinha
Dum caroço pequenino
Sem que ninguém lhe cuidasse
Sozinha ali num cantinho

Aí crescendo lentamente
Muitos anos viverá
Que mais tarde certamente
Também ela acabará

Com muita força talvez 
Sua raiz for ao fundo
E sem a ninguém regar
Ela resistia a tudo

Deve andar bem tratada
Regada se puder ser
Se ficar abandonada
Acabará por morrer

Com ramagem tão viçosa
E sombra tão delicada
Redondinha em bem airosa
De fruto bem carregada

É ela que dá ainda
Ao nosso agricultor
Dando azeite com certeza
É ela que tem mais valor.

Meu Alentejo querido
Tens em ti tanta beleza
Orgulho do lavrador
Tu lhe dás tanta riqueza

Alentejo não tem rival
Em ti tudo está rindo
Das províncias portuguesas
Alentejo és o mais lindo

E para mim o Campaniço
É uma nascente de saudade
Traz notícias da minha terra
E me canta a realidade.

Há tantos anos que o leio
Dele não me quero separar
Abro a caixa do correio
Já nele estou a pensar.

Campaniço andas muito 
Que não te cortem o teu andar
Trazes boas e más notícias
Atravessando terra e mar.

Agora vou despedir-me
Com abraços e beijinhos
Para todos os castrenses
E a quem ler estes versinhos.

   Convite

O Alentejo é tão lindo
Que eu nem o sei descrever
É um oásis infindo
Que diz a todos benvindo
Façam favor de me ver.

Tem barrancos, tem regatos
Muitas ribeiras e rios
Muita caça nos matos
Mulheres e homens pacatos
Alqueives e pousios.

As suas casas branquinhas
Com chaminés muito belas
As suas barras certinhas
Azuis ou amarelinhas
Ninguém se cansa de vê-las.

Tem a famosa linguiça
Que se faz de porco preto
Belo presunto e chouriça
Que muita gente cobiça
Pelo sabor e aspeto.

Tem mercados e feiras
Muita cevada e trigo
Tem sobreiros, azinheiras
Tem milhares de oliveiras
E tem portas com postigo.

Muitos rebanhos de ovelhas
Riqueza debaixo do chão
Carros com lindas parelhas
O melhor mel das abelhas
Ainda muito artesão.

Tem teares manuais
Pra fazer mantas de lã
Tem festas e arraiais
Pousadas lindas, reais
Comida com hortelã.

Tem rica gastronomia
Tem queijo de qualidade
Tem rendas, tapeçaria
Tem barros, tem olaria
Em franca atividade.

Tem castelos altaneiros
Tem vinhos muito afamados
Tem riqueza nos sobreiros
Tem chapadas e outeiros
Tem tractores e arados.

Tem barragens e fontes
Lindas flores campestres
Raros estilos de pontes
Tem o sossego dos montes
Tem muitas plantas silvestres.

Tem planícies espantosas
E tem ruínas romanas
Paisagens maravilhosas
Tem gentes muito orgulhosas
De serem alentejanas.

Prende-nos a todo o instante
Seus monumentos antigos
A dolência do seu cante
Sua beleza constante
Vão visitá-lo amigos.

Ó Oliveira   Júlia Rodrigues - Alte

Vida dedicada 
ao próximo

Filipa Bravo Batista - S. Marcos da Atabueira

Hermínio da Cruz Gomes  - Moita
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utilidades

Carne de vaca com mel e rebentos de 
bambu (Chefe Santos)

600g de lombo de vaca (pode substituir por carne de porco)
2 colheres de sopa de óleo
30g de manteiga
200g de cebolinhas
200g de alho francês
200g de rebentos de bambu (pode substituir por espargos)
100g de agrião
sal q.b.
1 colher de sobremesa de mel
1 colher de sobremesa de molho de soja

corte a carne em tiras finas. Frite-as numa mistura de 
manteiga e óleo. acrescente os vegetais cortados em 
pedaços e deixe aloirar. tempere com sal, adicione o mel e o 
molho de soja, tape e deixe cozinhar lentamente.
Pode acompanhar com arroz branco ou salada.

Creme de mel

5 ovos
6dl de leite
2 tiras de casca de limão
1,5dl de mel
50g de farinha
50g de frutos secos

Leve ao lume um tacho com o leite e as tiras de limão até 
levantar fervura. À parte, misture o mel com a farinha e os 
ovos. Por fim verta o leite em fio, mexendo sempre. quando 
estiver a ferver, retire do lume e deixe arrefecer. coloque 
numa taça grande e decore com os frutos secos. 

in «À Nossa Mesa Com... Mel – Cozinha Regional do Baixo Alentejo», de 
maria José Palma. edição 100Luz.

