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autárquicas 2013

CDu vence
com maioria 
absoluta

Nas últimas autárquicas, a 
CDU – Coligação Democrática 
Unitária venceu com maioria 
absoluta a eleição para todos os 
órgãos autárquicos do concelho. 
Após as tomadas de posse, as 
novas equipas iniciaram o novo 
mandato 2013-2017.  Pág. 4

turismo

Novas Casas 
de Campo

Novas atitudes empreende-
doras potenciaram, nos últimos 
tempos, o surgimento de novas 
unidades de turismo em espa-
ço rural. Nesta edição damos a 
conhecer as Casas de Campo da 
“Herdade da Apariça” e “Fonte 
da Perdiz”.  Pág. 8 e 9

obras

requalificação 
urbana

A requalificação urbana é im-
portante para garantir a qualida-
de de vida da população. Neste 
campo, a autarquia continua 
a desenvolver um conjunto de 
pequenas intervenções que 
contribuem para a melhoria 
significativa e embelezamen-
to dos núcleos populacionais.  

Pág. 6 e 7

património

Carta do 
património 
rural 

O Museu da Ruralidade ini-
ciou o inventário do patrimó-
nio rural. O objetivo é elaborar 
a “Carta do Património Rural”, 
um documento que nos per-
mitirá conhecer melhor o con-
celho e pensar novos caminhos. 

Pág. 14

Educação,
uma área 
fundamental

a educação continua a ser 
uma área prioritária na ação 
política da Câmara municipal 
de Castro verde. Neste ano 
letivo, a autarquia assume 
responsabilidades e continua 
a assumir e a estabelecer par-
cerias, tudo pela valorização 
e formação dos cidadãos e 
a defesa da escola pública. 
Pág. 5

Estrela da Noite
cante e música para o natal

Concelho de Castro Verde 
consulte o programa

Venda de Natal 
artesanato e produtos locais

Centro de Promoção do 
Património e do Turismo 

13 a 15 dez
A Câmara Municipal 

de Castro Verde 
deseja a todos Festas Felizes!

associação DE agricultorEs Do campo branco

25 anos a defender a agricultura
Criada para dar resposta à necessidade da existência de uma organização de agricultores na região, a associação 

continua a desempenhar um importante papel na agricultura no Campo branco. Numa altura em que se prepara um 
programa comemorativo, “o Campaniço” falou com o seu presidente, José da luz, sobre a realidade da agricultura no 
nosso mundo rural e os desafios dos próximos tempos.   Pág. 10 e 11
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AutArquiA

No ato eleitoral realizado a 29 de setembro de 
2013, os cidadãos do concelho de Castro Verde 
renovaram a confiança política nas listas da 
CDU apresentadas a sufrágio em todos os 

órgãos autárquicos. Seja para a Câmara, para a Assem-
bleia Municipal ou para as atuais quatro freguesias, 
a CDU obteve uma votação que não levanta qualquer 
dúvida quanto à vontade dos eleitores, votação essa que 
legitima o projecto político da CDU. Um projeto onde o 
principal objeto e preocupação maior é o de proporcionar 
melhores condições de vida a todos os cidadãos do nosso 
concelho e reforçar em equipamentos e infraestrutruras 
todas as localidades da nossa terra. Mais uma vez, e 
a exemplo do que vem acontecendo desde as primeiras 
eleições autárquicas realizadas depois do 25 de Abril de 
1974, o acto eleitoral decorreu num ambiente extraordi-
nário, não sendo de registar qualquer alteração às regras 
democráticas, prova da maturidade cívica dos cidadãos 
deste concelho. 

Entrados num novo ciclo da vida do nosso concelho, 
que terminará em 2017, importa reafirmar aqui a nossa 
preocupação em assumir todos os compromissos apresen-
tados a sufrágio e, sobretudo, lutar e defender pelos 
interesses das nossas populações, de forma a poder 
afirmar categoricamente que é bom e apetece viver neste 
concelho. E dizemo-lo conscientes de que o próximo 
mandato não será fácil. A recente lei das autarquias 
locais, assim como o Orçamento de Estado para 2014, 
aprovado pelos partidos da maioria parlamentar na 
Assembleia da República, vão carregar tempos ainda mais 
difíceis para todos nós. Para as autarquias, claro está, 
mas sobretudo para os cidadãos. Mais austeridade, mais 
diplomas inconstitucionais que condicionam a atuação 
das autarquias, mais cortes financeiros e continuação do 
desrespeito sobre os trabalhadores. Perante este quadro, 
só nos resta garantir a todos os munícipes que procurare-
mos, dentro das nossas competências, continuar a lutar 
por este concelho e pela dignificação do Poder Local 
Democrático. 

O ano de 2014 será, no contexto de crise em que 
vivemos, um ano muito importante para o futuro do nosso 
concelho, por variadas razões, mas dos quais queremos 
destacar dois motivos maiores. O primeiro tem a ver com 
o início de mais um quadro comunitário, cuja vigência até 
2020 será estruturante no desenvolvimento do interior do 
país, onde ainda são deficitárias muitas infraestruturas e 
necessária a construção de muitos equipamentos, e que 
só o financiamento externo permitirá concretizar. Contu-
do, com todas as condicionantes impostas pelo atual 
Governo à autonomia das autarquias locais e a sua falta 
de vontade em efetuar investimento público poderá ter 
reflexos desastrosos no nosso futuro, e não apenas nas 
próximas décadas. Importa, como tal, desenvolver uma 
política local que maximize os recursos disponíveis, onde 
todos participemos ativamente, e onde se permita apro-
veitar as portas que se abrirão entre 2014 e 2020. 

O segundo motivo prende-se ao cumprir dos 40 anos 
da Revolução dos Cravos. Torna-se imperioso a pretexto 
dessa data, imperioso e fundamental, diga-se, desenvol-
ver uma política local, em substituição das obrigações do 
Poder Central, que traga mais formação, mais informação 
para que Castro Verde se orgulhe da geração de jovens 
críticos, ativos e interventivos que tem. É nessa certeza 
que vive o futuro do nosso concelho, o futuro das suas 
gentes e, sobretudo, a força da esperança para construir 
um país livre e verdadeiramente democrático.         

moÇÃo

Moção de oposição ao OE 2014
a proposta de orçamento de Estado para 2014, aprovada pelos partidos da maioria parlamentar 

psD/cDs, vem retirar aos municípios portugueses cerca de 70 milhões de euros, configurando-se 
a continuação do incumprimento da lei das Finanças locais que só nos últimos três anos retirou 
aos cofres do município de castro Verde cerca de um milhão de euros.

Estes cortes sucessivos a que vimos assistindo, associados a um conjunto de decisões legisla-
tivas que vêm, ao longo dos últimos anos, limitando de forma inconstitucional a autonomia do poder 
local, vêm prejudicando de sobremaneira as populações e o particular desenvolvimento dos conce-
lhos de interior.

paralelamente, a natural diminuição do investimento municipal que advém da contínua diminuição 
de receitas imposta pela atual política de austeridade do governo, ao qual se adicionará a total 
ausência de investimento público do poder central no concelho de castro Verde e a diminuição do 
poder de compra dos funcionários públicos vem, de forma grave trazer problemas acrescidos ao 
tecido socioeconómico do concelho.

a câmara municipal de castro Verde, em reunião de Executivo de 6 novembro de 2013, vem ma-
nifestar a sua total oposição às políticas inscritas no orçamento de Estado para 2014, aprovado 
pelos partidos da maioria governamental (psD e cDs), e demonstrar a sua profunda indignação pela 
insensibilidade social e o constante desrespeito que norteia a atuação deste governo.

a presente tomada de posição foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária da câmara 
municipal realizada no dia 6 de novembro corrente, e da mesma é dado conhecimento ao senhor 
presidente da república, ao senhor 1º. primeiro ministro, à senhora ministra de Estado e das Finan-
ças, aos grupos parlamentares com assento na assembleia da república e à assembleia municipal 
de castro Verde.

paços do município de castro Verde, 7 de novembro de 2013

o Vice-presidente com competência delegada por despacho do presidente da câmara, datado de 
17.10.2013,

- antónio João Fernandes colaço -

ORçAMeNtO De estADO PARA 2014 

Autarquia aprovou Moção 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordi-
nária do dia 6 de novembro de 
2013 aprovou, por unanimidade, 
uma Moção, apresentada pelos 
vereadores da CDU, onde mani-
festa a sua total oposição às po-
líticas inscritas no Orçamento de 
estado para 2014, aprovado pelos 
partidos da maioria governamen-
tal (PsD e CDs), e onde expressa 

a indignação da autarquia face 
à insensibilidade social e ao cons-
tante desrespeito que norteia a 
atuação do atual Governo. 

De referir que a proposta de 
Orçamento de estado para 2014 
vem retirar aos municípios por-
tugueses cerca de 70 milhões de 
euros, prevendo-se a continuação 
do incumprimento da Lei das 
Finanças Locais que, só nos úl-

timos três anos, retirou aos cofres 
do Município de Castro Verde 
cerca de um milhão de euros. esta 
situação representa a diminuição 
do investimento municipal e na 
diminuição do poder de compra 
dos funcionários públicos, e por 
consequência, no agravar dos 
problemas acrescidos ao tecido 
socioeconómico do concelho.

FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

AssOCiAçãO NACiONAL De MUNiCíPiOs PORtUGUeses

autarquias de castro Verde participaram no 
XXi congresso nacional 

O Município de Castro Verde 
marcou presença no XXi Con-
gresso da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses 
(ANMP), realizado a 23 de no-
vembro, em santarém, fazendo-
-se representar por autarcas com 
assento na Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal de Castro 
Verde. Participaram o vereador 
António João Colaço, em repre-
sentação do Presidente da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
Francisco Duarte, a presidente 
da Assembleia Municipal, Maria 
Fernanda do espírito santo e o 
presidente da Junta de Freguesia 
de entradas, António Jerónimo.

Da ordem de trabalhos constou, 
entre outros pontos, a eleição dos 
novos titulares dos vários órgãos 
da ANMP e respetiva tomada de 
posse, a apresentação e discussão 
das suas linhas gerais de atuação. 

Durante o XXi Congresso da 
ANMP, e considerando o Poder 
Local um pilar da organização 
democrática do estado, que pros-
segue os interesses das popula-

ções, bem como o importante 
papel das autarquias locais no 
desenvolvimento do País, foi 
aprovado, por unanimidade, um 
documento que rejeita a propos-
ta-lei de Orçamento de estado 
para 2014 e que exige soluções 
que privilegiem os interesses dos 
cidadãos. Neste documento, o 
XXi Congresso lamenta a intole-
rância dos Governos que, em 

aspectos fundamentais, introdu-
zem medidas inaceitáveis para 
os municípios, suscetíveis de 
paralisar a atividade municipal 
e reclama do Governo e da As-
sembleia da República uma mu-
dança de atitude para com o 
Poder Local, que tenha em con-
ta as suas especificidades, no 
respeito pela sua autonomia.

XXi Congresso Nacional da aNmp
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AeCt DA FAiXA PiRitOsA ibéRiCA

oficialização do agrupamento 
transfronteiriço está concluída  

O Agrupamento europeu de 
Cooperação territorial (AeCt) 
da Faixa Piritosa ibérica, que en-
volve sete municípios da provín-
cia de Huelva e cinco municípios 
do baixo Alentejo na criação e 
desenvolvimento de projetos 
capazes de contribuir para o pro-
gresso desta área mineira, adqui-
rirá, em breve, personalidade 
jurídica.

O processo de reconhecimen-
to do AeCt remonta ao dia 21 de 
maio de 2010, data em que foi 
assinado, em Almodôvar, o Con-
vénio e os estatutos, com vista à 
criação deste agrupamento. 

este foi o primeiro passo desta 
entidade regional transfrontei-
riça que tem como objetivo dar 
prioridade à cooperação entre 
entidades de territórios mineiros 
com necessidades comuns de 
desenvolvimento económico e 
social, e assegurar a articulação 
de esforços e a gestão de compe-
tências em matéria de turismo, 
meio ambiente, energia, desen-
volvimento local, entre outros, 
num desenvolvimento integrado. 

Recorde-se que este Agrupa-

mento europeu de Cooperação 
territorial (AeCt) reveste-se de 
grande importância para as po-
pulações do território da Faixa 
Piritosa ibérica, que abrange uma 
área com cerca de 4500 km2, e 
no qual estão englobados muni-
cípios que têm em comum espa-
ços mineiros desativados ou 
ainda em atividade na Faixa Pi-
ritosa ibérica, como é o caso da 
Mina Neves-Corvo, no concelho 
de Castro Verde.

AutArquiA
eNCeRRAMeNtO DAs RePARtições De FiNANçAs 

Câmara aprovou 
tomada de posição 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordi-
nária do dia 25 de setembro de 
2013 aprovou, por unanimidade, 
uma tomada de Posição contra 
o encerramento das repartições 
de finanças por considerar esta 
medida “contrária a qualquer 

lógica de desenvolvimento sus-
tentado e equilibrado do País” e 
impede “o direito igual de qual-
quer cidadão, em qualquer con-
celho, ao serviço público presta-
do”, contribuindo para o agravar 
da desertificação do Alentejo e 
de todo o interior. 

Tomada de Posição contra 
o encerramento das 

Repartições de Finanças 

Em face, quer das notícias há meses divulgadas, quer, agora 
dos anúncios ou indicações de perspetivas de encerramento em 
larga escala de serviços públicos das finanças, agora designados 
de autoridade tributária, a câmara municipal de castro Verde 
entende tornar pública a seguinte posição:

independentemente do número de serviços previstos para en-
cerrar, (e fala-se em reduções de 14 para 4 no distrito de beja), 
entendemos rejeitar tal hipótese, tendo em conta o direito igual 
de qualquer cidadão em qualquer concelho ao serviço público 
prestado;

Que esta medida, que contrariaremos, seria mais uma forma 
de contribuir para a desertificação do alentejo e de todo o interior, 
contrariando qualquer lógica de um desenvolvimento sustenta-
do e equilibrado do país;

continuar a defender serviços públicos de qualidade, acessíveis 
em igualdade de acesso a todos os cidadãos e entidades, asse-
gurando igualmente os direitos e postos de trabalhos aos traba-
lhadores.

a presente tomada de posição foi aprovada por unanimidade, 
na reunião da câmara municipal realizada no dia 25 de setembro 
de 2013.

paços do município de castro Verde, 26 de setembro de 2013

o presidente da câmara
- Francisco José caldeira Duarte -

etA DO MONte DA ROCHA 

remodelação em curso
a intervenção, que tem por base a Eta construída pela autarquia de castro 
Verde, vai beneficiar a eficiência dos serviços de abastecimento de água 
em alta e servir as populações dos concelhos de castro verde, ourique, 
almodôvar e odemira.

Desde setembro que a emprei-
tada de Construção da etA do 
Monte da Rocha se encontra em 
curso. O ato público de assina-
tura do contrato, promovido pela 
empresa “Águas Públicas do 
Alentejo”, decorreu nas instalações 
da etA do Monte da Rocha, no 
passado dia 3 de setembro, e reu-
niu os autarcas de Castro Verde, 
Ourique, Almodôvar e Odemira. 

Desenvolvida nos anos de 
1985/88, pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, a estação de 
Captação e tratamento de Águas 
do Monte da Rocha, agora em 
remodelação, foi um projeto vi-
sionário para a época, e quase 
temerário, do ponto de vista fi-
nanceiro. O custo das obras re-
presentou à época mais de 3 
milhões de euros, comparticipa-
dos mais tarde em 60%, pelos 
fundos comunitários do FeDeR. 
Porém, face a um conjunto de 
vicissitudes várias, o seu âmbito 
ficou limitado ao abastecimento 
de água tratada às povoações de 
estação de Ourique, Aivados, 
Casével, Almeirim e Castro Verde.  

A intervenção agora em curso 
tem como finalidade a duplicação 
da capacidade de tratamento 
atualmente existente e a melho-
ria do respetivo processo de tra-
tamento. Para que este objetivo 

seja atingido, será reabilitada a 
linha de tratamento existente e 
construída uma nova linha de 
tratamento com capacidade para 
200 m3/hora, recorrendo a um 
processo de flotação, o que per-
mitirá fazer face a eventuais au-
mentos de algas que possam 
surgir na albufeira.

A nova infraestrutura, avaliada 
em 3,5 milhões de euros, bene-
ficiará cerca de 17 000 habitantes 
dos concelhos de Castro Verde, 
Ourique, Almodôvar e Odemira, 

e vai garantir a qualidade, a con-
tinuidade e a eficiência dos ser-
viços de abastecimento de água 
em “alta”, numa região com ne-
cessidades especiais, nomeada-
mente problemas de escassez de 
recursos hídricos, dispersão po-
pulacional e sensibilidade am-
biental.