Receitas

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

19 mar
27 mar

3 aBr
10 aBr
18 aBr
25 aBr

2 mai
9 mai  

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

informações borda-d’água

www.cm-castroverde.pt

serviço muNiciPaL De Proteção civiL 

simulacros nos Jardim-de-infância e eB1 
do Concelho
o serviço municipal de Protecção civil da câmara 
municipal de castro verde, em colaboração 
com os órgãos Diretivos do agrupamento de 
escolas de castro verde e com a associação 
humanitária dos bombeiros voluntários de 
castro verde, realizou, em outubro passado, 
o primeiro simulacro referente ao ano letivo 
de 2012/13, em todos os jardins-de-infância 
e escolas eb1 do concelho.
Durante quatro dias, os alunos destas instituições 
de ensino realizaram evacuações de emergência, 
os funcionários e professores receberam 
instruções para melhorar os procedimentos 
em caso de sinistro, tendo ainda sido ministrada 
em sala de aula formação profissional a todos 
os alunos, funcionários e professores.
No final de cada simulacro realizado por escola 
houve ainda a realização de uma reunião 
entre o serviço municipal de Protecção 
civil, representantes do órgão Diretivo do 
agrupamento escolar, professores envolvidos 
e a associação humanitária dos bombeiros 
voluntários de castro verde, com o objetivo 
de corrigir algumas situações que podem ser 
melhoradas e aperfeiçoar as que correram em 
conformidade, utilizando sempre uma perspetiva 
de melhoria contínua.

as instalações também foram objeto de nova 
vistoria, com o intuito de melhorar a sinalética 
de evacuação e emergência, bem como as 
condições da iluminação de emergência.
Dos simulacros efetuados obtiveram-se tempos 
de evacuação excelentes, resultado de um 
intenso trabalho realizado ao logo dos últimos 
anos e que nos oferece garantia de proteção 
de todas as pessoas que se encontrem nas 
instalações escolares.

recolha de monos domésticos e resíduos verdes
Como é do conhecimento público, o Município 

de Castro Verde dispõe de um serviço de recolha 
de monos domésticos (eletrodomésticos e outros 
objetos velhos ou inúteis) e resíduos verdes, que 
funciona cinco dias por semana (de segunda a sex-
ta feira). Ainda assim, é habitual depararmo-nos 
com grandes amontoados de monos e de resíduos 
verdes junto aos ecopontos e contentores, o que 
prejudica grandemente o aspeto das nossas po-
voações e contribui para a degradação ambiental 
do nosso concelho.

Para encaminhamento dos chamados monos do-
mésticos, a Câmara Municipal criou a linha gratuita 

“Ambiente + Verde”, disponível 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

Este serviço pode igualmente ser solicitado di-
retamente na Câmara Municipal.

Os serviços camarários irão fazer a recolha no 
mais curto espaço de tempo, enviando-os depois 
para a deposição e reciclagem.

O município está a intensificar a fiscalização. 
Saiba que o não cumprimento das regras está su-
jeito a contraordenações com coimas, meios a que 
naturalmente não queremos recorrer.

Colabore para um concelho mais limpo!

Solicite recolha gratuita através do nº808 208 626

intempéries
Na sequência do inverno rigoroso que se tem feito 
sentir, os serviços municipais de Protecção civil, 
tiveram já a necessidade de ocorrer, de forma 
célere, a várias situações de emergência.

assim, foi necessário proceder, na área do concelho, 
à limpeza e desobstrução dos arruamentos, 
estradas, pontões e linhas de água, à remoção 
e corte de árvores, à reparação de candeeiros 
de iluminação pública e à reparação de diversa 
sinalização vertical.
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desporto

FuteboL cLube castreNse

atletas em cromos
sElECção suíçA suB-19 | EquipA "piEd-du-juRA"

equipas estagiam em Castro verde
de desportiva e a empresa JOTA 
CBS, esta iniciativa envolveu 196 
jovens, incluindo jogadores e trei-
nadores das várias modalidades do 
Futebol Clube Castrense, da época 
2012/2013, nos diferentes escalões. 
Esta colecção, composta por cer-
ca de duas centenas de cromos, é 
pioneira em Castro Verde e marca 
a história da vida dos atletas do 
FC Castrense, que nela partici-
pam, num ano em que o clube vai 
completar 60 anos de existência. 
As cadernetas e respetivos cromos 
poderão ser adquiridos em vários 
pontos de venda em Castro Verde.

Castro Verde voltou a ser local 
privilegiado para a realização de 
estágios desportivos. De 14 a 17 de 
fevereiro, o Estádio Municipal 25 
de Abril, em Castro Verde, voltou 
a receber a equipa de futebol suíça 
FC Pied-du-jura, da localidade de 
Apples, que se deslocou a Portu-
gal para realizar mais um estágio. 
A escolha da vila alentejana para a 
realização deste tipo de iniciativa 
prende-se com o facto de Castro Verde 
estar dotado de infraestruturas que 
possibilitam este tipo de iniciativas, 
com um parque desportivo e uma 
boa oferta ao nível de alojamento.

Também a Seleção Nacional Fe-
minina Suíça de Futebol Sub-19 
passou pelo Estádio Municipal 25 
de Abril. A equipa permaneceu em 
Castro Verde entre 11 e 16 de mar-
ço, para realizar mais um estágio, 
durante o qual, defrontou a Sele-
ção Nacional Feminina de Futebol 
sub-19 de Portugal, numa partida 
que decorreu no dia 12 de março, 
organizada pela Federação Portu-
guesa de Futebol em parceria com 
a Associação de Futebol de Beja e a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
e que terminou com a vitória da 
Seleção das quinas por 4-1.

casa do benfica de castro verde

No futebol feminino são as maiores
a equipa de futebol feminino da casa do benfica de castro verde está a fazer sensação: está à frente do campeonato 
distrital, na final da taça e duas das suas jogadoras foram chamadas à seleção. ana capeta foi a capitã da equipa 
da seleção de sub-16, num torneio da ueFa, e foi chamada, posteriormente, para a seleção sub-19. também Joana 
assunção participou nos treinos da seleção de sub-19.

Há três anos quando tomou posse, 
a atual direção trazia um projeto: en-
contrar uma modalidade desportiva 
que pudesse promover  de maneira 
a dar uma maior visibilidade à Casa 
do Benfica de Castro Verde.

Dito e feito. Carlos Carrilho, vice-
-presidente da direção conta como 
foi. “A nossa ideia era essa, era uma 
coisa que a Casa nunca tinha tido e 
que era engraçado termos. Foi tam-
bém nesse ano que a Associação de 
Futebol de Beja iniciou o campeonato 
de futebol feminino e achámos que 
era a altura ideal. Só faltava fazer 
a equipa….”

E a constituição da equipa pa-
rece também não ter sido difícil. 
“A ideia foi lançada, a mensagem 
passou, circulou de grupo em gru-

po e apareceram muitas raparigas, 
umas com mais jeito outras com 
menos jeito. Fez-se uma seleção e 
constituiu-se a equipa, com miúdas 
de Castro Verde, de Almodôvar, de 
Aljustrel… Este é o terceiro ano em 
que participamos no campeonato 
distrital, que anda sempre nas sete 
ou oito equipas, não passa disso. São 
equipas do distrito, mas este ano 
engloba uma equipa de Montemor 
porque não têm lá campeonato e 
pediram para disputar o nosso”, diz 
Carlos Carrilho

O futebol que praticam é do escalão 
sénior, mas as idades das jogado-
ras abrangem todos os escalões e 
vão dos 15 anos até aos mais de 30 
anos. São totalmente amadoras e 
não recebem absolutamente nada 

Ana, a capitã

Ana Capeta, de 15 anos, foi a ca-
pitã da seleção nacional de futebol 
feminino sub-16 no recente torneio 
da UEFA no Algarve, que reuniu 
as seleções portuguesa, escocesa, 
austríaca e holandesa, tendo as 
portuguesas ficado em segundo 
lugar. A jogadora da Casa do Benfica 
de Castro Verde foi considerada a 
melhor em campo, embora não 
tivesse alinhado na terceira par-

tida por ter sido expulsa no jogo 
anterior.

Ao “Campaniço”, Ana Capeta 
diz que a participação na seleção 
e neste torneio “foi uma grande 
alegria que não vou esquecer tão 
cedo e o ter sido capitã foi também 
uma grande responsabilidade”.

A conversa com Ana Capeta 
teve lugar pouco depois dela e 
de duas outras companheiras de 
equipa terem tido conhecimento 
que foram selecionadas para jogar 

pela seleção nacional de sub-19, 
num estágio e num programa de 
jogos que decorreram em Beja e em 
Castro Verde na segunda semana 
de março. As três jogadoras têm 
todas menos de 17 anos e esta é, 
para elas, uma grande oportuni-
dade para ganharem visibilidade.