Adjudicada ao Consórcio Ac-
ciona Água / Lúcios, a interven-
ção deverá estar concluída em 
outubro de 2014.

câmara disponibiliza 
pagamento da água 
através de multibanco

Com o objetivo de melhorar o 
serviço prestado junto dos mu-
nícipes, a Câmara Municipal de 
Castro Verde disponibiliza, des-
de o mês de novembro, o paga-
mento da fatura do consumo de 
água (relativo ao processamento 
de outubro) através do serviço 
de multibanco, sem acréscimo 
de despesa para o consumidor.

Além do pagamento por mul-
tibanco, disponível a todos os 
munícipes do concelho, a autar-
quia continua ainda a disponi-
bilizar o pagamento do consumo 
de água por transferência ban-
cária, ou, no caso das localidades 
de Castro Verde e Geraldos, no 
Posto de Cobrança de Castro 
Verde, situado na Rua da seara 
Nova (Centro Coordenador de 
transportes).

A população da freguesia de 
entradas, por sua vez, pode con-
tinuar a pagar a fatura da água 
na sede da Junta de Freguesia.

 No caso das freguesias de san-
ta bárbara de Padrões e são Mar-
cos da Atabueira e, das localida-
des de Casével, Almeirim, estação 
de Ourique, Aivados, Piçarras e 

Monte Cerro, para além do pa-
gamento por Multibanco, estará 
ainda disponível o pagamento 
ao domicílio, diretamente ao 
cobrador, para quem assim o 
desejar.

Os dados para pagamento da 
água por Multibanco vêm dis-
poníveis na respetiva fatura. 
Para mais informações contate 
o serviço de Águas da Câmara 
Municipal de Castro Verde, na 
Praça do Município em Castro 
Verde, ou através do telefone 
286 320 700.

Municípios da Província de 
Huelva Alosno, Almonaster 
la Real, Cabezas Rubias, 
Calañas e Puebla de Guzmán 
e as entidades autónomas 
locais de tharsis e La Zarza 
– Perrunal

Municípios do Baixo Alentejo 
Castro Verde, Almodôvar, 
Aljustrel, Mértola e Grândola

lavaria Cobre - mina de Neves-Corvo

Decantador da eta do monte da rocha
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AutArquiA
eLeições AUtÁRqUiCAs 2013

CDu vence com maioria absoluta
Após o ato eleitoral de 29 de 

setembro que elegeu os órgãos 
autárquicos para o mandato 2013-
2017, e que ditou a vitória da CDU 
em todas as mesas de voto do 
concelho de Castro Verde, con-
quistando a maioria absoluta na 
Câmara Municipal, Assembleia 
Municipal e em todas as Juntas 
de Freguesia, tomou posse, no 
passado dia 16 de outubro, o novo 
executivo da Câmara Municipal 

de  Castro Verde. O novo execu-
tivo é constituído por José Fran-
cisco Caldeira Duarte (Presidente), 
António João Colaço (Vice-presi-
dente), António José  Rosa de bri-
to, Carlos Alberto Camacho Guer-
reiro Pereira e Paulo Jorge Maria 
do Nascimento (Vereadores). 

Os resultados obtidos nestas 
Autárquicas 2013 expressaram, 
uma vez mais, o reconhecimen-
to e a confiança da população de 

Castro Verde na CDU, no seu 
percurso e na competência do 
seu trabalho, sufragando um 
programa eleitoral que, ao longo 
dos próximos quatros anos de 
mandato, será a linha de orien-
tação deste executivo na concre-
tização de um trabalho e gestão 
responsável que continuará a 
privilegiar a dignificação e a me-
lhoria da qualidade de vida da 
população do concelho. 

também os eleitos da Assem-
bleia Municipal de Castro Verde 
tomaram posse a 16 de outubro, 
após a realização da primeira 
sessão deste órgão, que elegeu a 
mesa da Assembleia, composta 
por Maria Fernanda Coelho es-
pírito santo (Presidente), Caro-
lina Conceição Hipotecas Caba-
ça (Primeira secretária) e João 
Miguel benedito branco (segun-
do secretário). As Assembleias 

de Freguesia tomaram posse nos 
dias que se seguiram, com a elei-
ção dos respetivos órgãos execu-
tivos e mesas de Assembleia.  

A primeira reunião desta Câ-
mara Municipal aconteceu no 
passado dia 17 de outubro, na 
sala de sessões do edifício dos 
Paços do Município onde foram 
atribuídas aos Vereadores e Pre-
sidente as funções a assumir ao 
longo do mandato. 

assembleias de
 freguesia CDu ps

Coligação
 “Juntos por Castro 

verde” 
(ppD/psD.CDs-pp)

abstenção

união das Freguesias de 
castro Verde e casével 54,05% 38,86% – 41,95%

Entradas 65,08% 30,80% – 35,79%

sta. bárbara de padrões 57,73% 39,52% – 37,01%

s. marcos da atabueira 60,59% 33,05% – 29,34%

resultados
eleições autárquicas 2013 CDu ps

Coligação 
“Juntos pelo futuro” 

(ppD/psD)
abstenção

câmara municipal 54,69% 35,62% 5,31% 39,92%

assembleia municipal 53,90 % 35,75% 5,98% 39,92%

Órgão executivo - Câmara municipal de Castro verde

presidente  francisco José Caldeira Duarte  cDu

coordenação geral da atividade municipal bem como a cooperação 
com as Juntas de Freguesia do concelho e as relações interinsti-
tucionais e ainda a coordenação e gestão corrente da atividade 
municipal na área do ordenamento, gestão urbanística e obras 
municipais, compreendendo os domínios do planeamento estra-
tégico, estudos e projetos, habitação, licenciamento de obras par-
ticulares, proceder ao lançamento de obras municipais e acom-
panhar e fiscalizar a sua execução.

Especificamente assegurará a coordenação dos seguintes setores:
gabinete de apoio ao Desenvolvimento Económico; gabinete de 
apoio social (setor da ação social); gabinete do planeamento e 
gestão de contratos; secção administrativa; secção Financeira e 
património; secção de recursos Humanos; assegurará também 
a coordenação em termos políticos dos seguintes setores da Di-
visão de obras gestão urbanística e ambiental: secção de licen-
ciamento de urbanização e Edificação.

Vice-presidente, Vereador  antónio João fernandes Colaço  cDu

coordenação e gestão corrente da atividade municipal nas áreas 
da segurança e proteção civil e dos serviços urbanos, compre-
endendo os domínios dos transportes, abastecimento de água, 
drenagem e tratamento de efluentes, higiene e limpeza, espaços 
verdes, cemitério, feiras e mercados. coordenação, em termos 
políticos, dos seguintes setores da Divisão de gestão urbanística 
e ambiental: gabinete médico Veterinário; gabinete técnico Flo-
restal; serviço municipal de proteção civil; sector de obras novas, 
de conservação e manutenção, em regime de administração Di-
reta; sector de gestão ambiental;
sector de transportes e máquinas; sector de oficinas; secção de 
aprovisionamento e armazém;

Vereador  paulo Jorge maria do Nascimento  cDu

coordenação e gestão corrente da atividade municipal na área so-
ciocultural, da Educação e da promoção e informação municipais, 
compreendendo os domínios da cultura, do lazer, do Desporto e da 
Educação, bem como a informação municipal e a promoção turística.
coordenação, em termos políticos, dos seguintes setores da Divisão 
de ação social, Educação, cultura e Desporto: cultura; Desporto; 
Educação.
coordenação das iniciativas promocionais e atividades de relações 
públicas através do gabinete de informação e comunicação.

antónio José rosa de brito  ps 
sem pelouros atribuídos.

Carlos alberto Camacho Guerreiro pereira  ps
sem pelouros atribuídos.

presidentes Juntas de freguesia

união das Freguesias de castro Verde e casével  José de brito martins cDu
Junta de Freguesia de Entradas  antónio José silvestre Jerónimo cDu
Junta de Freguesia de sta. bárbara de padrões  ana luisa marques fatana  cDu
Junta de Freguesia de s. marcos da ataboeira  alexandra isabel bravo Nunes baptista tomé cDu

Órgão Deliberativo - assembleia municipal

presidente  maria fernanda Coelho espírito santo  cDu
1º secretário  Carolina Conceição H. Cabaça  cDu
2º secretário  João miguel benedito branco  cDu         

Deputados municipais/Vogais
Filipe manuel patrício mestre (ps); maria cesaltina cruz m. basílio (cDu); maria da luz m. mateus 
Pereira  (PS); Carlos Alberto Soares Ramos (CDU); João Pedro Janeiro Dias Aurélio (PS); Maria João 
de Lima Teixeira da Silva  (CDU); Artur Jorge Cordeiro Lagartinho (CDU); Ana Sofia Guerreiro Coelho  
(PS); Rui Luís Silva de Matos  (CDU); João Miguel Dias Marques Pires  (PS); Jorge Manuel Custódio 
Monteiro  (CDU); Rui Duarte Moreno N. da Conceição (PSD.CDS-PP); José de Brito Silva Martins 
(CDU); António José Silvestre Jerónimo (CDU); Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé  (CDU); 
Ana Luísa Marques Fatana  (CDU).



  outubro•dezembro 2013   O Campaniço  5

educação, uma área fundamental
1398 alunos iniciaram o ano letivo 2013/14 no concelho de castro Verde. 
a autarquia continua a assumir ações para além das suas competências 
e afirma parcerias na área da educação. Em causa está um investimento 
prioritário para a formação dos cidadãos e o reivindicar da importância da 
escola pública.

A educação continua a ser uma 
prioridade na ação política da 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de. O ano letivo 2013-14 teve 
início em setembro para 1398 
alunos, que frequentam o Agru-
pamento de escolas de Castro 
Verde, o Jardim-de-infância do 
Lar Jacinto Faleiro, o Conserva-
tório Regional do baixo Alentejo 
(secção de Castro Verde) e a Uni-
versidade sénior de Castro Verde.

Conscientes da importância 
que o ensino desempenha no 
desenvolvimento das comuni-
dades e, numa altura em que a 
educação e a escola pública são 
alvo de uma política central que 
contribui drasticamente para a 
diminuição das mesmas no nos-
so país, voltamos a assumir um 
conjunto de responsabilidades 
que consideramos fundamentais 
para o bom desempenho dos 
nossos alunos, o que implicará 
uma estimativa orçamental para 
despesas correntes, superior a 1 
milhão de euros.

Uma parte da ação da autarquia 
na área da educação decorre da 
aplicação da Lei da Competência 
das Autarquias Locais abrangen-
do áreas como os transportes 
escolares, fornecimento de refei-
ções, atividades de animação e 
de apoio à família, manutenção 
de edifícios escolares, etc. De fora, 
ficam as Atividades de enrique-
cimento Curricular (AeCs) que, 
neste ano letivo, são responsa-
bilidade direta do Agrupamento 
de escolas, posição que derivou 
da alteração legal que enquadra 
as mesmas e que retirou às au-
tarquias responsabilidades que 
não tornam lógico que as mesmas 
sejam as entidades promotoras 
dessas atividades, posição defen-
dida pela Associação Nacional 
de Municípios, com a qual a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
manifesta concordância.

No âmbito do Regulamento 
Municipal de Ação social escolar, 

a autarquia atribui auxílios eco-
nómicos aos alunos do 1º Ciclo 
do ensino básico e Jardins-de-
-infância de agregados familiares 
necessitados, nomeadamente 
apoios ao nível do fornecimento 
de refeições e da aquisição de 
manuais e material escolar. A ação 
social estende-se ainda aos alu-
nos que frequentam o ensino 
superior através da atribuição de 
bolsas de estudo, conforme re-
gulamento específico criado para 
o efeito.

No ano letivo em curso a au-
tarquia mantém uma cooperação 
ativa nos diversos projetos esco-

lares dinamizados pelas escolas 
que contribuem para um maior 
enriquecimento do universo es-
cola e para uma maior ligação da 
escola à comunidade, de que são 
exemplo o “Projeto Viola Cam-
paniça”, “Cante Alentejano no 
1ºCeb”, “semanas Culturais”, etc. 
Regularmente são mantidos ou-
tros apoios como a cedência de 
equipamentos e materiais ou a 
cedência de transporte para vi-
sitas de estudo e dinâmicas do 
desporto escolar.

importa referir ainda que a 
autarquia vai manter a coopera-
ção estabelecida no âmbito do 

Conservatório Regional de baixo 
Alentejo contribuindo para a 
viabilização da existência do en-
sino artístico na região, com des-
taque para a forte dinâmica da 
secção de Castro Verde. igual 
postura se aplica à Associação 
sénior de Castro Verde, entidade 
promotora da Universidade sénior 
de Castro Verde através da atri-

buição de apoios e ações de co-
laboração consagradas no pro-
tocolo existente.

As ações e apoios no campo da 
educação articulam com a ativi-
dade das Juntas de Freguesia, pelo 
que algumas áreas estão proto-
coladas na descentralização de 
competências entre as autarquias 
locais do concelho.

educAção

Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Jardim-de-infância     141
1º ciclo do Ensino básico    268
2º ciclo do Ensino básico    157
3º ciclo do Ensino básico    254
Ensino secundário     213
 
Total de alunos do Agrupamento            1 033 

conservatório regional do baixo alentejo  165 
universidade sénior de castro Verde     91
creche e Jardim-de-infância 
do lar Jacinto Faleiro                                              109

 Total final de alunos                 1 398 

concElHo DE castro VErDE

Número de alunos do ano letivo 2013/14

4+e = 4º ANO MAis eMPReeNDeDOR

crianças de castro Verde aprendem a ser "empreendedoras"
“4+e”, o equivalente a “4º ano 

mais empreendedor”, é o proje-
to-piloto que o Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento, da Câma-
ra Municipal de Castro Verde está 
a dinamizar junto do 4º ano do 
ensino básico, desde o passado 
dia 17 de outubro, dando cum-
primento ao plano de ação 2013. 

Para Luís soares, do Gabinete 
de Apoio ao Desenvolvimento, 
"empreendedorismo é uma pa-
lavra semanticamente diversa, 

comprida e não particularmen-
te bonita"e, provavelmente, a 
mais usada ao longo do "4+e". 
em função disso, “o projeto foi 
desenhado de forma a haver uma 
apropriação do espiríto e cultu-
ra empreendedora”, refere. Num 
ambiente de aprendizagem in-
formal e, simultaneamente, 
motivador recorre-se “frequen-
temente a metáforas que permi-
tam às crianças fazer escolhas e 
adquirir novos hábitos”. Promo-

ver a capacidade de iniciativa, 
de gerar e aplicar ideias de um 
modo criativo são os pilares do 
projeto-piloto dirigido a 55 alu-
nos deste nível de ensino. Para 
isso são trabalhadas algumas 
competências-chave “natural-
mente adaptadas”, cuja meto-
dologia “assenta em fazer, expe-
rimentar e sentir que houve 
muito mérito em tentar, inde-
pendentemente dos resultados”, 
refere Luís soares, concluindo 

que, o simples facto de tentar 
“resultará sempre em aprendi-
zagem”.

enriquecer as unidades cur-
riculares nas crianças é apenas 
uma parte da “estratégia dese-
nhada". O mesmo conclui que 
o empreendedorismo está ao 
alcance de todos e que “a «edu-
cação» para o empreendedoris-
mo pode constituir-se como uma 
oportunidade de mudança”. De 
acordo com o esboço do plano 

de ação para 2014, Luís soares 
ambiciona “marcar a diferença 
pela positiva” pelo que, defende, 
"é necessário trabalhar uma di-
nâmica de promoção e de incen-
tivo à ação na comunidade”.

O projeto vai decorrer até ao 
fim deste ano letivo, reservando-
-se para essa altura o balanço 
das dinâmicas trabalhas junto 
dos alunos. 

 gabinete de apoio ao desenvolvimento

Como são assegurados os transportes escolares
a autarquia assegura o transporte a todos os alunos abrangi-
dos pela escolaridade obrigatória (12º ano) através das seguin-
tes modalidades:

pagamento total das vinhetas de passe dos alunos que uti-
lizam a rede de transportes públicos, num total de 189 alunos, 
englobando os que estudam fora do concelho em áreas de for-
mação cuja oferta não existe em castro Verde.

rede de transporte em viaturas municipais assegura o trans-
porte de 41 alunos de diversos aglomerados populacionais e 
montes que frequentam diferentes níveis de ensino.

rede de transportes em viaturas contratualizadas (táxis e 
autocarro), no âmbito da contratualização pública, assegura o 
transporte 39 alunos, através de 3 circuitos diários, de diversos 
aglomerados populacionais e montes que frequentam diferen-
tes níveis de ensino.

Carreira s. marcos da atabueira / Castro verde,  a câmara mu-
nicipal de castro Verde celebrou um acordo com a rodoviária 
para funcionamento da carreira regular s. marcos da atabueira 
- castro Verde, durante os períodos escolares, permitindo dar 
resposta aos transportes escolares e a algumas necessidades 
da comunidade.