Ana Capeta está ciente da “res-
ponsabilidade” que estas convoca-
tórias envolvem, mas sabe o que 
quer: continua a jogar futebol e 
fazer do futebol a sua vida.

“O futebol é a minha grande 
paixão. Uma paixão que começou 
quando era pequenina e ia ver o 
meu pai jogar. Nos intervalos ia 
para o campo e dava pontapés 
na bola”, conta Ana Capeta, que 
frequenta o 8º ano, se considera 
uma boa aluna e diz gostar muito 
de jogar a  ponta de lança.

Projetos para o futuro? “Quero 
seguir a minha paixão que é o fu-
tebol”, diz ao “Campaniço”.

em troca do seu esforço. É apenas 
“amor à camisola”. O plantel tem 
cerca de 20 jogadoras, “mas varia 
um pouco devido à sua disponibili-
dade. Temos jogos todos os fins de 
semana e treinam duas vezes por 
semana”, refere o vice-presidente 
do Clube.

Carlos Carrilho faz um historial 
destes três anos de competição, sa-
lientando a continuada evolução da 
equipa. “No primeiro ano a nossa 
ideia foi mais a participação e ga-
nhámos a Taça Disciplina. Depois, no 
segundo ano, reforçámos a equipa 
e fomos buscar algumas jogadoras 
de bom nível e já discutimos a Taça 
e o campeonato até ao fim, até à 
última jornada. Ficámos em segundo 
lugar nos dois torneios e ganhámos 
a Supertaça. Este ano voltámos a 
apostar forte e estamos à frente do 
campeonato e já na final da Taça. O 
nosso objetivo é ganharmos tudo 
este ano”.

Entretanto, o nome da Casa do 
Benfica de Castro Verde passou rapi-
damente das conversas locais para 
os jornais da especialidade, mesmo 
a nível nacional, devido à grande 
qualidade de alguns dos elementos 
que integram a equipa.

Recentemente duas jogadoras fo-
ram chamadas às seleções nacionais, 
uma na categoria de sub-16 e outra 

na de sub-19, o que fez com que as 
atenções se virassem para a qua-
lidade do plantel de Castro Verde.

“Tivemos a Joana Assunção (que é 
conhecida pela Carona) selecionada 
para treinar com as sub-19, mas 
que depois não chegou a integrar 
a seleção e a Ana Capeta, que foi 
convocada para jogar na seleção de 
sub 16, no último torneio da UEFA, 
no Algarve, e que foi a capitã da 
equipa e uma das referências da 
seleção”, sublinha Carlos Carrilho.

O responsável pelo futebol subli-
nha que há mais jogadoras a serem 
observadas e com possibilidades de 
integrarem as seleções nacionais, mas 
destaca as qualidades da jovem Ana 
Capeta, de 15 anos, uma das promes-
sas do futebol feminino nacional. “A 
Ana tem muitas capacidades e tem 
evoluído bastante. No primeiro ano 
não estava connosco, só se juntou 
à equipa há dois anos, veio para 
cá com 13 anos, era uma criança, e 
neste dois anos a evolução tem sido 
muito grande. É de Aljustrel, mas 
tem jogado sempre em Castro Verde, 
até porque o Aljustrel acabou com a 
equipa há dois anos e nós fomos lá 
buscar algumas jogadoras, uma vez 
que eles tinham um bom plantel”.

Em termos de estrutura, as con-
dições da Casa do Benfica de Castro 
Verde não são muitas. Por vezes há 

dificuldades, mas nada que assuste 
quem está à frente da Associação. 
“Não é fácil, mas conseguimos. Somos 
poucos como sempre, apenas dois 
ou três, e como há jogadoras que 
não são de Castro Verde temos que 
as ir buscar e levar. Há a questão 
dos transportes, por isso comprá-
mos uma carrinha e com os nossos 
carros damos uma ajuda. Em termos 
económicos temo-nos ido aguentan-
do. Temos um subsídio da Câmara 
que é fundamental, se não fosse 
isso era impossível, também temos 
uma ajuda da Junta de Freguesia de 
Castro Verde e com alguma coisa 
aqui do bar, que é pouco, temos 
conseguido. O Estádio Municipal 
tem boas condições quer para os 
treinos, quer para os jogos, nunca 
houve problemas. Pode às vezes 
coincidir um jogo nosso com um 
jogo dos juniores do Castrense, mas 
dá sempre para conciliar.”, acentua 
Carlos Carrilho.

Dado o sucesso e a visibilidade 
da equipa e da própria Ana Capeta 
tem havido um renovado interesse 
pelo futebol feminino em Castro Ver-
de, e “têm aparecido mais miúdas 
a quererem integrar a modalida-
de”, diz o vice-presidente da Casa 
do Benfica, para quem “o futebol 
feminino começa a ter algum peso 
em Portugal, o que é bom”.

carLos JúLio

PatiNagem artística

provas regionais

Castro Verde vai receber nos dias 
27 e 28 de abril 2013, no Pavilhão 
Desportivo Municipal, os Campeo-
natos Regionais de Patinagem Artís-
tica, organizados pela Associação de 
Patinagem do Alentejo, na sequência 
de candidatura efetuada pela Sec-
ção de Patinagem do Futebol Clube 
Castrense, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de.  Também no passado dia 17 de 
fevereiro aconteceram no Pavilhão 
Desportivo Municipal as Provas por 
Disciplina da Associação de Patina-
gem do Alentejo.

O Futebol Clube Castrense 
lançou a 26 de novembro, a sua 
Caderneta de Cromos. Fruto de 
uma parceria entre a coletivida-

Equipa de futebol feminino da Casa do Benfica de Castro Verde

ana Capeta
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atividade física
Jogos concelhios 2013

quatro meses de atividade 
por um concelho mais ativo

Ao longo dos últimos doze anos, 
os Jogos Concelhios têm vindo a 
assumir-se como uma das grandes 
apostas do programa Atividade 
Com’Vida da Câmara Municipal 
de Castro Verde, no que respeita 
ao incentivo da prática desportiva 
e à adoção de um estilo de vida 
mais saudável e ativo. Através da 
dinamização de um diversificado 
conjunto de modalidades/ativi-
dades desportivas, direcionadas 
a todas as idades, o projeto, ini-
ciado em 2001, tem procurado, 
ainda, contribuir para o reforço 
do associativismo, do convívio e 
da confraternização entre a popu-
lação do concelho de Castro Verde. 
Ao longo da sua existência, os Jo-

gos Concelhios têm contado com 
a colaboração das várias Juntas de 
Freguesia, coletividades e associa-
ções do concelho, e têm crescido e 
cativado cada vez mais participan-
tes, tendo registado até ao momen-
to, cerca de 20 mil participações. 
Na edição deste ano, que decorre 
de março a junho de 2013, a Otis, 
mascote oficial dos jogos, vai dedicar-
-se ao BTT, mas promove também 
cerca de outras trinta modalidades 
como snooker, cicloturismo, dardos, 
paintball, futebol de 7, malha, sueca, 
dominó, entre muitas outras, estimu-
lando os sentidos e a promovendo a 
saúde e o bem-estar individual e cole-
tivo, um pouco por todo o concelho. 
Os Jogos Concelhios 2013 arran-

caram no dia 2 de março, com a 
habitual Festa de Abertura, na Praça 
da República, em Castro Verde, que 
contou com a participação do grupo 
de bombos “Pias a Bombar” e com 
insufláveis para os mais pequenos. 
Já os mais crescidos tiveram a opor-
tunidade de participar numa mini-
-aula de Fitpump e Zumba, ou na 
Caminhada e Passeio de Bicicleta, 
numa tarde repleta de animação, 
convívio e muita atividade física. 
Mais informações sobre as modali-
dades disponíveis, calendarização 
e inscrições no Gabinete de Des-
porto da Câmara Municipal de 
Castro Verde, através do telefone 
286 320 040 ou e-mail desporto@
cm-castroverde.pt.

atLetismo | 1613 atLetas | 96 equiPas

Castro verde foi palco de várias competições
Durante os últimos meses, Castro 

Verde tem sido palco de várias com-
petições regionais na modalidade 
do atletismo, organizadas pela As-
sociação de Atletismo de Beja, em 
parceria com o Município de Castro 
Verde. A 24 de novembro de 2012, 
a Pista Simplificada de Atletismo 
do Estádio Municipal 25 de Abril, 
em Castro Verde, recebeu o Torneio 
de Velocidade e Lançamentos – 1ª 
Jornada Taça de Benjamins, que 
reuniu vários atletas dos escalões 
de benjamins, infantis e juvenis, 
para disputar provas como corri-
da, lançamento do peso, do dardo, 
da argola e do martelo, marcha e 
barreiras, numa tarde dedicada à 
modalidade.