Circuito urbano, contratualizado com a rodoviária, assegura 
o transporte dos alunos no núcleo urbano da vila de castro Ver-
de através de dois circuitos diários.
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rede viária municipal, caminhos
agrícolas e espaços urbanos 
valorizados

não obstante as restrições impos-
tas pelo governo à atividade autár-
quica, a câmara municipal continua 
a realizar um vasto conjunto de in-
tervenções em todos os domínios 
das suas atribuições, todas elas 
destinadas a acrescentar mais qua-
lidade de vida às populações. Des-
tacam-se, dentro destas, obras de 
valorização da rede viária municipal 
e dos caminhos agrícolas, e reabili-
tação urbana, nomeadamente o tra-
tamento de espaços públicos e a 
renovação dos parques infantis.
importa referir, dentro destas inter-
venções, a continuidade da reparação 
de diversos caminhos agrícolas na 
área do concelho, que tem consisti-
do na abertura e correção de valetas, 
no seu reperfilamento e na colocação 
de toutvenant. Foram recentemente 
objeto de intervenção, os acessos 
aos montes da pôpa, benfica, novo 
de sta. bárbara, azinheira, castelo, 
toril Velho, rosa, ronceiro, achada 
e barrigoa, estando a decorrer a re-
paração do acesso ao monte Vale. 

Estes trabalhos integram-se na po-
lítica que a câmara vem prosseguin-
do no sentido de promover a valori-
zação do mundo rural.

De igual importância, são os diver-
sos arranjos urbanísticos que estão 
a ser levados a cabo em castro Ver-
de, nomeadamente nas ruas manuel 
da Fonseca, Francisco galrito, gil 
Vicente, Fernão lopes e avenida de 
lisboa. com estes trabalhos preten-
de-se requalificar e revitalizar o es-
paço urbano, promovendo a sua 
multifuncionalidade, através do au-
mento do número de espaços de 
estacionamento, do aumento e revi-
talização de zonas verdes e espaços 
de permanência, com introdução de 
mobiliário urbano e construção de 
novos pavimentos.

simultaneamente, encontram-se 
a decorrer trabalhos de reabilitação 
urbana em todas as freguesias do 
concelho, executados pelas respeti-
vas Juntas, integrados no quadro dos 
protocolos de descentralização de 
competências existentes.

artérias de Castro verde reabilitadas
a autarquia procedeu, recentemen-

te, à reabilitação de algumas artérias 
de castro Verde, com a finalidade de 
executar melhorias nas zonas com 
maior movimento de trânsito auto-
móvel na sede do concelho.

os trabalhos, orçados em cerca de 
70.000,00 €, incluíram o saneamen-
to (fresagem) dos pavimentos, exe-
cução de caixa em toutvenant, apli-
cação de tapete betuminoso, 
colocação de lancis, elevação das 
caixas de visita das redes de esgotos 
e águas pluviais, assim como das 
válvulas da rede de abastecimento 
de água potável, a reabilitação de 
sumidouros, colocação de sinaliza-
ção vertical e horizontal e construção 
de passadeiras elevadas em betu-
minoso.

Foram objeto desta intervenção as 
ruas morais sarmento, travessa do 
sol, rua de lisboa, rua Fernão lopes, 
rua projetada à rua camilo castelo 
branco / rua almeida garret e o cru-
zamento entre a rua de casével, rua 
de aljustrel e avenida Humberto Del-
gado e a rua da reforma agrária.

obrAs

eletrificação rural em 35 montes e explorações agrícolas
a câmara municipal de castro 

Verde, fruto da parceria estabeleci-
da em fevereiro de 2013 com a EDp, 
proprietários e arrendatários de 
explorações agrícolas, deu início, no 
passado mês de setembro, à imple-
mentação do projeto de eletrificação 
rural dotando de energia elétrica 35 
montes e explorações agrícolas do 
concelho de castro Verde. 

a intervenção,  que ultrapassa um 
milhão de euros, tem um prazo de 
execução de um ano e teve início nos 
montes do benfica, roncanho, Eira 
nova e Velha e monte novo da ponte. 

Este projeto de eletrificação, as-
senta numa base tripartida, envol-
vendo os proprietários que supor-
taram parte dos custos, e visa 
contribuir para o aumento da com-
petitividade 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.

De referir que este é um esforço 
que a autarquia tem vindo a desen-
volver há bastante tempo, de modo 

a abranger todas as explorações 
agrícolas do concelho de castro 
Verde, no sentido de modernizar, 
diversificar e viabilizar as atividades 
produtivas desenvolvidas. 

rede de águas pluviais sofre obra de alteração
Está a decorrer na entrada norte  

de castro Verde, junto ao ciV (cen-
tro de inspeção de Veículos), uma 
obra que contempla a alteração da 
rede de escoamento das águas 
pluviais.

a obra consiste na execução de 
um emissário em manilhas de be-
tão de diâmetro de 600 mm numa 
extensão de 150 metros, para es-
coamento de águas pluviais em 
caso de chuvas mais intensas e na 
construção de uma estação eleva-
tória para bombear o efluente do-
méstico para o coletor de águas 
residuais mais próximo. Ficará 
assim resolvida uma deficiência 
estrutural na rede de drenagem das 
águas pluviais na sede do concelho.

o Estaleiro da câmara municipal 
de castro Verde foi, durante o mês de 
novembro, alvo de uma intervenção 
que teve como finalidade a criação de 
melhores condições de trabalho. 

Esta requalificação contemplou a 
colocação de 3000m2 de tapete be-
tuminoso e teve um custo de 20.000 
euros. 

estaleiro municipal pavimentado

rede de escoamento de águas pluviais

trabalhos de eletrificação rural

requalificação das artérias da vila pavimentação do estaleiro municipal
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Hortas Comunitárias
a câmara municipal de castro 

Verde foi pioneira na região, no que 
respeita à criação de Hortas comu-
nitárias, avançando para este pro-
jeto consciente da sua importância 
para a preservação do ambiente no 
concelho, mas também pelas inú-
meras mais-valias que este poderia 
trazer, nomeadamente aos níveis da 
sustentabilidade, da economia fami-
liar, da vertente sociocultural, do 
convívio, do lazer e no incremento de 
novas aprendizagens. as Hortas co-
munitárias têm vindo a fomentar e 
incentivar práticas ancestrais de tra-
balho do solo e a possibilidade do 
cultivo em modo biológico, acrescen-
tando qualidade de vida e poupança 
à economia dos agregados familiares. 

considerando a importância que 
esta infraestrutura já tem para a co-
munidade castrense, a câmara mu-
nicipal continua a efetuar esforços 

no sentido de melhorar este espaço 
comunitário cumprindo, assim os 
objetivos que estão na base da sua 

criação. 
De forma a criar as condições ne-

cessárias à prática hortícola foram 

instaladas, no espaço das Hortas 
comunitárias, zonas de utilização 
comum, facilitando e promovendo o 
convívio, zonas de circulação e es-
tacionamento para os utilizadores, 
e disponibilizadas condições para a 
prática de compostagem.

Este projeto tem ainda permitido 
desenvolver laços sociais entre os 
antigos e  os novos horticultores e 
promover um estilo de vida mais 
saudável.

Durante o verão de 2012, a autar-
quia procedeu à abertura de três 
furos artesianos para ligação à rede 
de abastecimento das Hortas. ape-
sar dos esforços desenvolvidos, 
estes não se revelaram suficientes, 
pelo que foi necessário  transportar 
água para a rega com tratores e res-
petivo depósitos, durante grande 
parte desta estação. 

De forma a contornar a situação, 

foi construída uma conduta adutora 
em pEaD de 90 mm numa extensão 
de cerca de 1350 metros, com ligação 
à conduta proveniente da Horta da 
nora, que veio permitir o abasteci-
mento de água em abundância às 
Hortas comunitárias, durante todo 
o verão.

o alpendre destinado aos momen-
tos de convívio e lazer dos horticul-
tores sofreu igualmente obras de 
beneficiação, que contemplaram a 
construção de uma bancada de apoio 
dotada de lava-loiças e barbecue. 

atualmente, continuam a decorrer 
no terreno a plantação de diversas 
árvores, com a finalidade de criar uma 
barreira de proteção para resguardar 
as hortas de ventos, de criar zonas 
de sombra, melhorar o aspeto esté-
tico da zona e contribuir para a ques-
tão ambiental.

arranjos urbanísticos em vários espaços de Castro verde
a requalificação urbana constitui 

para a câmara municipal um obje-
tivo estratégico para elevar cada 
vez mais o nível de qualidade de 
vida da população do concelho.

neste campo, a autarquia está a 
levar a cabo obras de requalificação 
urbana em diversos espaços de 
castro Verde, com vista à sua va-
lorização.

no espaço entre a antiga estrada 
para mértola (En123) e a rua do 
poço, a câmara municipal de cas-
tro Verde procedeu à execução de 
um muro de suporte em betão, para 
vencer o desnível existente entre 
os dois arruamentos, coroado por 
lajetas que servem de banco, de 
passeios em betonilha, de bolsas 
de estacionamento revestidas a 
betuminoso, de uma escadaria de 
acesso em betão e ainda à planta-
ção de 11 árvores (plátanos).

no gaveto entre as ruas nova da 

Feira e de almodôvar, o qual já se 
encontrava definido com passeios 
em pavet, lancis em cimento e tou-
tvenant, foram também realizadas 
obras de requalificação. no novo 
pavimento foram introduzidos de-

senhos geométricos em faixas, ou 
pequenas áreas integradas no de-
senho geral recorrendo-se a dife-
rentes tipos de pedra – granito de 
diversas cores e vidraço, bem como 
faixas em pedras de granito, a es-

tereotomia e constituição do dese-
nho global contempla a forma dos 
passeios existentes, a partir dos 
quais se desenvolve todo o esque-
ma proposto. nos materiais a usar 
teve-se em atenção os existentes 

na praça anexa.
com a execução destes projetos, 

a câmara municipal reforça a ofer-
ta de espaços com vocação de 
fruição lúdica.

obrAs

Proteção Civil

FRIO   medidas de auto-proteção

uma vaga de frio é produzida por 
uma massa de ar frio e geralmente 
seco que se desenvolve sobre uma 
área continental. Durante estes 
fenómenos ocorrem reduções 
significativas, por vezes repenti-
nas, das temperaturas diárias, 
descendo os valores mínimos 
abaixo dos 0ºC no inverno. Neste 
sentido, a autoridade Nacional de 
proteção Civil (aNpC) alerta para 
as baixas temperaturas sentidas, 
especialmente durante a noite, e 
destaca um conjunto de medidas 
de autoproteção, reforçando a 
necessidade de uma especial 
atenção aos grupos populacionais 
mais vulneráveis.

a autoridade Nacional de proteção 
Civil recomenda:

• Especial atenção aos aquecimentos 
com combustão (ex. braseiras e larei-
ras), que podem causar intoxicação e 
levar à morte.

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

• Evite o uso de dispositivos de aqueci-
mento durante o sono, desligando sem-
pre quaisquer aparelhos antes de se 
deitar.

• Tenha em atenção a condução em lo-
cais onde se forme gelo na estrada, 
adotando uma condução defensiva. 

• Especial atenção por parte das famílias 
e vizinhos, e das redes sociais de pro-

ximidade, com as situações de pesso-
as idosas e em condição de maior 
isolamento. 

 
a Direção Geral da saúde sugere a 
adoção das seguintes medidas:

• Evitar a exposição prolongada ao frio 
e as mudanças bruscas de tempera-
tura.

• O uso de várias camadas de roupa fol-
gada e adaptada à temperatura am-
biente. 

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

• A ingestão de sopas e bebidas quentes, 
evitando o álcool que proporciona uma 
falsa sensação de calor.

• Especial atenção com a proteção em 
termos de vestuário por parte de tra-
balhadores que exerçam a sua ativida-
de no exterior, e evitar esforços exces-
sivos resultantes dessa atividade. 

para além das recomendações acima 
descritas, encontrará informação adi-
cional em www.dgs.pt, www.ipma.pt e 
www.prociv.pt . através da linha saúde 
24 (808 24 24 24) pode obter esclare-
cimentos adicionais sobre os efeitos 
do frio na saúde, medidas de autopro-
teção ou ser devidamente encaminha-
dos para os serviços de saúde quando 
se justifique.

www.cm-castroverde.pt

antiga estrada para mértola (eN123) e rua do poço  ruas Nova da feira e de almodôvar

Hortas Comunitárias de Castro verde
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Casa de Campo da Herdade da apariça
Sandra Policarpo 

A meio do montado, como quem 
segue para s. Marcos da Atabuei-
ra, ergue-se a Casa de Campo da 
Herdade da Apariça. O fim do 
caminho em terra batida dita o 
início da contemplação: 700 hec-
tares de paisagem sumptuosa e 
o habitat de eleição para algumas 
das mais importantes espécies 
que compõem a biodiversidade 
da região. Jorge bobone é o pro-
prietário da Casa de Campo da 
Herdade da Apariça, construída 
a partir do antigo monte em ru-
ínas e nas imediações da barragem 
com cerca de 20ha. “A oportuni-
dade de adquirir a Herdade surgiu 
em 1994, tinha apenas 22 anos. Foi 
um desafio. sempre quis ser agri-
cultor. Da reconstrução do monte 
à criação das condições necessá-
rias, esta tem sido, desde então, 
uma entrega a tempo inteiro”, 
refere. 

A aposta no turismo rural não 
foi uma decisão imediata, sur-
gindo já numa fase posterior à 
reconstrução do monte. “Foi após 
uma reunião promovida pela 
Alentejo XXi – Associação de De-
senvolvimento integrado do Meio 
Rural – que me ocorreu esta pos-
sibilidade de diversificação da 
atividade na exploração agrícola. 
Como reunia já algumas condições 
que podiam funcionar como 
atrativo para os turistas e era 
fundamental dar utilização às 
casas, entretanto reconstruídas, 
decidi apostar na Herdade como 
alojamento de turismo rural”.

Pontuada por uma decoração 
rústica, de pormenores simples 
e aconchegantes, a Casa de Cam-
po da Herdade da Apariça dis-
tingue-se pelo conforto e quie-
tude que proporciona, sendo 

notória a sua forte ligação à vida 
da própria Herdade, onde a ati-
vidade agrícola, a par da criação 
de vacas de raça mertolenga e 
cavalos puro sangue-árabe é, 
desde há 18 anos, o seu principal 
motor de desenvolvimento. 

Dividida em duas casas distin-
tas e independentes, a unidade 
de alojamento em espaço rural 
dispõe de um total de quatro 
quartos (2 quartos por casa), 
encontrando-se cada uma delas 
totalmente mobilada e equipada. 
Cozinha/sala com lareira, tele-
visão, casa de banho e alpendre 
oferecem aos seus visitantes as 
condições necessárias para que 
esta seja uma experiência a re-
petir. O pavilhão de caça, com 
capacidade para 45 pessoas, co-
zinha própria, sala de estar e de 
refeições, é outro dos espaços 
disponíveis no Monte, utilizado 
habitualmente na realização de 
caçadas. 

entre os serviços disponibili-
zados destaca-se o livre acesso à 
piscina e a possibilidade de rea-
lizar passeios de bicicleta ou 

montar a cavalo um dos exem-
plares de puro-sangue árabe 
criados por Jorge bobone. O 
«birdwatching» ou observação de 
aves é, devido às imensas poten-
cialidades da estepe circundante, 
a grande aposta do proprietário 
que adquiriu recentemente equi-
pamento para esse efeito. Aqui 
realiza com frequência passeios 
de jipe com o objetivo de dar a 
conhecer a fauna e a flora que 
envolve o monte alentejano des-
tacando, neste âmbito, a parceria 
com a empresa “birds & Nature 
tours”, o protocolo com a Mertu-
ris e a turismo do Alentejo eRt, e 
o 1º lugar obtido no concurso 
"Conheça as Aves da sua Proprie-
dade", lançado pela sociedade 
Portuguesa para o estudo das Aves 
(sPeA).“O objetivo é divulgar a 
Casa de Campo da Herdade da 
Apariça não só como alojamento, 
mas também como rota de des-
tino para a observação de aves. 
importa-nos cativar opinion lea-
ders estrangeiros que possam 
divulgar Portugal como destino 
ideal para esta prática”.

As preocupações ambientais e 
a sua compatibilização com a 
agricultura são questões que Jor-
ge bobone não descura. “Aqui 
trabalhamos os solos de uma 
forma amiga do ambiente e em 
sintonia com a fauna e flora aqui 
presentes. As análises regulares 
demonstram uma melhoria dos 
solos que se traduz em mais ma-
téria orgânica e menos acidez”, 
refere.