O III Meeting de Atletismo Jovem 
de Castro Verde, que tem vindo a 
afirmar-se como uma prova mar-
cante do início da época desportiva, 
decorreu a 9 de dezembro de 2012, 
também na Pista Simplificada de 

Atletismo do Estádio Municipal 25 de 
Abril,  reuniu em prova cerca de 370 
atletas dos escalões jovens de equipas 
oriundas do Alentejo e Algarve, e 
que aqui disputaram provas como 
corridas, lançamento de peso, salto 
em comprimento e lançamento do 
vortex nos escalões de Benjamins, 
Infantis, Iniciados e Juvenis. Destaque 
ainda para a realização da Cami-
nhada e Passeio de Bicicleta “Vamos 
Caminhar Contra o Cancro”, aberta 
a toda a população, que iniciou na 
Pista de Atletismo, sensibilizando o 
público para a importância de uma 
vida saudável ligada à actividade 
física e que tem como finalidade 
angariação de fundos para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.

A 6 de Janeiro de 2013, foi a vez 
do Grande Prémio de Atletismo do 
Campo Branco - Campeonato Distrital 
de Estrada regressar a Castro Verde. 
Nesta segunda edição da prova, que 
teve início na Praça da República, 

participaram dezenas de atletas dos 
escalões de benjamins, infantis, ini-
ciados, juvenis, seniores e veteranos. 

Inserida na iniciativa decorreu 
ainda a Caminhada e Passeio de 
Bicicleta do Dia de Reis, que contou 
com a colaboração da Associação 
100 Trilhos - Clube de BTT.

Já no mês de fevereiro, dando con-
tinuidade ao trabalho realizado nas 
Escolas no âmbito da atividade des-
portiva interna, a Direção Regional 
de Educação do Alentejo / Desporto 
Escolar e o Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde organizaram junto 
ao Estádio Municipal 25 de Abril, o 
Corta-mato Regional do Desporto 
Escolar. A competição decorreu na 
manhã de dia 19, e trouxe a Castro 
Verde cerca de 1200 alunos / atletas 
representantes de quarenta escolas 
do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, 
que disputaram esta prova nos seus 
vários escalões. 

carLos JúLio

FeDeração Portuguesa De atLetismo

secção de lançamentos estagiou em Castro verde
A Pista Simplificada de Atletismo do Estádio Muni-

cipal 25 de Abril foi o local escolhido pela Secção de 
Lançamentos da Federação Portuguesa de Atletismo 
para realizar vários estágios desportivos ao longo 
do ano de 2012, tendo mesmo acontecido em Castro 
Verde alguns momentos de preparação de atletas que 
participaram nos Jogos Olímpicos Londres 2012. O 
último estágio aconteceu de 20 a 23 de dezembro e 
envolveu 17 atletas e 9 treinadores, que utilizaram 
as infraestruturas do Parque Desportivo e ficaram 
alojados nos Bungalows do Parque de Campismo.

recorDes Distritais aLcaNçaDos

pista simplificada de atletismo 
Filipe Silva (iniciado)  Bairro Nª Sra. Conceição | Prova 60 m |  Marca 7’’, 47
Torneio Velocidade e Lançamentos | 24 Nov 12

Ana Morais (infantil)  Bairro Nª Sra. Conceição | Prova 600 m |  Marca 1’50’’,30
Meeting Jovem de Castro Verde | 09 Dez 12

Filipe Silva (iniciado)  Bairro Nª Sra. Conceição | Prova 60 m |  Marca 7’’, 43
Triatlo Técnico Jovem | 02 Dez 12

Francisco Vieira (iniciado)  Bairro Nª Sra. Conceição | Prova 60 m barreiras |  
Marca 8’’, 93 - Triatlo Técnico Jovem | 02 Dez 12

Diogo Luz (junior)  JD Neves | Prova Lançamento Peso 7,260 Kg |  Marca 12, 18 m 
Triatlo Técnico Jovem | 02 Dez 12

festa de abertura dos Jogos Concelhios 2013

iii meeting de atletismo Jovem de Castro verde

ii grande prémio de atletismo do Campo Branco
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O Campaniço

requalificação 
de Caminhos 
agrícolas

O Município de Castro 
Verde continua a proceder à 
requalificação dos cami-nhos 
agrícolas na área do concelho, 
cujas obras consistem, essen-
cialmente, no seu reperfila-
mento, abertura e correção 
de valetas, bermas e taludes 
e ainda na colocação de de-
tritos/ tout – venant, onde tal 
se justifica.