A aquisição de caixas de nidi-
ficação colocadas de forma dis-
persa pelo monte tem permitido 
a que algumas espécies de aves, 
como o rolieiro e o mocho gale-
go, sejam visitas frequentes. Ou-
tra das possibilidades disponi-
bilizadas pela Casa de Campo é 
a existência de abrigos móveis 
para observação de aves. estra-
tegicamente colocados conso-
ante a altura do ano, permitem 
aos visitantes integrar-se na na-
tureza e observar de perto as 
espécies raras que habitam nas 
proximidades, sem afetar o seu 
bem-estar. 

inaugurada em julho deste ano, 
Jorge bobone considera que a sua 

unidade de turismo rural “tem 
tido uma boa taxa de ocupação, 
motivada pela elevada procura 
pelo campo, nomeadamente, por 
parte de famílias em busca do 
sossego e da tranquilidade da 
natureza, e «birdwatchers» que 
aqui encontram um elevado nú-
mero de aves de interesse (abe-
tarda, rolieiro, cortiçol de barri-
ga preta, mocho galego e 
cegonha-preta, entre tantas ou-
tras) e o cenário ideal para a sua 
observação. 

A 15 minutos de Castro Verde, 
toda a envolvente da Herdade da 
Apariça é um convite a ficar. A 
vista sobre a imensa estepe alen-
tejana, o silêncio e a riqueza da 
biodiversidade são, conjugados 
com o bem receber e simpatia 
dos proprietários, motivos mais 
do que suficientes para conhecer 
a Casa da Campo da Herdade da 
Apariça. 

Contactos:
Monte da Apariça 7780-330 
entradas – Castro Verde  / tel. 934 
041 537 ou 937 504 089

Casa de Campo “fonte da perdiz”
Alexandra Contreiras

 
Do lado de fora o número 4 do 

Largo 25 de Abril, um edifício de 
paredes brancas e barra azul 
confunde-se com as outras pe-
quenas casas da aldeia das Piçar-
ras. Mas na verdade, não é apenas 
uma casa como as outras. é aqui, 
neste espaço, apenas a 10 km de 
Castro Verde, que se situa a Casa 
de Campo “Fonte da Perdiz”, a 
mais recente unidade de aloja-
mento do concelho. Um espaço, 
na verdade, bastante amplo, de-
corado de forma simples e tipi-
camente “à alentejana”, repleto 
de objetos antigos, cobertos de 

valor sentimental, que lhe con-
ferem um ar simpático, acolhedor 
e confortável.

Glória Camacho, proprietária 
do espaço, recebe-nos à porta. 
Convida-nos a sentar na sala co-
mum e começa por nos contar 
que sempre sonhou ter uma casa 
na terra que a viu nascer: “sem-
pre foi um sonho ter uma casa 
nas Piçarras, que é a terra onde 
nasci. e depois comecei a ver os 
passos que tinha que dar para 
construir aqui. Comprei primei-
ro o terreno e depois o edifício 
para construir uma casa grande, 
porque sempre gostei desse gé-
nero de casas”. Como anterior-

mente tinha gerido um negócio 
na área da restauração, “do qual 
já acusava bastante cansaço de-
vido ao excesso de trabalho e 
porque ainda era cedo para me 
reformar”, Glória Camacho pôs 
mão à obra e decidiu então inves-
tir neste negócio, porque “sempre 
é mais calmo, e como fica aqui no 
campo, dá para continuar a tra-
balhar dos 50 para cima e de uma 
forma mais tranquila”.

À disposição dos seus hóspedes 
a “Fonte da Perdiz – Casa de Cam-
po” tem sete quartos equipados 
com casa de banho privativa e ar 
condicionado, sala comum e la-
reira “à antiga”, acesso à cozinha, 

NOVAs CAsAs De CAMPO eM CAstRO VeRDe

turismo em espaço rural
as casas de campo da Herdade da apariça e da Fonte da perdiz são as mais recentes unidades de turismo rural do 
concelho de castro Verde. inauguradas este ano, vêm complementar a oferta turística já existente em termos de alojamento 
em espaço rural e constituem uma ótima sugestão para um fim-de-semana em sossego.

Casa de Campo da Herdade da apariça

Casa de Campo "fonte da perdiz"
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jardim, piscina, estacionamento 
privativo e ainda um alpendre 
onde se pode usufruir da paisa-
gem envolvente e assistir a “um 
pôr-do-sol magnífico”, revela a 
proprietária. quem aqui fica hos-
pedado pode ainda ocupar o seu 
tempo a percorrer os montes 
alentejanos, a fazer passeios pe-
destres ou a procurar os vários 
motivos de interesse na zona. 
Fazer fotografia, andar de bici-
cleta, participar na apanha da 
azeitona ou aprender a fazer pão 
são outras das propostas a ter em 
conta. “e depois há sempre as 
empresas de animação com as 
quais podemos estabelecer par-
cerias para dinamizar alguma 
atividade específica”, diz Glória 
Camacho.

Desde a sua abertura, em agos-
to passado, o espaço já acolheu 
um número considerável de hós-

pedes: “Desde que abri ao públi-
co já tive aqui muitos clientes. 
temos tido muitos caçadores. 
também já aconteceu pessoas 
virem cá passar um dia e acaba-
rem por ficar o resto da semana 
e o fim-de-semana. só comecei 

a promover o espaço a partir do 
mês de setembro. e tendo isso 
em conta, acho que o balanço até 
tem sido positivo. só há pouco 
tempo é que consegui estabele-
cer algumas parcerias com ope-
radores e agências de turismo.”

Para além dos turistas que pre-
tende atrair, serão também os 
próprios filhos da terra os poten-
ciais clientes deste espaço dado 
que “aqui na aldeia há muitas 
pessoas que emigraram e que, 
muitas vezes, não podem vir vi-
sitar a família porque não têm 
espaço para os receber e até já 
me contactaram no sentido de 
poderem ficar aqui”, explica a 
proprietária.

Para além da componente alo-
jamento, Glória Camacho pre-
tende ainda dinamizar outro tipo 
de atividades que possam poten-
ciar e valorizar este espaço: “Pre-
tendo fazer aqui algumas festas 
e receber casamentos, batizados, 
passagens de ano, ou mesmo 
,alugar o espaço para pequenas 
festas ou receções. também pre-
tendo trazer alguma animação 
aqui para a aldeia. Ainda este mês 

vamos reunir a população e alguns 
emigrantes num almoço”.

Depois de mais dois dedos de 
conversa, a proprietária levou-
-nos a visitar a casa. Caminhámos 
pelo jardim e, apesar do dia de 
outono que teimava em instalar-
-se, conseguimos apreciar o sos-
sego do espaço e a paisagem 
envolvente. 

No fim da nossa visita, regres-
sámos com a certeza que este é 
um espaço privilegiado para quem 
gosta da natureza e de descansar 
no sossego e tranquilidade do 
campo… e já aqui, a dois passos 
de Castro Verde!

Contactos:
Largo 25 de Abril, nº 4  
7780-258 Piçarras 
tel. 934 305 439 / 286 328 374
e-mail: casadafontedaperdiz@
sapo.pt

biRDwAtCHiNG NO CAMPO bRANCO

Castro verde atrai turistas estrangeiros 
castro Verde é um concelho com inúmeras potencialidades ao nível do turismo ornitológico e, cada vez mais, uma referência 
para os adeptos da prática do birdwatching.

 em outubro, Castro Verde re-
cebeu a visita informal de um 
grupo de turistas que aqui se 
deslocou com o objetivo de ob-
servar a avifauna da região. A 
visita, realizada na sequência do 
4º Festival de Observação de Aves 
de sagres, mereceu destaque em 
dois blogs da especialidade – The 
Vintage Female Birder e The Urban 
Birder – ambos evidenciando 
Castro Verde como uma das mais 
importantes áreas estepárias em 
Portugal para a observação de 
aves.

De relembrar que o Programa 
Castro Verde sustentável desen-
volvido pela LPN há cerca de 20 
anos, tem promovido a conser-
vação das aves estepárias da re-
gião do Campo branco e do seu 
habitat. As pseudo-estepes ou 
estepes cerealíferas do Campo 
branco são reconhecidas nacio-
nal e internacionalmente pela 

importância para várias espécies 
de aves que aqui habitam, como 
a Abetarda, o Peneireiro-das-
-torres, o Grou, o sisão, o Cortiçol-
-de-barriga-preta e o tartaranhão-
-caçador, entre outras. As duas 
primeiras são consideradas es-
pécies globalmente ameaçadas, 
estando incluídas no conjunto 
de aves consideradas de conser-
vação prioritária pela União eu-
ropeia. 

No Centro de educação Am-
biental do Vale Gonçalinho (Ce-
AVG), a LPN acolhe e aconselha 
diariamente turistas de diversas 
nacionalidades interessados na 
observação de aves e fornece 
informação específica sobre as 
diferentes espécies e os locais de 
observação. 

são cada vez mais os birdwa-
tchers portugueses e estrangeiros 
que elegem Castro Verde como 
destino certo para a observação 

de aves. A natureza circundante, 
o respeito e a conservação pela 
fauna e flora, contribuem para 
que esta seja uma atividade em 
ascensão na região constituindo 
uma forna de turismo sustentá-
vel compatível com o património 
natural e uma oferta complemen-
tar às tradicionais formas de tu-
rismo. 

Link de acesso aos artigos: 
http://thevintagefemalebirder.
wordpress.com/2013/10/19/
conservation-in-portugal/ 
http://urbanitybirder.blogspot.
co.uk/2013/10/louise-moss-final-
-instalment-of-her.html

Mais sobre a atividade da LPN 
em Castro Verde: http://www.lpn.
pt/Homepage/O-que-fazemos/
Programas/PCsustentavel/
Contentaspx?tabid=2477&code=pt

  promoção de produtos locais

Apresentação e Prova de Vinhos 
de "Entradas"

A promoção e a divulgação dos 
produtos locais tem sido uma das 
grandes apostas do Centro de 
Promoção do Património e do 
turismo (CPPt). Desde o início 
da sua atividade que o espaço 
tem vindo a promover iniciativas 
que fomentam a divulgação dos 
produtos desenvolvidos pelos 
produtores e artesãos locais, mas 
também o atendimento e o en-
caminhamento dos turistas que 
visitam Castro Verde. No passado 
dia 28 de novembro, em parceria 
com a Casa Agrícola Franca Per-
digão, decorreu neste espaço a 
apresentação e prova dos vinhos 
“entradas”. O vinho está à venda 

no Centro de Promoção do Pa-
trimónio e do turismo, em Cas-
tro Verde. 

Venda de Natal
Durante o mês de dezembro, 

entre os dias 13 e 15, o Centro de 
Promoção do Património e do 
turismo volta a animar-se com 
a Feira de Artesanato – Venda de 
Natal, onde será possível adqui-
rir presentes criativos e saboro-
sos, com o selo de Castro Verde. 
À semelhança de anos anteriores, 
o cenário ficará completo com a 
animação infantil (insufláveis, 
pinturas faciais e moldagem de 
balões), agendada para os dias 
14 e 15 de dezembro, a partir das 
11h00, no espaço do Anfiteatro 
Municipal. 
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destAque
25 ANOs DA AssOCiAçãO De AGRiCULtORes DO CAMPO bRANCO

agricultura em defesa do meio-ambiente
Já lá vão quase 25 anos que foi constituída a associação de agricultores do campo branco (aacb) e o balanço é “mais 
do que positivo”, considera o sócio nº 1 da associação que, ao longo dos anos, tem assumido por várias vezes o cargo de 
presidente da direção. a poucos dias da comemoração deste 25º aniversário – a escritura foi feita a 3 de janeiro de 1985 
– José da luz pereira diz ao “campaniço” que “foi um esforço que valeu a pena”. a aacb foi reconhecida em 1995 como 
associação de utilidade pública.

Carlos Júlio

 “A Associação de Agricultores 
do Campo branco nasceu porque 
havia, na região, a necessidade 
de uma organização de agricul-
tores, tendo em conta a entrada, 
na altura, na Comunidade euro-
peia. A vinda de apoios comuni-
tários (e outros) e de sermos 
obrigados a fazer candidaturas, 
tornou obrigatório criar de raiz 
uma organização como esta. Até 
agora a AACb tem vindo sempre 
a crescer e daqui para a frente 
logo se verá. tudo depende do 
que acontecer com a nova Polí-
tica Agrícola Comum (PAC)”, 
refere José da Luz.

A área de intervenção da AACb 
engloba o sul do concelho de 
Aljustrel e os concelhos de Castro 
Verde, Almodôvar e Ourique e a 
evolução do número de sócios 
tem-se mantido, embora com 
uma pequena diminuição. “Já 
chegámos a ter cerca de mil as-
sociados, agora são pouco mais 
de 900. O que se nota é que há 
explorações mais pequenas ou 
médias que têm sido extintas por 
serem absorvidas por explorações 
maiores. tem havido uma certa 
concentração de explorações o 
que tem implicado também uma 
diminuição do número de agri-
cultores em atividade. Parece-me, 
no entanto, que esse fenómeno 
está estancado”, realça o presi-
dente da AACb.

 Relativamente à idade dos as-
sociados, José da Luz reconhece 
que existe algum envelhecimen-
to. “A zona sul da Associação, já 
na serra, sobretudo no concelho 
de Almodôvar, é aquela em que 
temos os agricultores com mais 
idade, embora estejam também 
a surgir jovens agricultores, não 
ao mesmo ritmo que estão a apa-
recer noutras regiões do país, é 
claro. Um dos objetivos que temos 
em mente para o próximo ano, 
incluído nas comemorações dos 
25 anos, é tentar fazer ações de 
sensibilização junto dos jovens 
da nossa região para que possam 
ser atraídos para a agricultura e 
para a pecuária (ver caixa). Gran-
de parte dos jovens que estão a 
entrar na profissão continua a 
exploração que já existia e que 
era da família. são poucos os que 
vêm de fora deste meio”, sublinha

toda a área da associação está 
fora do perímetro de rega de Al-
queva. é uma zona de sequeiro 
em que a agricultura e a pecuária 
se complementam. “em termos 
sanitários ainda cobrimos o nor-
te do concelho de Aljustrel, onde 
se faz sentir a influência de Al-
queva, mas em todos os outros 
aspetos a nossa área de interven-
ção nada tem a ver com o regadio. 
Alqueva não nos traz qualquer 

vantagem, embora eu pessoal-
mente e muitos agricultores da-
qui apoiemos a barragem como 
fundamental para o país", refere 
José da Luz, acrescentando que, 
a nível agrícola, “nestes 25 anos 
não tem havido aqui grandes 
mudanças ao nível das produções. 
O que mais influi na agricultura 
de sequeiro que aqui fazemos são 
as condições climatéricas, que 
são muito adversas. Nos anos 80 
houve alturas em que os cereais 
tiveram preços altos. estes foram 
anos de ouro para a região que 
nunca mais se voltaram a repetir. 
O cereal para grão tem vindo 
sempre a diminuir e este ano 
nota-se muito isso, porque os 
fatores de produção têm subido 
excessivamente e o valor do ce-
real depois de colhido não acom-
panha esse aumento”.

Pecuária extensiva
   
 José da Luz recusa a ideia de 

que haja terras ao abandono, 
referindo que as terras continu-
am a ser trabalhadas. "este ano 
está a verificar-se isso mesmo: 
muitas parcelas que, em princí-
pio, não seriam semeadas, estão 
agora a sê-lo porque, como não 
choveu cedo, há falta de pastagens 
e forragens para o gado e, por isso, 
muitas dessas áreas estão a ser 
semeadas com esse objetivo. Aqui 
não temos grandes alternativas 
ao cereal, por isso a viabilidade 
das explorações vem da ligação 
à pecuária extensiva. Fizemos 
aqui um Congresso em 1997 e a 
conclusão que a que se chegou 
foi que não existe alternativa ne-
nhuma à agricultura de sequeiro 
e à pecuária extensiva, que se 
complementam uma à outra”.

No entanto, mesmo em termos 
de pecuária, tem-se notado um 
decréscimo, sobretudo em ovinos 
e caprinos. “é uma diminuição 
generalizada em todo o país, nos 
pequenos ruminantes, nas ove-
lhas e cabras, embora, neste úl-
timo caso, se possa ter verificado 
algum aumento na zona da ser-
ra”, diz o dirigente associativo, 
segundo o qual, em termos gerais, 
nestes 25 anos, o efetivo na área 
da Associação perdeu cerca de 
20 mil animais. “Mesmo assim, 
relativamente ao que tem acon-
tecido nas outras regiões, esta é 
aquela que ainda tem consegui-
do suster alguma diminuição dos 
ovinos. isto deve-se a um proble-
ma muito grave que existe em 
todo o país e que se relaciona com  
a idade elevada dos agricultores, 
que são pessoas idosas e que, a 
partir duma certa altura da vida, 
não podem continuar com as 
ovelhas e acabam por se desfazer 
delas, embora, aqui também te-

nha havido alguma concentração 
e pequenos rebanhos tenham 
sido absorvidos por rebanhos 
maiores”, facto que põe também 
em causa o leite para produção 
do queijo serpa, em cuja área de 
Denominação Protegida, a Asso-
ciação se situa. “Mas isso não é 
de agora. No início da Associação 
ainda aparecia aqui muito leite 
para queijos, mas tem vindo sem-
pre a diminuir. O que há mais 
aqui é a criação de ovelhas para 
a produção de carne, bem como 
os bovinos, cujo número tem 
aumentado desde o início da 
Associação e que, neste momen-
to, se encontra estabilizado, na 
ordem dos 25 mil animais adul-
tos”, diz José da Luz.

Comercialização para 
Espanha

     
A criação de porco alentejano 

também tem aumentado bastan-
te, tendo, por isso, o montado um 
peso importante na economia da 
região, embora se viva alguma 
redução no número de produto-
res. “As coisas estão um pouco 
paradas, devido à crise e ao fac-
to de ter havido um número ex-
cessivo de animais, o que fez 
descer bruscamente os preços. 
No entanto, para quem tenha 
condições continua a ser um bom 
investimento”, afirma o presiden-
te da AACb, destacando que o 

porco alentejano, mas também 
o essencial da pecuária do baixo 
Alentejo, é canalizado para es-
panha. 

 “Neste momento quase toda 
a nossa pecuária está dependen-
te do mercado espanhol que, por 
sua vez, depende de outros mer-
cados. Relativamente aos ovinos 
e bovinos são os espanhóis que 
escoam também grande parte da 
nossa produção nacional, mas o 
mercado espanhol, por sua vez, 
está dependente dos mercados 
árabes e se estes deixarem de 
comprar entramos todos em cri-
se”, explica.

Comparando a agricultura que 
se fazia há 25 anos e aquela que 
os agricultores fazem hoje “a 
principal diferença reside na me-
canização”, diz José da Luz, que 
considera este "um processo 
fundamental, com a nossa agri-
cultura a ter cada vez menos 
mão-de-obra", considerando 
ainda que "só com a mecanização 
foi possível mantermos a ativi-
dade agrícola e pecuária". Muitas 
vezes é já só o agricultor com o 
agregado familiar a fazer todo o 
serviço da exploração agrícola. 
A mecanização foi fundamental 
aqui para a nossa zona. e evoluiu 
muito nestes últimos anos”.

  A AACb foi também pioneira 
na defesa das questões ambien-
tais. Devido à sua ação reivindi-
cativa o primeiro conjunto de 
medidas agroambientais em 
Portugal vieram para Castro Ver-
de. Um facto que ainda hoje or-
gulha o presidente da Associação 
de Agricultores do Campo bran-
co. “A nossa zona foi pioneira, não 
só em Portugal, mas em todo o 
espaço da antiga Cee, a entrar 
num programa agroambiental. 
Chegámos a ser bastante critica-
dos porque muitos não viam isso 
com bons olhos. Aliás um dos 
objetivos da Associação, quando 
foi criada, foi defender a nature-
za e a biodiversidade que aqui 
temos, que é bastante rica e im-
portante e, que quanto a nós, é 
fundamental”. 

Mas nem tudo foram facilida-
des. “O Plano Zonal, então criado, 
foi uma medida muito proveito-
sa para a região, mas que depois, 
tendo em conta a reforma da PAC 
que se seguiu, prejudicou os agri-
cultores que aderiram ao Plano 
Zonal. isto porque, enquanto eles 
tiveram que cumprir determina-
dos objetivos e não puderam 
expandir a sua agricultura, quan-
do houve referência ao histórico, 
quem não tinha aderido ao Pla-
no Zonal, nem tido restrições 
agroambientais, ficou em muito 
melhores condições de sobrevi-
ver à nova PAC, que está agora a 
terminar”, refere o presidente da 
AACb, revelando que, na PAC que 

presidente da aaCp, José da luz
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Comemorações dos 25 anos da Associação de Agricultores do Campo Branco

Secretário de Estado da Agricultura preside à sessão de encerramento

Como é que a aaCb vai comemorar 
estes 25 anos?

a escritura da associação foi efetuada 
a 3 de janeiro de 1989, e o que está pen-
sado é fazermos uma pequena comemo-
ração na primeira quinzena do mês com 
alguns associados que vêm desde essa 
altura, onde acontecerá uma entrega de 
diplomas a esses sócios. Já no dia 31 
de janeiro vamos organizar uma espécie 
de conferência sobre vários temas im-
portantes para a região, nomeadamente 
as agroambientais e a nova pac, com 
diversos convidados. teremos a seguir a 
sessão de encerramento com a presença 
do secretário de Estado da agricultura e 
de outras entidades. 

Devido à crise, que nos atinge a todos, 
foi necessário restringir um pouco as co-
memorações destes 25 anos. 

Que serviço presta a aaCb aos seus 
associados?

para além de prestar apoio aos agricul-
tores, nomeadamente nas candidaturas 
aos prémios comunitários, que são fun-
damentais para a vigência das explora-
ções agropecuárias da nossa região, a 
associação procede ainda à organização 
de produtores pecuários, que faz a sa-
nidade de todos os animais desta zona, 
desde vacinas a tratamentos profiláticos, 
rastreio, etc.. para os nossos associados, 
temos também aquilo a que chamamos 
uma farmácia com produtos veterinários. 
Em termos de instalações temos a nossa 
sede, onde funcionam os vários servi-
ços de apoio e, quando assinalámos 20 
anos de existência, inaugurámos o pólo 

2, um pavilhão multiusos que serve para 
guardar uma frota de cisternas móveis 
para abastecimento de água às zonas 
com maiores carências, e que inclui uma 
zona de armazém e de apoio aos outros 
serviços e um pequeno auditório.

Que projetos tem a associação para os 
próximos tempos?

o objetivo que temos em mente é tentar 
chegar junto das escolas dos concelhos 
da área em que estamos integrados e 
sensibilizar os jovens para a atividade 
agropecuária, porque achamos que há um 
grande desconhecimento, mesmo aqui na 
nossa região, relativamente à agricultura 
e à pecuária. Fala-se muito do mundo 
rural e da atividade agrícola, mas muitas 
vezes há um grande desconhecimento. 
Vamos tentar fazer isso levando os mi-
údos a visitar as explorações agrícolas 
e a elaborarem trabalhos, individuais ou 
coletivos, sobre o mundo rural. Em 2014 
vamos apostar muito neste projeto de 
ligação às escolas.

Há, nos dias de hoje, alguma carac-
terística especial que seja necessária 
para quem quiser ser agricultor?

talvez a perseverança. a agricultura 
tem sido um dos setores que está a aju-
dar o país a sair da crise que vivemos. 
sobretudo no norte e centro do país há 
muitos jovens a irem para a agricultura e 
estou convencido que no sul esse fenó-
meno também vai dar-se dentro de pouco 
tempo. mesmo que estes não venham a 
ser diretamente agricultores, podem vir 
trabalhar para as explorações agrícolas 

já constituídas. muitas vezes há neces-
sidade de pessoas qualificadas e não as 
encontramos, parece que não têm no seu 
horizonte sair dos grandes centros e tra-
balhar em explorações agrícolas.

muitas vezes passa também a imagem 
de que, fora do regadio, a agricultura 
não tem futuro. É assim?

isso não é bem assim. o regadio não 
produz nem borregos nem vitelos, mas sim 
culturas intensivas. E hoje, quando tanto 
se fala em preservar quer a natureza quer 
a vida humana, isso passa, sobretudo, por 
dar às pessoas qualidade de vida. E uma 
forma de fazer isso é manter o mundo rural 
mais diversificado e capaz de contribuir 
para o bem-estar das pessoas, seja as 
que aqui vivem ou que vêm de fora. Vê-
-se sempre muita gente a visitar castro 
Verde por causa da avifauna. os hoteis 
estão muitas vezes cheios com pessoas 
que vêm aqui passar uns dias, atraídas 
pela natureza, e isso é muito positivo. 
por isso é que é tão importante manter a 
biodiversidade e este tipo de pastagens 
para o gado, num sistema extensivo e 
não intensivo, como acontece na maioria 
dos países da Europa. Há algum tempo 
dizia-me alguém, com importância na 
união Europeia, que, num desses países, 
teve necessidade de fazer uma viagem 
de trezentos e tal quilómetros entre uma 
cidade e outra e apenas encontrou culturas 
intensivas, que não despegavam umas 
das outras. É por isso que esta região – e 
também as ajudas agroambientais para a 
sua manutenção – são tão importantes.
sem essas ajudas seria possível manter 
o meio ambiente preservado?

seria muito difícil. não são apenas as 
medidas do iti, mas outro tipo de ajudas, 
como aquela que está a acontecer em 
ourique com a renovação do montado, 
que nos ajudam a manter aqui a produção 
animal com qualidade e colher algum ce-
real, mantendo a paisagem caraterística.

estes 25 anos vieram demonstrar a 
importância da aaCb. por vezes diz-se 
que os agricultores em portugal têm 
um reduzido espírito associativo? Há 
uma grande dificuldade em se asso-
ciarem?

acho que não e cada vez mais se sente 
essa necessidade. Hoje o caminho tem 
que ser esse. 

e a nível da participação?

Eu faço parte do movimento associativo, 
integro várias organizações, quer a nível 
nacional, quer regional, e acho que aqui 
há uma forte participação. na aacb faze-
mos muitas reuniões, muitos colóquios e 
muitas jornadas, e aparece sempre muita 
gente interessada e participativa, o que 
não acontece em muitos lados. Há um 
bom espírito associativo.

Quantas pessoas trabalham na asso-
ciação?

temos 13 trabalhadores diretos.Em 
prestação de serviços (toda a sanidade 
está neste caso) temos também muita 
gente.

destAque
vai entrar em vigor no próximo 
ano, vão manter-se as medidas 
agroambientais. 

Intervenção Territorial 
Integrada

     
“tem o nome de iti – inter-

venção territorial integrada de 
Castro Verde e é uma das que vai 
continuar porque muitas delas 
vão acabar. No fundo, estas me-
didas consistem numa candida-
tura através da qual os agricul-
tores aceitam cumprir 
determinadas normas agroam-
bientais, recebendo em troca um 
apoio financeiro”, diz.

 Com a nova PAC já aprovada 
pela União europeia, José da Luz 
considera que os agricultores têm 
“pouca informação e ainda es-
tamos muito na expetativa da-
quilo que vai acontecer. esta nova 
PAC tem uma novidade que é o 
facto dos estados-membros po-
derem tomar muitas decisões. 
Como se sabe, existem lobbies 
muito poderosos perante os quais 
nós estamos em situação mais 
difícil. seja como for, nós aqui 
temos que olhar para aquilo que 
temos, seja em termos da biodi-
versidade, da paisagem do Cam-
po branco, da avifauna… tudo 
isso são factores que têm que ser 
considerados e estamos a fazer 
pressão nesse sentido”. 

“A AACb tem tido sempre esta 
marca diferenciadora que é a boa 

relação que tem mantido com as 
associações ambientais, como é 
o caso, por exemplo, da Liga para 
a Proteção da Natureza. Como 
se costuma dizer “cada macaco 
no seu galho”, mas a verdade é 
que esse relacionamento é im-
portante para a região e, apesar 
de podermos ter tido algumas 
divergências, é um relacionamen-
to que tem corrido muito bem e 
tem sido uma colaboração mui-
to positiva”, afirma.

 em jeito de conclusão o pre-
sidente da AACb refere que con-
tinua a faltar uma política agrí-
cola que sirve de orientação aos 
agricultores. “infelizmente é 
assim, mas noutros países, no-
meadamente aqui ao lado as 
coisa já são diferentes. Podíamos 

ter aprendido com os espanhóis. 
Mas não têm havido alterações 
e pelo que tenho visto, por exem-
plo quanto ao regadio de Alque-
va, as coisas vão continuar da 
mesma maneira”, diz José da Luz, 
considerando que o relaciona-
mento da atual ministra da Agri-
cultura com a AACb, “tem sido 
distante, embora agora tenha 
havido uma aproximação. O se-
cretário de estado da Agricultu-
ra esteve cá há pouco tempo a 
visitar o Centro de educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho 
(CeAVG), e vai estar presente na 
comemoração dos nossos 25 anos. 
Já tivemos maior proximidade 
com outros Ministérios da Agri-
cultura do que temos agora, mas 
esperamos que isso se altere”.
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feirA de cAstro

Há mais de três séculos que Castro 
Verde assiste a uma das maiores e 
mais emblemáticas feiras do sul do 

país. Lugar de encontro, de tradição e de 
memórias que nos transporta, a cada ano, 
para o nosso próprio passado da feira. Um 
passado feito de lembranças felizes onde 
cabem figuras, cheiros e ruídos próprios 
e que nos acompanha, ainda hoje, neste 
tempo chamado presente. 

A esta Feira, reservada desde 1620 ao 
terceiro fim-de-semana de outubro, rumam 
anualmente milhares de visitantes, uns a 
título particular, outros em excursões vin-
das das grandes comunidades de alente-
janos onde a Feira de Castro é popular. são 
ritos que se repetem a cada Feira de Castro 

e que contribuem vivamente para a dimen-
são e genuinidade deste evento secular.

No mosaico de rostos que aqui se cons-
trói e, que é parte importante da sua es-
sência, convivem “personagens” que con-
tribuem, ano após ano, para que esta feira 
prossiga na história como a mais autênti-
ca das feiras. entre «barracas, encontros e 
encontrões», cruzamo-nos com o homem 
do borda-d’Água, ele que, apregoando - “é 
o borda d’Água, pró ano” - convive lado a 
lado, com as mais recentes novidades em 
brinquedos importados, bijutarias, rou-
pas e sapatos. À entrada da feira são os 
frutos secos que, sob as bancadas desco-
bertas, tal como os queijos, os presuntos 
e os enchidos, nos prendem o olhar. Alhos, 

azeitona verdeal, chocalhos, loiças de 
barro, vergas e cajados, chapéus-de-
-chuva e roupas quentes para o inverno. 
No topo da Feira, os carrosséis e outros 
divertimentos contribuem para a alegria 
de crianças, adolescentes e adultos que 
neles se aventuram. 

“Não há feira como a de Castro”, alguém 
o disse, testemunhando uma das mais 
antigas feiras do país. Aquela que outro-
ra manteve uma forte ligação à ruralida-
de e à transumância, motores importan-
tes das transações e da agitação que aqui 
se formava, e que chegava a durar 15 dias.

No fim-de-semana de 19 e 20 de outu-
bro, Castro Verde sentiu o pulsar de mais 
uma Feira de Castro, envolta num cená-

rio outonal que a torna sempre mais es-
pecial. No vai e vem de gente, rua acima, 
rua abaixo, sentiu-se a autenticidade da 
feira, o burburinho dos cumprimentos 
no ato repentino do reencontro.

Agora que a Feira encerrou mais um 
capítulo da sua narrativa fica a certeza 
da sua riqueza histórica e cultural. é ver-
dade que os tempos são outros. Mas é 
também verdade que, apesar de todas 
as contradições e sinais de mudança, a 
Feira de Castro é hoje uma fusão entre 
o passado e o presente. Nada desapare-
ceu completamente, apenas se transfor-
mou. esta é a feira da nossa infância. A 
feira da nossa mocidade. A feira das 
nossas vidas. 

programa cultural
privilegiou tradição

a par da animação da própria feira foi 
dinamizado um programa cultural que teve 
como referência o valorizar da tradição 

e do património oral da região, realçando e 
conservando o que a Feira tem de mais genuíno. 

Durantes estes dias, o cante alentejano, a 
viola campaniça e o cante ao baldão assumiram 
especial destaque em iniciativas como “a planície 
a cantar” ou o “XXiii Encontro de tocadores de 
Viola campaniça e cantadores de Despique e 
baldão”. iniciativas que outrora aconteciam de 
forma espontânea e que eram a banda sonora da 
feira por estes dias.

Este ano, a sexta que antecedeu o grande 
fim-de-semana foi assinalada pela atuação de 
“as camponesas”, de castro Verde, do grupo 
de acordeonistas “Foles do sul” e do grupo de 
música tradicional “cantigas do baú”. 

no sábado, a banda Filarmónica 1º de Janeiro 
e a banda municipal de Villablanca (Espanha), 
desfilaram pelas principais artérias da vila e 
ruas da Feira, oferecendo aos visitantes notas 
alegres e festivas. Depois da atuação do rancho 
Folclórico da casa do povo do azinhal na praça 
da república, seguiu-se o tradicional desfile de 
corais - planície a cantar. o desfile partiu da rua 
D. afonso i e, no palco da praça da liberdade, 
logo à entrada da feira, prestou a sua já habitual 
homenagem ao mundo rural pelas vozes dos dez 
corais convidados.

À noite, foi a vez da cortiçol promover mais um 
serão dedicado ao cante ao despique e baldão 
- manifestação cultural que durante décadas 
marcou profundamente a Feira de castro - no 
âmbito do XXiii Encontro de tocadores de Viola 
campaniça e cantadores de Despique e baldão.

no palco do cineteatro municipal atuava à 
mesma hora a banda de beja, “Virgem suta”. 
um concerto animado onde se ouviram músicas 
conhecidas de todos. 