Este tipo de intervenção 
traduz-se numa melhoria das 
acessibilidades entre os aglo-
merados urbanos, os montes e 
as propriedades agrícolas, con-
tribuindo para a valorização 
do mundo rural (agricultura e 
pecuária) e, consequentemen-
te, para o desenvolvimento 
económico do concelho, cuja 
base se pretende o mais diver-
sificada possível. Ao mesmo 
tempo promove a coesão 
territorial e combatendo a 
desertificação e a tendência 
crescente de abandono dos 
montes como habitação per-
manente.

Recentemente foram re-
qualificados, entre outros, 
os acessos aos montes da 
Achada, Horta, da Zanga e 
do Montinho.

  

Castrense recebe 
Benfica  na Taça 
de portugal em 
Hóquei em patins

O Futebol Clube Castrense 
vai receber o campeão nacio-
nal, SL Benfica, no próximo dia 
20 de março, para disputar 
os 16 avos da Taça de Por-
tugal em hóquei em patins, 
numa partida que decorre 
no Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal, a partir das 20h00. 
O SL Benfica é a equipa que 
detém o título de campeã na-
cional e lidera, atualmente, o 
campeonato da 1ª divisão. A 
equipa do FC Castrense termi-
nou o Campeonato Nacional 
da 3ª divisão de 2012-2013 
ocupando a quinta posição .

CrBa promoveu 
atelier de violino 
e violoncelo

O Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo promoveu, 
de 7  a  28 de Fevereiro, um 
Atelier de Violino e Violoncelo, 
dirigido a crianças entre os 6 e 
os 12 anos. As sessões decor-
rem no edifício da Secção de 
Castro Verde do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo e 
contaram com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e da SOMINCOR.

turismo sustentável no espaço rural em 
debate em Castro verde
 

Decorreu nos dias 6 e 7 de março, 
no Fórum Municipal de Castro Verde, 
o Seminário “Turismo Sustentável no 
Espaço Rural: Experiências de Sucesso 

eletrificação rural vai avançar em 26 montes
câmara municipal de castro verde estabeleceu parceria com a eDP, 
proprietários e arrendatários de explorações agrícolas do concelho, para 
dotar 26 montes de energia elétrica.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, com o objetivo de contribuir 
para a competitividade da agricultura 
e dos territórios rurais, da melhoria 
das condições de vida e de trabalho 
da população, bem como do reforço 
da rentabilidade dos espaços rurais 
e dos recursos naturais, tem vindo a 
desenvolver esforços, desde há bastante 
tempo, no sentido de dotar as explora-
ções agrícolas (montes) do concelho, 
de energia elétrica, contribuindo, desta 
forma, para a modernização, diversi-
ficação e viabilização das atividades 

produtivas.
No passado dia 25 de fevereiro, por 

proposta da Câmara Municipal, reuni-
ram no edifício dos Paços do Concelho, 
todos os arrendatários e proprietários 
de explorações e montes agrícolas in-
teressados neste processo, que decidi-
ram avançar com a eletrificação que, 
numa primeira fase, irá dotar de energia 
elétrica, um conjunto de 26 montes. 
Este projeto, cujo valor ultrapassa um 
milhão de euros, irá desenvolver-se ao 
abrigo de um contrato celebrado entre a 
Câmara Municipal e a EDP, que assenta 

numa base tripartida, envolvendo os 
proprietários, que suportarão parte 
dos custos.

O esforço e iniciativa da Câmara Mu-
nicipal asseguram, conjuntamente com 
a EDP e os proprietários, o arranque 
das obras já este ano. É um processo 
construído em colaboração, que obriga 
todas as partes a implementar, cumprir 
e fazer cumprir as regras e normas 
aprovadas, para o êxito de uma nova 
e positiva realidade para o concelho, 
numa fase de dificuldades imensas.

sede da 100 trilhos já foi inaugurada
A Associação 100 Trilhos inaugurou 

no fim-de-semana de 9 e 10 de março, 
a sua nova sede, localizada no espaço 
da antiga Escola Primária dos Geraldos. 
Depois de ter sofrido uma interven-
ção que veio permitir a manutenção 
do edifício, este encontra-se agora 
dotado das condições necessárias 
para servir como base de apoio às 
iniciativas que esta coletividade de-
senvolve, nomeadamente nas áreas do 
BTT, da Escalada e do Todo-o-Terreno. 