Do programa deste ano constou ainda i Exposição 
canina de raças portuguesas e o i concurso 
canino, numa organização da autarquia e do clube 
português de canicultura. 

também o pavilhão de mostras do largo da 
Feira acolheu a iV mostra de aves de castro Verde, 
organizada pelo clube ornitológico de castro Verde, 
expondo por estes dias aves de diversas espécies.

no domingo, o programa da sic, "portugal em 
Festa", esteve em direto da Feira de castro, numa 
emissão de 6 horas, que deu a conhecer algumas 
das tradições do concelho, sendo de destacar a 
participação de alguns artistas e personalidades 
locais.

a feira das nossas vidas!
Sandra Policarpo 
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“o lugar do primeiro amor” é 
um romance gráfico que conta a 
“quase trágica estória da prima 
Joana do monte da lágrima e seu 
amado sebastião do lugar da triste 
lembrança”. com edição da 100luz, 
o livro é fruto da exposição com o 
mesmo título, concebida em cerâ-
mica e papel.  

uma metáfora à passagem do 
tempo, que tudo cura, transforma 

e relativiza, num Alentejo profundo, de meados do século XX, 
onde um amor que não cumpre a tradição, é o cenário para a 
condenação de uma moça à má-língua e vergonha, mas também 
à superação, coragem e reinvenção. 

o livro está à venda por 12 euros, na livraria contracapa, em cas-
tro Verde.

vanda palma é ceramista. 
Há onze anos em castro 
Verde, aqui deu asas ao seu 
sonho de enveredar por uma 
carreira nas artes. Da sua 
criatividade nascem peças 
em barro. bonecas alegres e 
coloridas que representam 
"a própria vida" e um novo 
conceito de artesanato em 
castro Verde. integra o 
coletivo de artistas e 
artesãos, "a terra mexe", do 
qual é membro-fundador. 
no seu percurso artístico 
contabiliza já uma série de 
exposições e, mais 
recentemente, a edição de 
um livro, "o lugar do 
primeiro amor".

Quando começou em ti esta 
paixão pelas artes?

tenho razões para acreditar 
que nas inúmeras áreas das artes 
há uma natural predisposição, 
uma capacidade inata, como 
acontece, provavelmente, nas 
outras áreas. Para mim, enquan-
to crescia, era um facto, uma 

realidade incontornável. sabia 
que para estar de acordo com a 
minha verdadeira natureza, teria 
de trabalhar em artes plásticas. 

Porquê Castro Verde quando, 
no auge dos teus 18 anos, 
decidiste deixar Setúbal, a 
tua terra natal?

Conheci Castro Verde ainda 
miúda e de imediato me senti em 
casa. Visto que não tenho nenhu-
ma ligação de raízes ao Alentejo, 
era surpresa para todos quando 
afirmava que “quando fosse cres-
cida” ia viver em Castro Verde. 
Aos 18 anos tinha frequentado o 
ensino secundário na área das 
artes e tinha muitas expetativas 
para prosseguir os estudos 
mas por várias razões não era 
possível concretizá-los. esta re-
alidade foi dura de gerir, pois acre-
ditava que mesmo com formação 
este universo das artes era res-
trito a um grupo muito pequeno 
de pessoas, sem formação seria 
impossível. Um pouco em rutu-
ra com esta frustração, e talvez 
devido à idade, que nos confere 
uma certa audácia e a minha pre-
coce  necessidade de indepen-
dência, a mudança era inevitável, 
Castro Verde, onde eu me sentia 
em casa, onde tinha amigos e me 
sentia tão integrada estava “já 
ali”.    

Que sonhos trazias contigo e 
que potencialidades te 
ofereceu esta terra para o 
concretizar desses sonhos 
que são hoje o teu modo de 
vida?

trazia esta certeza de que, aqui, 
ficaria bem. Depois, a sorte e as 
circunstâncias ajudaram a refor-
çar esta certeza. Comecei de 
imediato a trabalhar numa em-
presa local de publicidade, onde 
fazia serigrafia, que assumi como 
uma continuação da minha for-

mação, uma disciplina fantásti-
ca que misturava desing gráfico 
com tintas, e me mantinha en-
volvida com as artes. Ao fim de 
dois anos já tinha criado condi-
ções e estabilidade para arriscar-
-me sozinha. Até porque em 2001 
a oferta de artesanato em Castro 
Verde era muito reduzida.

Uma vez instalada, quando e 
como te iniciaste neste 
oficio?

A escolha da cerâmica foi uma 
surpresa, recebi de oferta de um 
amigo, um bloco de barro e des-
cobri a minha matéria-prima. Fiz 
um projeto no ieFP, para a criação 
do próprio emprego, adquiri os 
equipamentos básicos para co-
meçar a trabalhar. Comecei por 
fazer olaria de torno, que levava 
para feiras e exposições e pres-
tação de serviços, com peças 
personalizadas para eventos. Os 
anos e a experiência acabaram 
por conduzir o meu trabalho 
noutro sentido, tentei procurar 
a minha mais espontânea forma 
de expressão, e gradualmente 
assumiu características de ilus-
tração, através de figuras que, de 
alguma forma, contam histórias. 
 
A mulher é um tema recor-
rente nas tuas peças… 

A figura da mulher é predomi-
nante, sem dúvida, mas não es-
conde nenhuma descriminação. 
Começou pela questão estética, 
depois já era conceptual, as mães 
e filhas, sobrinhas, as grávidas. De-
pois, há na mulher uma natural 
predisposição para a tragédia e 
drama, que eu vejo, de alguma 
forma, com humor, e também 
ternura e infinitas possibilidades 
de representação, permitindo que 
quem as vê se sinta representado.

O conceito explorado nas 
tuas peças é algo que 

desenvolves no momento, 
fruto da tua vontade, ou 
“demoras-te” a idealiza-las?

Uma vez definido o conceito e 
familiarizada com as formas e 
matérias, tenho mesmo de deixar 
que tudo decorra da forma mais 
espontânea, não dá para definir 
muitas regras, até porque lhe 
retiraria todo o prazer e, tendo 
absoluta consciência de que o 
que faço não se enquadra nos 
bens de primeira necessidade o 
meu único trunfo é que os clien-
tes não lhe resistam, e o prazer e 
entusiasmo com o qual as crio, 
fica de alguma forma gravado 
nas peças e essa é a primeira coi-
sa a que as pessoas reagem.

De que modo as vivências 
deste “Alentejo interior” se 
reflete nas tuas peças?

O meu trabalho nasceu aqui, 
na sequência das minhas vivên-
cias e da minha identificação com 
esta maneira de estar, com a mú-
sica que aqui se faz, com as ca-
raterísticas destas gentes. eu 
costumo dizer, que nasci em 
setúbal, mas sou de Castro Verde. 
Por isso tudo o que faço reflete 
essa convicção. este amor.

Entretanto, de uma dessas 
histórias contadas em barro, 
surge o livro “O Lugar do 
Primeiro Amor”…. 

“O lugar do primeiro amor” 
tinha o único objetivo de ser uma 
exposição. Foi já no decorrer da 
sua preparação que surgiu a pos-
sibilidade de transformá-la tam-
bém em livro. Uma outra forma 
de contar esta história transfor-
mando-a num objeto que lhe 
confere também alguma magia. 
Foi inesperado e uma experiên-
cia muito especial e, se antes não 
tinha pensado em fazer livros, 
agora, quero mesmo repetir. 

De todo este trabalho têm 
nascido frutos: exposições, 
a apresentação de um livro, 
etc. O teu trabalho é, sem 
dúvida, uma alegria para 
quem o contempla. Chegaste 
a imaginar todo este suces-
so?

A coisa mais importante que 
ganhei, foi a liberdade. Hoje, de-
pois de relações de trabalho ba-
seadas na confiança e profissio-
nalismo, nomeadamente com os 
representantes do meu municí-
pio, sei que a minha opinião 
conta e que confiam no meu 
trabalho. isso deixa em aberto 
muitas possibilidades, quer seja 
nas atividades do coletivo “A ter-
ra mexe”, quer na incursão nou-
tras áreas das artes, com instala-
ções e intervenções artísticas, 
mas principalmente pela manei-
ra como promovem o meu tra-
balho, que espero, seja um orgu-
lho e  cartão de visita da minha 
terra. quanto ao sucesso, não 
quero, nem posso quantificar. 
este é o meu trabalho, é o que 
quero fazer toda a vida, não há 
espaço para romancear, ainda 
quero fazer tantas coisa, que me 
podem levar em tantas e diferen-
tes direções, algumas podem até 
levar ao insucesso. espero que 
não, e enquanto espero, trabalho. 
 
Imaginas-te a fazer outra 
coisa?

Nunca fiz planos nem estabe-
leci metas, sinto-me afortunada 
por fazer aquilo que gosto. Dá 
trabalho, mas vale mesmo apena. 
surpreende-me sempre as reações 
das pessoas ao meu trabalho, 
enternece-me a maneira como 
o recebem e procuram. Não tenho 
como agradecer a confiança que 
me dão para continuar a trabalhar 
e não ter receios.  

entrevistA

Comunidade Criativa 
Em Castro Verde reside gente que faz da criatividade uma ferramenta importante na construção dos seus dias. Gente que 
pinta, escreve, faz filmes, compõe música, reinventa a identidade… uns encontraram em Castro Verde o espaço para viver e 
desenvolver a sua actividade. Outros nasceram cá e aproveitaram as oportunidades locais, como o Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo ou as dinâmicas no campo da tradição, para desenvolver a sua formação e seu talento. Alguns foram 
distinguidos recentemente com prémios nacionais. Todos eles contribuem para enriquecer criativamente Castro Verde. 
Iniciamos nesta edição de “O Campaniço” uma rubrica para descobrir o que por cá se faz neste campo.
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pAtrimónio

fotodestAque                curso de bordAdos - entrAdAs, 1931/1932

corria o ano de 1932 quando, em Entradas, 
terminava mais um curso de bordados para 
as senhoras daquela vila do nosso concelho. 

as memórias daquele tempo são cada vez mais 
raras, desaparecendo que vão os intervenientes e 
os familiares e amigos que ainda poderiam trazer 
até nós nomes, idades, percursos. aparentemen-
te, 81 anos depois, apenas sobrevive a D. matilde 
sales (5), atualmente com 102 anos, mas que 
traída pela memória e pelos olhos, pouco nos pode 
ajudar na identificação das suas companheiras de 
fotograma. a foto, aparentemente tirada no local 
onde decorreu o curso de bordados, na chamada 
casa grande, da família de José carrilho Vilhena, 
chegou-nos pelas mãos de João Domingos men-
des silva, filho de uma das protagonistas deste 
documento extraordinário da história da nossa 
comunidade … contudo, apesar de serem poucos 
os nomes que chegaram até nós, pela qualida-
de do documento e pela sua importância para o 
conhecimento do passado das nossas gentes, aqui 
deixamos as identificações possíveis. Quem sabe 
se, após esta publicação, a identificação possa ser 
completada por alguns dos nossos leitores. En-
tretanto, na universidade sénior, em castro Verde, 
acabou de ser criado o clube da Fotografia e do 
património que tem como principal objetivo a reco-
lha e identificação de fotografias do concelho. as 
reuniões têm lugar todas as terças-feiras entre as 
16 e as 17 horas e estão abertas a todos os interes-
sados. 

CARtA DO PAtRiMóNiO RURAL DO CONCeLHO

Conhecer o território para pensar 
novos caminhos
Miguel Rego e Núria Alves

O Museu da Ruralidade iniciou 
durante o mês de gosto o proje-
to de inventário do património 
rural do concelho, que consiste, 
nesta primeira fase, no inventá-
rio de estruturas agrícolas aban-
donadas, equipamentos e alfaias, 
referências toponímias não re-
ferenciadas em documentação 
“formal” e institucional e docu-
mentação fotográfica, para além 
da verificação e confirmação dos 
sítios arqueológicos referenciados 
no Plano Diretor Municipal.

O projeto “Carta do Património 
Rural” nasceu da necessidade de 
se conhecer detalhadamente o 
património existente para, numa 
fase seguinte, iniciar o trabalho 
de comparação com a documen-
tação histórica com o objetivo de 
construir a grelha histórica das 
funcionalidades do território do 
concelho de Castro Verde. Desta 
forma, pretende-se contribuir 
para o planeamento e ordena-
mento do território, paralelamen-
te à compreensão dos fenómenos 
naturais específicos que condi-

cionaram/condicionam a fixação 
humana na nossa região, assim 
como contribuir para o conhe-
cimento da natureza antropoló-
gica que poderá ter determinado 
a especificidade arquitetónica e 
funcional de cada sítio, de cada 
espaço, de cada conjunto edifi-
cado. este saber, a construção 
desta malha de saberes (este le-
vantamento terá que ser comple-
mentado por outros instrumen-
tos multidisciplinares que vão da 
geografia e da geologia à econo-
mia), será importantíssimo para 
a quantificação das potenciali-
dades turísticas do espaço rural 
do concelho e pretende ser um 
documento referência para dis-
cutir os caminhos do futuro do 
nosso território.

Numa fase seguinte, a Carta do 
Património pretende inventariar 
todo o edificado, seja nos núcle-
os urbanos seja no espaço rural, 
permitindo-se desta maneira um 
conjunto alargado de potencia-
lidades, que não apenas o do 
conhecimento histórico, arque-
ológico e arquitetónico. Com este 
documento terminado será mais 

fácil o apoio na gestão urbanís-
tica, no licenciamento, na pro-
moção turística, etc.. De certa 
forma, com a Carta do Patrimó-
nio Rural será possível conhecer 
a verdadeira importância do 
património ambiental, cultural 
e arquitetónico do nosso territó-
rio e as especificidades que o 
caraterizam.

Os primeiros resultados

Os primeiros passos do traba-
lho de campo têm dado resulta-
dos bem interessantes, sobretu-
do no que concerne ao 
conhecimento do património 
hidráulico. O número de azenhas, 
seja na Ribeira Maria Delgada, 
seja na ribeira de Cobres, assim 
como o número de noras e es-
truturas de irrigação nas hortas, 
hoje quase todas abandonadas, 
atinge já um número superior às 
duas dezenas, e evidencia a ur-
gência do seu reconhecimento 
e do seu levantamento. seja para 
conhecimento das razões sua 
distribuição e da sua localização, 
das funcionalidades associadas, 

dos caminhos, do escoamento 
da produção, das técnicas utili-
zadas na sua construção, as cro-
nologias do seu funcionamento, 
dos seus atores, etc.. 

Do levantamento até agora 
efetuado, não podemos deixar 
de destacar, igualmente, o con-
junto de marcos de propriedade 
encontrados com o símbolo da 
Ordem de santiago e que, ainda 
hoje, servem de delimitação das 
mesmas propriedades desde há 
várias centenas de anos. Um ele-
mento na paisagem de valor his-
tórico, cujo simbolismo não 
podemos deixar de destacar e de 
valorizar, evidenciando-se a ne-
cessidade urgente de serem pro-
tegidos, numa ação de interação 
e de colaboração entre proprie-
tários, juntas de freguesia e câ-
mara municipal. Não apenas pelo 
seu significado intrínseco, mas 
pela importância que a sua ma-
nutenção pode trazer para o tu-
rismo local, servindo, porque não, 
como mais uma componente de 
valorização da propriedade.

é desta e de outras realidades 
que falamos quando, nas mais 

diversas oportunidades, procu-
ramos chamar a atenção para a 
importância da defesa e salva-
guarda do nosso património. Na 
sua essência, uma realidade que 
está ao nosso lado, que faz parte 
da raiz da nossa formação en-
quanto cidadãos, e que chegou 
até nós pelos nossos pais ou pela 
nossa auto-apreensão, mas que 
pelas mais diversas razões vamos 
escamoteando, esquecendo, apa-
gando. 

Ao longo de um ano, a equipa 
do Museu procurará construir o 
guião de um documento que se 
pretende ajude a construir outro 
olhar para com o nosso patrimó-
nio. Um olhar meticuloso que 
seja um instrumento de apren-
dizagem para nós todos e cons-
truído por todos nós.   

1- maria (bia) revés. 2 - amália sales de brito palma. 3 - Dulce de brito. 4 - isilda santos. 5 - matilde 
sales (com 102 anos). 6 - maria de brito saturnino. 7 - sebastiana do rosário. 8 - maria Francisca de 
brito. 9 - ana santos.10 - maria assunção. 11– antónia de brito. 12- bárbara Domingos.

1
2
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6

8

3
7

9 10 11
12
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secretário de estado da agricultura visitou Cea
do vale Gonçalinho
numa altura em que se encontra em discussão a proposta de programa de Desenvolvimento rural para 2014-2020, na qual 
se inclui a iti de castro Verde, o secretário de Estado da agricultura visitou o cEa do Vale gonçalinho onde ficou a conhecer 
a atividade desenvolvida pela lpn nos últimos 20 anos, nomeadamente, as parcerias estabelecidas no âmbito das medidas 
agroambientais.

O secretário de estado da Agri-
cultura, eng.º. José Diogo Albu-
querque deslocou-se, no passa-
do dia 25 de outubro, ao Centro 
de educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho, em Castro Verde.

A visita, que decorreu durante 
toda a manhã, foi uma oportu-
nidade para dar a conhecer o 
trabalho desenvolvido pela LPN 
em Castro Verde desde há 20 anos, 
nomeadamente as parcerias que 
estiveram na base das Medidas 
Agroambientais, aqui existentes, 
destinadas à proteção das aves 
estepárias.

Após uma breve apresentação 
no CeAVG, deu-se início à visita 
de campo, tendo sido possível a 
observação de um bando de abe-

tardas, posteriormente apadri-
nhadas pelo secretário de estado 
da Agricultura. A visita contem-
plou ainda a deslocação a uma 
da explorações agrícolas aderen-
tes à Medida Agroambiental da 
Rotação Cereal-Pousio (Monte 
de Canal), permitindo aos agri-
cultores expressarem a sua opinião 
sobre a importância desta Me-
dida e o seu sentimento face aos 
resultados obtidos em termos de 
conservação das aves estepárias.

A visita terminou no CeAVG 
onde se efetuou uma apresenta-
ção que sumarizou o historial da 
LPN em Castro Verde e as preo-
cupações comuns no que respei-
ta ao futuro das Medidas Agro-
ambientais da intervenção 

territorial integrada (iti) de 
Castro Verde.

Durante a conclusão dos tra-
balhos, o secretário de estado da 
Agricultura comunicou ainda que 
se estão a ultimar os preparativos 
da proposta de Programa de De-
senvolvimento Rural para 2014-
2020, na qual se inclui a iti de 
Castro Verde, e que se procurará 
ter em consideração as preocu-
pações e anseios manifestados 
durante esta visita. O secretário 
de estado da Agricultura reforçou 
também que este é um caso exem-
plar que demonstra o papel que 
a agricultura portuguesa tem na 
conservação dos valores naturais, 
do combate à desertificação e às 
alterações climáticas.

OFiCiNAs “Re-PLANtA!” eM CAstRO VeRDe

projeto incentiva à criação de hortas biológicas
“Reaprende, Recomeça e Re-

descobre a tua Horta” é o lema do 
projeto “Re-Planta!” que, em ou-
tubro passado, voltou a dinamizar 
no Fórum Municipal de Castro 
Verde um conjunto de oficinas 
destinadas a proporcionar aos 
participantes a descoberta dos 
benefícios da criação de uma hor-
ta biológica e as vantagens de 
cultivar os seus próprios alimen-
tos. Neste périplo, que decorreu 

durante o mês de outubro pelos 
sete concelhos da área de abran-
gência da Resialentejo (Castro 
Verde, Almodôvar, barrancos, 
Mértola, Moura, Ourique e serpa) 
contabilizou-se um total de 142 
participantes e a entrega de 117 
compostores, repetindo o êxito 
da primeira edição do “Re-Planta”.  

Desenvolvido em 2012 pela As-
sociação de Municípios do Alen-
tejo Central (AMCAL), Gestão 

Ambiental e de Resíduos (GesAMb) 
e Resialentejo, o projeto abrange 
um total de 25 concelhos e tem 
como objetivo reduzir a quanti-
dade de resíduos orgânicos pre-
sentes nos contentores do lixo dos 
lares e organizações e aumentar 
a prática da compostagem domés-
tica e comunitária, associada à 
criação de hortas e jardins em 
modo biológico. 

só no seu primeiro ano de ati-

vidade, o “Re-Planta!” trabalhou 
com 47 escolas e 177 professores 
fornecendo acreditação certifi-
cada, obteve mais de 1300 ins-
crições para as 43 oficinas pro-
movidas, distribuiu mais de 820 
compostores a lares e criou uma 
comunidade virtual no facebook, 
os “replantadores”, onde diaria-
mente é prestado apoio, troca de 
informação e esclarecimento de 
dúvidas. 

No site oficial do projeto, em 
www.re-planta.pt encontra toda 
a informação de que necessita, 
sobre as oficinas a decorrer ou 
sobre como criar a sua própria 
horta doméstica. 

Ambiente

secretário de estado da agricultura reunido com agricultores

 O CANte DA teRRA

somincor apresentou documentário
sobre biodiversidade 

A somincor – sociedade Minei-
ra de Neves-Corvo apresentou, 
no passado dia 25 de outubro, em 
Lisboa, o documentário “O Can-
te da terra”, da autoria do realiza-
dor Daniel Pinheiro. Com uma 
duração de 50 minutos, o filme 
tece um retrato sobre a biodiver-
sidade em Neves-Corvo, uma das 
maiores minas de cobre da euro-
pa e a mais ativa região mineira 
em Portugal. Uma viagem feita ao 
ritmo das estações pelos vários 
habitats que constituem a região, 
revelando alguns dos seus animais 
e plantas mais caraterísticos, e a 
relação do Homem com a Natu-
reza e a forma como a moldou ao 
longo de séculos, numa história 
de cumplicidade contada na pri-
meira pessoa.

O filme representa o culminar 
de 30 anos de trabalhos realizados 
pela somincor na área do ambien-
te, e atesta não só as preocupações, 
como as atuações que a empresa 

tem tido no plano ambiental, de-
mostrando a possibilidade de 
compatibilização entre a ativida-
de mineira e a preservação do 
meio-ambiente. 

Depois da apresentação oficial 
o documentário será exibido nos 
cinco concelhos envolventes [Cas-
tro Verde, Almodôvar, Aljustrel, 
Ourique e Mértola].

integrado no projeto de divul-
gação da biodiversidade de Neves 
Corvo, o documentário é uma 
produção da somincor, Mina de 
Neves Corvo - Lunding Mining 
Corporation, com a parceria cien-
tífica do Centro de biologia Am-
biental da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

DRyLAND CHAMPiONs 2013

lpn vence prémio de
combate à Desertificação 

A Liga para a Proteção da Na-
tureza foi agraciada com o pré-
mio “Dryland Champions” 2013 
pela Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertifi-
cação, no âmbito da sua ativi-
dade em prol da biodiversidade, 
do combate à desertificação e da 
promoção da agricultura susten-
tável.

A LPN foi a única organização 
europeia que atingiu a fase final 
deste concurso promovido no 
âmbito da Década das Nações 
Unidas para os Desertos e para 
a Luta Contra a Desertificação, 
o que colocou Portugal entre um 
dos quatro países citados pelo 
secretário executivo da Conven-
ção, Luc Gnacadja, como pro-
motora de boas medidas de 
combate à desertificação.

A ação da LPN teve início com 
um trabalho de salvaguarda da 
biodiversidade na Zona de Pro-
teção especial (ZPe) de Castro 
Verde, seguindo-se projetos como 

o “Projeto-Piloto de Combate à 
Desertificação”, “sistemas Cul-
turais do baixo Alentejo Agro 
140”, ou os projetos LiFe este-
párias e Rede Rural, entre outros, 
que tiveram como objetivo im-
plementar sistemas agrícolas 
sustentáveis nas zonas de maior 
risco de desertificação. 

Durante a receção do prémio 
a LPN agradeceu a colaboração 
e o apoio prestado pelos parcei-
ros envolvidos neste tipo de 
projetos, nomeadamente, agri-
cultores, universidades, centros 
de investigação e autarquias, com 
particular referência à Câmara 
Municipal de Castro Verde.
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portugal em paris 1970

solitária
por entre a multidão eu vi o meu país 
Era um perfil de sal e de abril
Era um puro país feito de mar azul
E proletário…
Em meu país deixava um tesouro, meu filho
na bagagem outro tesouro eu levava
todo o meu ensinamento, em francês

oh quanta, quanta gente eu já nem sei!
com gesto amigável eu ajudei!

no entanto anónima eu passava 
E era portugal quem passava entre tanta gente
E solitária eu me sentia naquelas ruas de paris!
Embora em todos os recantos eu visse beleza, magia
não compensava tudo o que eu deixava em meu país

Vi minha pátria derramada…
na gare de austerlitz, eram cestos, eram malas de 
cartão

tropeçadas pelo chão
pedaços do meu país que bem rima com paris
rostos, braços, minha pátria sem nada, sem nada
Despejada, numa gare, nas ruas de outro país

irmão porque emigraste? Foi o trigo, foi o mar
Foi a terra que não te quis?...
ou alguém que roubou as flores que abril nos trouxe
pátria solitária, eu te transportei dentro duma 
«babilónia»
com os olhos no sena mas não tinha meu trigo, meu 
mar

seríamos cem, duzentos, mil
E caminhávamos: braços e mãos para alugar
meu portugal nas ruas de paris
portugueses de rosto ao céu, outros olhando o chão
Esperando que os cravos nos levassem o 25 de abril
para fugir ao açoite da injustiça.

lucília da palma rosa

leitores
   Necrologia

Mariana Matias da PalMa Brito 

Faleceu a  18-07-2013  - Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido e agra-
dece  todos os que a acompanharam à sua última morada ou 
que, de qualquer modo, manifestaram o seu pesar.

Manuel andré rosa 

Falecido a 13/09/2013
Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, a família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que acompanha-
ram o seu ente querido até à sua última morada ou que, de 
qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.

Maria Joaquina alBino

Faleceu a 9-10-2013 - Ourique-Gare
A família participa o falecimento do seu ente querido e agra-
dece  todos os que a acompanharam à sua última morada ou 
que, de qualquer modo, manifestaram o seu pesar.

augusta Felicidade dos santos

Faleceu a 6/11/2013 – Beringelinho
A família participa o falecimento do seu ente querido e agra-
dece a todos os que o acompanharam até à sua última mora-
da ou que, de qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar.
Eterna saudade.

antónio Pedro guerreiro

Faleceu a 6/11/2013 – Castro Verde
Seus filhos, nora e netos, participam o falecimento do seu ente 
querido. Agradece a todos que o acompanharam até à sua 
última morada.

José de sousa arruda – “o açoriano”
Faleceu a 14-09-2013
A família enlutada participa o falecimento do seu ente querido 
e agradece a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, de qualquer outro modo, manifestaram o seu 
pesar. Que Deus te guarde no céu, nós guardamos-te no nos-
so coração com grande saudade e amor. 

dezembro

AGRICULTURA, 
jARDINAGEM 
E ANIMAIS

resguardar as plantas do gelo. 
arrotear terras e mato para as 
sementeiras da primavera. no 
crescente, continuar as covas e a 
estrumagem. as sementeiras de 
trigo e centeio continuam se não 
houver geadas, bem como a da 
cebola, couves, beterraba, nabiça, 
pimentos, tomate e salsa. Em 
sítios abrigados pode-se ainda 
semear agrião, espinafre, alface, 
fava e ervilha. plantar ainda 
macieiras e pereiras. cortar 
madeiras no minguante. 
continuar a poda das vinhas e 
mergulhia das vides. Fim da 
apanha da azeitona e limpeza dos 
lagares. no Jardim, prossegue a 
plantação de roseiras, gladíolos, 
cíclames, lírios. semear ervilhas 
de cheiro, goivos e jacintos. 
animais, abrigue o gado do frio e 
da chuva. 

Fases da Lua

Informações Borda-d’água

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

3 dez
9 dez   
17 dez
25 dez   

1 jan  
8 jan

16 jan
24 jan
30 jan
8 fev

albino madeira, 82 anos, castro Verde
alzira da Conceição madeira, 82 anos, castro Verde
antónio albertina ludovina, 83 anos, Entradas
antónio da Conceição florinda, 69 anos, namorados
antónio da palma fernandes, 83 anos, castro Verde
antónio emídio ventura, 76 anos, aivados
antónio francisco paulino, 87 anos, Entradas
antónio Guerreiro de brito Camacho, 80 anos, castro Verde
antónio pedro Guerreiro, 94 anos, castro Verde
antónio silvestre paulino, 81 anos, são marcos da atabueira
Catarina maria afonso Celorinda, 90 anos, beringelinho
Catarina rodrigues p. Nobre parreira, 88 anos, castro Verde
Constança assunção valente, 92 anos, castro Verde
eugénio José Joaquim, 85 anos, namorados
francisco de matos pereira de brito, 64 anos, casével
francisco José, 89 anos, castro Verde
isilda Gertrudes pereira, 89 anos, castro Verde
João de brito mariano, 83 anos, castro Verde
Joaquim eduardo Guerreiro apolónia, 91 anos, castro Verde
José da Conceição paulos, 77 anos, castro Verde
José de sousa arruda, 74 anos, castro Verde
José manuel anacleto sobral, 70 anos, castro Verde
lourenço filipe m. pereira baltazar, 8 anos, castro Verde
manuel andré rosa, 86 anos, Entradas
manuel da silva Cortes, 78 anos, castro Verde
manuel José lampreia lopes, 83 anos, Entradas
manuel romão de brito, 72 anos, Entradas
maria bárbara da Conceição, 81 anos, sete
maria da Conceição Gonçalves, 79 anos, lombador
maria da luz augusto, 83 anos, Entradas
maria Joaquina albino, 77 anos, ourique-gare
maria lúcia Candeias da silva, 87 anos, castro Verde
maria lucília da C. G.marques da Cruz, 75 anos, castro Verde
mariana matias da palma brito, 97 anos, castro Verde
Natália romano ludovina, 88 anos, castro Verde
perpétua maria albino, 91 anos, ourique-gare
rita morleira martins isidro, 88 anos, castro Verde

Grande aventura

Vou contar uma aventura
Que quatro moços viveram
sem olharem à lonjura
mas com castrense postura
ao caminho se meteram

libéu, aníbal, Herminio
E mais o Joaquim baião
com grande autodomínio 
E sem qualquer patrocínio
a pé fizeram excursão 

pegaram pão e conduto
sem pedir autorização
Juntaram todo o produto
E sem pensar um minuto
“ala” que eles aí vão

pra ver o clube jogar
Foram a pé pró cercal
Foi um fartote de andar
mas conseguiram levar
a viagem até ao final

Hermínio gomes - moita

enquanto temos país!

É triste vivermos num país onde a inteligência está subjugada 
à burrice. acorrentada por anos de estagnação e inércia, impostos 
por senhores que se julgam Deuses no seu pequeno mundo de 
loucura, onde a ilusão se sobrepõe à realidade e onde as simples 
pessoas não passam de números numa lista eleitoral. o utópico 
poder do povo. cada vez mais se troca a verdadeira inteligência 
por estatísticas timbradas que saem diretamente de algumas 
universidades. temos, obrigatoriamente e com toda a urgência, 
que mostrar aos outros países da Europa um gráfico evolutivo 
de inteligência. Vivemos de fachadas escondendo a miséria física 
e psicológica. somos um país de grandes feitos históricos, agora 
substituídos por grandes feitos arquitetónicos e visuais apostando 
em estruturas, algumas de grande envergadura, colocadas 
geograficamente em pontos estratégicos para a ilusão do turista. 
E o português como bom patriota que é limitou-se a seguir estes 
passos e endividou-se para mostrar o que nunca foi. a crise tem 
vindo a ser, até hoje, mais um tema de conversa do que propriamente 
um problema. predominava a política do hoje gasta-se amanhã 
logo se vê. Vivia-se na ilusão da matéria.

presentemente toda a abundancia, onde outrora nos empanturrávamos, 
deu azo a um mal-estar, a um vazio de pobreza física e cultural 
que nos está a fazer regredir a um passado que nos era impensável, 
até então, regressarmos novamente. alguns sinais já são visíveis 
como, por exemplo, o êxodo dos anos 50 e 60 está agora a acontecer 
novamente mas desta vez com mão-de-obra qualificada, o motor 
de desenvolvimento que impulsiona um país para um futuro 
sustentável. Estamos a ser governados por gente sem escrúpulos, 
sem a mínima noção de patriotismo e sensibilidade social. Estamos 
a descambar para o abismo mas, acredito, que ainda está nas 
nossas mãos o poder de mudar tudo isto. O povo é soberano.   

por favor façamos uso da inteligência enquanto ainda temos 
país. 

José bravo rosa - castro Verde

entradas é terra boa

se fores ao alentejo, olá!
não deixes de vir a Entradas, olé!
Entradas é terra boa
gente melhor não há, não há

a igreja de Entradas
bem airosa, bem caiada
até parece que está sorrindo
a quem passa na estrada

Entradas é terra boa
Entradas é terra bela
muita gente de lisboa
morre de amores por ela!

com os novos sinos da torre
ouvem as horas que vão passando
também na linda igreja
a nova via sacra vão adorando

Felícia contreiras - beja
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utilidAdes

Saúde

castanhas & nutrição 
Dia 11 de novembro comemora-se 
o Dia de são martinho e como diz 
o provérbio: no dia de são martinho, 
lume, castanhas e vinho. como tal 
não poderia deixar de falar neste 
fruto de outono: a castanha!

Curiosidades
o maior produtor de castanha é a 
china. Em portugal, são produzidas 
principalmente em trás-os-mon-
tes. no século XVii, a castanha foi 
um produto base da alimentação 
dos portugueses até à chegada da 
batata.