A instalação da sede da Associação 
neste espaço surgiu na sequência da 
celebração de um protocolo de coo-
peração entre a Câmara Municipal 
de Castro Verde, Junta de Freguesia 
de Castro Verde e a Associação 100 
Trilhos que, para além da cedência 
do espaço, contempla a atribuição de 
apoios financeiros à realização de ativi-
dades por parte das duas autarquias e 
a colaboração mútua entre entidades. 

em Portugal e na Europa”, promovido 
pela Liga para a Protecção da Natureza, 
no âmbito do Projeto do Programa 
da Rede Rural Nacional “Turismo em 
áreas Rurais: Identificação, promoção 
e disseminação de boas práticas”, e 
que contou com o apoio do Município 
de Castro Verde. 

A iniciativa teve como finalidade 
divulgar e sistematizar um conjunto 
de boas práticas ao nível da atividade 
do turismo em áreas rurais, de modo 
a alargar a disseminação de conheci-
mentos e contribuir para a sustenta-
bilidade da atividade. Em debate esti-

veram temáticas como a emergência 
das áreas rurais, que surgem cada vez 
mais como destinos promissores, à luz 
das novas preferências turísticas, que 
privilegiam as tradições, as paisagens 
e o lazer, e as áreas da Rede Natura 
2000, espaços que foram escapando 
à força esmagadora da urbanização 
e que mantêm importantes valores 
naturais. O interesse que estas áreas 
despertam em termos turísticos pode 
representar um potencial importante 
para o desenvolvimento de muitas áreas 
rurais desfavorecidas do interior do País. 

associação De s. migueL

recolha de informações sobre a fonte dos milagres
A Associação de S. Miguel para a 

Medicina Bioenergética está a recolher 
informações sobre a Fonte de Milagre 
de S. Miguel, como testemunhos de 
curas ou factos históricos. Da ligação 
entre a Capela de S. Miguel e a Fonte já 
só existem memórias deste património 
que permaneceu adormecido durante 
mais de 150 anos. O espaço encontra-

-se a ser recuperado pela Assoc. de S. 
Miguel com o objetivo de estudar o 
valor terapêutico da Fonte, através 
de pesquisas no local.Se tiver alguma 
informação contate a Associação na 
Rua Morais Sarmento, 35, em Castro 
Verde, pelos telefones: 286 322 558 
/ 917122343 ou através do e-mail: 
biomed.cv@gmail.com.

Comunidade 
escolar promoveu 
“almoço sorriso”

Os alunos e professores 
das escolas do concelho que 
integram o projeto “Lancheira 
Sorriso em Movimento” pro-
moveram, no dia 13 de março, 
um “Almoço Sorriso”, que teve 
lugar no refeitório da Eb2,3 
Dr. António Francisco Colaço.

Contribuir para a promoção 
da literacia em saúde nos do-
mínios alimentar, nutricional 
e prática de atividade física, é 
que se pretende com o projeto 
“Lancheira Sorriso em Movi-
mento”, que tem como público-
-alvo os alunos do 1º ano do 1º 
ciclo dos estabelecimentos de 
ensino do território de inter-
venção da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, no-
meadamente em Castro Verde. 
A decorrer entre setembro de 
2012 e estendendo-se até ju-
lho de 2016, uma vasta rede 
de parcerias de instituições e 
entidades públicas e privadas 
dão corpo a este projeto que 
integra dois enfermeiros, cinco 
fisioterapeutas, dois nutricio-
nistas, uma psicóloga e uma 
técnica de serviço social. A 
“Lancheira, Sorriso em Movi-
mento” tem um valor global 
de cerca de 250 mil euros para 
a sua concretização.

escolas festejaram 
Carnaval

Os alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo do Ensino Básico 
das Escolas de Castro Verde 
saíram à rua, no dia 8 de fe-
vereiro, para o tradicional Des-
file de Carnaval das Escolas. 
Vestidas de cozinheiros, fru-
tos, peixes, sinais de trânsito, 
entre muitos outros disfarces, 
as crianças desfilaram nas ime-
diações da Praça da Liberdade, 
numa iniciativa organizada pela 
Junta de Freguesia de Castro 
Verde, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e Agrupamento de Es-
colas.

atam promoveu 
rap em Castro 
verde

O Fórum Municipal de Castro 
Verde acolheu, no dia 12 de 
março, uma Reunião de Aper-
feiçoamento Profissional (RAP), 
organizada pela ATAM – Asso-
ciação dos Trabalhadores da 
Administração Local.

A ação envolveu cerca de 70 
trabalhadores e eleitos das au-
tarquias dos distritos de Beja 
e Faro e pretendeu debater e 
esclarecer dúvidas existentes 
na área da legislação, a aplicar 
nas autarquias locais.