Benefícios nutricionais
a castanha é um fruto oleaginoso 
muito nutritivo, possui fibras, vita-
minas (c, E, b1, b6 e b9) e minerais 
como o potássio, fósforo e o mag-
nésio. por ser uma boa fonte de 
vitamina c, fortalece o sistema 
imunitário, mantém os ossos, a pele 
e as articulações saudáveis e pro-
tege as nossas células dos radicais 
livres através da ação antioxidante.
a sua composição fornece uma boa 
dose de energia, pois é rica em 
amido e pobre em gordura. o ami-
do é um hidrato de carbono com-
plexo tendo a vantagem de ser de 
absorção lenta, o que permite uma 
saciedade mais prolongada. além 
de todos estes benefícios, a cas-
tanha não contém glúten o que 
permite a pessoas com doença 
celíaca poderem consumi-la. no 
entanto é preciso atenção ao seu 
valor energético, uma vez que por 
100g, o equivalente a 10 castanhas 

pequenas, fornece cerca de 184 
Kcal. Devemos, então, consumi-las 
a acompanhar uma refeição, em 
substituição do arroz, da massa, 
da batata ou das leguminosas, ou 
em complemento destes, e não 
como substituto da fruta, como 
tradicionalmente se faz. 

Dicas para se conservar
À temperatura ambiente: lugar 
fresco, seco e bem ventilado, até 1 
semana
no frigorífico: em sacos de plásti-
co perfurados, por 1 mês
no congelador: com casca, duran-
te 3 meses

Como saborear
cruas, piladas (secas), assadas ou 
cozidas com erva-doce, as casta-
nhas podem ser utilizadas na culi-
nária, a acompanhar assados e em 
puré, em pratos de carne e peixe, 
sopa ou sobremesas. antes de 
assar ou cozer as castanhas, faça 
um pequeno corte na pele, para 
evitar que rebentem.

Sugestão de receita saudável 
com castanhas

Estufado de carne de porco com 
castanhas

carne de porco: 500 g
cebolas: 160 g (2 cebolas pequenas) 
alhos: 3 dentes
salsa, pimenta preta moída, vinho 
branco: q.b 
louro: 2 folhas
azeite: 10 ml
sal (opcional)
castanhas: 350 g descascadas 
(cerca de 28 castanhas)

num tacho coloque o azeite, os 
alhos e as cebolas picados, o vinho, 
a carne, o louro, a salsa e a pimen-
ta preta. Deixe estufar em lume 
brando. À parte coza as castanhas.
 Depois de prontas, escorra-as e 
junte-as à carne continuando a 
cozinhar durante mais 5 minutos.
acompanhe com feijão-verde e 
cenoura cozida.

Rita Mestre
Dietista Estagiária - CMCV 

Receitas
Bacalhau no Forno com Castanhas

400g de castanhas
4 postas de bacalhau demolhado
1 cebola média
2 dentes de alho
1 folha de louro
2dl de azeite
200g  de cenoura parisiense
100g cenoura bebé

Dê um golpe nas castanhas e reserva-as. coloque as pos-
tas de bacalhau num tabuleiro. corte a cebola às rodelas, 
esmague um dos dentes de alho e coloque ambos, assim 
como o louro, à volta do bacalhau. regue com 1,5 dl do 
azeite e junte as castanhas. leve a meio do forno a 180º, 
durante 25 minutos. Entretanto coza as cenouras em água 
abundante, temperada com sal. Escorra-as e salteie-as no 
restante azeite, com o outro dente de alho laminado.
adicione as castanhas assadas e envolva tudo. sirva o ba-
calhau com as cenouras e as castanhas salteadas, deco-
rado com folhas de louro.
 
receita de teresa martins

Argolinhas rápidas

2 ovos
2,5dl de mel
2 colheres de sopa de aguardente
100g  de açúcar
Farinha q. b.

misture a farinha com os ovos, o açúcar e a aguardente. 
Junte a farinha e amasse. Faça pequenas argolinhas e frite 
em óleo bem quente. numa frigideira coloque o mel. Quan-
do levantar fervura, ponha as argolinhas no mel durante 
alguns segundos. Disponha num prato e ponha o excesso 
de mel por cima das argolinhas. pode servir quente ou dei-
xar arrefecer. 

À nossa mesa com … mel- cozinha regional do baixo alentejo”, de 
maria José palma 

No âmbito da atividade de animação e leitura, que contou com a participação de Maria 
Aurora Camacho na leitura do conto “A feira”, do livro “No Xadrez do Tempo” e, tendo 
ainda como base, o livro “Imagens à volta da Feira em 1960”, de Tito Figueira, uma 
edição da Câmara Municipal de Castro Verde com coordenação de Miguel Rego, as 
Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Castro Verde lançaram um desafio às turmas 
do 6º ano de escolaridade: contribuírem, os próprios alunos, através do registo fotográ-
fico ou escrito, para a história da própria feira, dando a conhecer às gerações futuras, a 
Feira de Castro no ano de 2013. O desafio foi aceite, sendo de realçar o entusiasmo e 
dedicação demonstrado por todos os alunos. Publicamos aqui alguns desses registos 
fotográficos e escritos, todos eles distinguidos com Menções Honrosas.  

AGRUPAMeNtO De esCOLAs

Bibliotecas lançam desafio sobre  “A Feira de Castro”

saldos da Feira, João Casimiro [6º ano]Feira de Castro 2013

A feira de castro cheira-me a farturas
sinto na boca o sabor das castanhas
O torrão espanhol é uma doçura.
e eu, envolta nestes aromas,
Percorro as barracas dos tendeiros
Regateando cada peça por menos dinheiro.
Cheguei por fim à zona dos divertimentos:
Carrinhos de choque, carrosséis e grilo
e, eu, em grande estilo
Compro as senhas e é só curtição.
Mas a família tem outros interesses
e lá vamos todos em moitão,
Depois de enfeirar qualquer coisinha
Vamos para casa
Para a nossa cama quentinha. 

Neuza Brito (6º b, nº 18)
 

Castanhas quentinhas, Joaquim Lampreia [6º ano]
As botas da Feira, Rodrigo Baltazar [6º ano]
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“AtiViDADe COM’ViDA”

um concelho mais saudável
os projetos integrados no âmbito do “atividade Com’vida”, programa da 
Câmara municipal de Castro verde, arrancaram em outubro. Neste início 
de época o objetivo continua a ser o mesmo: promover e dinamizar um 
conjunto de projetos que incentivam à prática de atividade física regular e 
à adoção de hábitos de vida saudáveis. 

AtividAde físicA

Ginásios ao ar livre em 
Geraldos e Casével

As Juntas de Freguesia de 
Castro Verde e Casével proce-
deram à instalação de dois 
minicircuitos de manutenção 
em Geraldos e Casével, dotan-
do estas duas localidades de 
condições para a prática da 
atividade física ao ar livre e 
utilização terapêutica por par-
te das populações.

Os equipamentos instalados 
no Parque Público dos Geraldos 
e no jardim da entrada da vila 
de Casével vêm complementar 
a atividade desenvolvida no 
âmbito dos vários projetos des-
portivos desenvolvidos pelo 
Programa Atividade Com ‘Vida 

da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde, e constituem mais 
um incentivo à prática de ati-
vidade física regular.

Cada um dos minicircuitos 
adapta-se à utilização por par-
te de todas as faixas etárias e 
permite trabalhar os vários 
grupos musculares através das 
funções potenciadas pelos 
quatro equipamentos de lazer 
instalados, como o elevador, 
balança, pónei e twist, contri-
buindo, desta forma, para o 
bem-estar da população e, 
consequentemente, para a 
promoção de um estilo de vida 
saudável.

VI Torneio de 
Hóquei em Patins

Nos dias 12 e 13 de outubro, 
o Pavilhão Desportivo Muni-
cipal foi palco do Vi torneio de 
Hóquei em Patins de Castro 
Verde. Organizado pela Câma-
ra Municipal de Castro Verde, 
Futebol Clube Castrense e As-
sociação de Patinagem do Alen-
tejo, o torneio contou com a 
participação da equipa do 
Dramático de Cascais, grande 
vencedora da competição, do 
Clube de Patinagem de beja, 
que conquistou o 2º lugar da 
tabela, da equipa anfitriã, que 
se ocupou a 3ª posição da clas-
sificação e da equipa da Asso-
ciação Académica da Amado-

ra, que se classificou em 4º 
lugar.

em Castro Verde ficou a taça 
sérgio Caetano, entregue ao 
jogador Miguel Cavaco da equi-
pa do FC Castrense, conside-
rado o melhor marcador da 
prova, Filipe Paulino do CP beja, 
eleito melhor jogador do torneio, 
venceu a taça Luís Filipe, a taça 
sérgio Colaço foi entregue ao 
guarda-redes da equipa do GC 
Cascais por ter sofrido o menor 
número de golos do torneio e 
a taça Disciplina foi atribuída 
à equipa do Clube de Patinagem 
de beja.

câmara promove atividades 
nos lares e centro de Dia do 
concelho

De forma a contribuir para a 
ocupação dos tempos livres e a 
fomentar a sociabilização, inte-
ração e o bem-estar psicológico 
dos idosos que se encontram ins-
titucionalizados nos lares e centros 
de dia do concelho, a Câmara 
Municipal de Castro Verde está a 
promover um conjunto de ativi-
dades em parceria com as insti-
tuições de solidariedade social. 

Desde o mês de novembro que 
a biblioteca Municipal está a 
percorrer o concelho, levando 
aos Pólos i e ii do Lar Jacinto Fa-
leiro, em Castro Verde, à Unida-

de de Cuidados Continuados da 
Fundação Joaquim António Fran-
co e seus Pais, em Casével, e ao 
Lar Frei Manoel das entradas, a 
iniciativa “Hora do Conto no Lar”, 
que proporciona aos idosos mo-
mentos de lazer e convívio, entre 
leituras.

também o Gabinete de Des-
porto da Câmara Municipal de 
Castro Verde tem promovido o 
“boccia sénior” junto destes ido-
sos. Um projeto integrado no 
Programa Atividade Com’Vida, 
da responsabilidade da autarquia 
que pretende, através da prática 

da modalidade, proporcionar a 
melhoria da qualidade de vida e 
da saúde mental, restituindo aos 
idosos a sua consciência corporal.

O programa Atividade Com’ 
Vida da Câmara Municipal de 
Castro Verde iniciou mais uma 
época de atividade física. 

Os cerca de 1400 munícipes 
inscritos nos oito projetos des-
portivos revelam uma mudança 
nos hábitos de vida da população 
do concelho, cada vez mais em-
penhada em combater os níveis 
de sedentarismo. 

Para a época desportiva 2013/2014, 
o Programa Atividade Com ‘Vida 
propõe diferentes atividades para 
diferentes públicos e faixas etárias, 
refletindo a preocupação da au-
tarquia na promoção de um con-
celho mais saudável. 

todos os projetos no terreno 
- escola Municipal de Natação, 
Desporto sénior, escola Muni-

cipal de ténis, No Ritmo Certo, 
boccia sénior, Agita a tua Vida, 
Centro Municipal de Marcha e 
Corrida e expressão Motora no 
pré-escolar - têm intrínseco um 
objetivo comum: a promoção da 
prática regular de atividade físi-
ca como ponto de partida para 
uma vida ativa e, por conseguin-
te, para uma sociedade mais 
sustentável. Uma das novidades 
deste início de época foi o retomar 
da atividade da escola Municipal 
de ténis, a funcionar desde ou-
tubro em duas classes distintas 
– miniténis e iniciação – conta-
bilizando, até à data, 16 inscritos. 

A dinamização das instalações 
desportivas, associativas e cul-
turais do concelho é outra das 
componentes deste Programa de 

Atividade Física, animando os 
centros culturais e de convívio 
das pequenas localidades do 
concelho.

Os números deste primeiro 
trimestre apontam para um iní-
cio de época positivo, onde so-
bressai o importante papel as-
sumido por todos os parceiros 
do Programa, nomeadamente, 
Juntas de Freguesia, agrupamen-
to de escolas, associações e co-
letividades, iPss’s, GNR e Centro 
de saúde. 

Para mais informações sobre 
estes projetos contacte o Gabine-
te de Desporto da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, no Fórum 
Municipal, através do telefone 286 
320 040 ou pelo e-mail desporto@
cm-castroverde.pt. 
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Prova registou 
350 participações

onze equipas do algarve e dos distritos de beja e Évora 
marcaram presença no iV meeting de atletismo Jovem de 
castro Verde, que decorreu a 1 de dezembro na pista sim-
plificada de atletismo do Estádio municipal 25 de abril, em 
castro Verde.

nesta competição foram disputadas provas de corrida, lan-
çamento de peso, salto em comprimento e lançamento do 
vortex, que registaram um total de 350 participações, onde 
se destacam as prestações dos atletas da equipa anfitriã, 
que se classificou em 1º lugar por equipas.

De forma a assinalar o Dia mundial da luta contra a sida, 
cerca de 40 pessoas participaram ainda numa caminhada 
que partiu da pista simplificada de atletismo.

organizada pela câmara municipal de castro Verde, em 
parceria com a associação de atletismo de beja, esta é uma 
prova tem vindo a afirmar-se como uma iniciativa marcante 
do início da época desportiva.

desporto
AssOCiAçãO De AtLetisMO De beJA

Câmara renovou protocolo
de cooperação

Ao longo dos últimos anos a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de tem vindo a apostar na reali-
zação e promoção de um con-
junto de iniciativas em parceria 
com a Associação de Atletismo 
de beja apoiando, simultanea-
mente, a própria dinâmica da 
associação. 

Um dos factores que em mui-
to tem contribuído para esta 
aposta do município prende-se 
com a construção da Pista sim-
plificada de Atletismo em Castro 
Verde, equipamento que tem 
permitido potenciar o desenvol-
vimento da modalidade a nível 
regional, mas sobretudo junto do 
associativismo local. Os bons 
resultados alcançados pelos clu-
bes e associações do concelho 
em provas dedicadas ao atletismo, 
onde tem sido fundamental o 
acompanhamento técnico da 
Associação de Atletismo de beja, 
são a prova que o atletismo tem 
conquistado cada vez mais pra-
ticantes e adeptos no concelho 
de Castro Verde. 

Considerando todos estes fac-
tores, a Câmara Municipal de 
Castro Verde deliberou renovar, 
por mais três anos, o protocolo 

de cooperação que já desde há 
vários anos mantém com a As-
sociação de Atletismo de beja. 
Para além da promoção e desen-
volvimento da prática da moda-
lidade de atletismo e o fomento 
do turismo no concelho, o pro-
tocolo contempla ainda a orga-
nização conjunta de iniciativas 
de âmbito local, distrital e regio-
nal, nomeadamente provas como 
o iV Meeting Jovem de Atletismo 
de Castro Verde, que acontece já 
em dezembro de 2013. 

integrada neste protocolo está 

também prevista a realização do 
“Dia do Atletismo”, da Concen-
tração Zona Alentejo, dos torneios 
de Velocidade e saltos Horizon-
tais e de Velocidade e Lançamen-
tos, o triatlo técnico Jovem, o 
Corta-mato de Natal, o Campe-
onato Distrital de estrada – iii 
Grande Prémio de Atletismo do 
Campo branco e equacionada 
uma candidatura para acolher o 
Campeonato Nacional de Corta-
-mato, que deverão acontecer 
entre 2014 e 2016.

tAçAs AP ALeNteJO

Hóquei e patinagem artística 
do fCC em destaque

Patinagem Artística do FC 
Castrense vence Taça APA

A equipa de Patinagem Artísti-
ca do Futebol Clube Castrense 
trouxe para casa a taça AP Alen-
tejo e Algarve, ao alcançar o pri-
meiro lugar da classificação por 
equipas na competição que de-
correu na vila de Cuba, no passa-
do dia 2 de novembro. 

Para esta classificação contri-
buíram os excelentes resultados 
obtidos pelos atletas nos vários 
escalões da modalidade, onde se 

destacam Cristina Rakasi (1º lugar, 
infantis femininos), Margarida 
Lança (2º lugar, iniciados femini-
nos), João Nuno Real (3º lugar, 
iniciados masculinos), Mariana 
Dores (4º lugar, cadetes femininos) 
e Raquel Pardal (2º lugar, seniores 
femininos) e Gonçalo do ó (2º 
lugar, seniores masculinos) que, 
em conjunto, venceram o 1º lugar 
na competição de pares. De sa-
lientar que os resultados obtidos 
pela equipa de Patinagem Artís-
tica do Futebol Clube Castrense 
ao longo da época levaram a que 

as atletas Cristina Rakasi, inês 
Mateus e Margarida Lança fossem 
pré-selecionados para integrar a 
seleção da Associação de Patina-
gem do Alentejo, onde irão dis-
putar o torneio inter-Associações, 
a decorrer em Grândola nos dias 
14 e 15 de dezembro.

Equipa Sénior de Hóquei em 
Patins sagrou-se vencedora

A equipa sénior de Hóquei em 
Patins do Futebol Clube Castren-
se alcançou mais um troféu. A 
formação verde e preta venceu 
no dia 3 de novembro, a taça AP 
Alentejo de Hóquei em Patins, 
torneio que foi disputado no Pa-
vilhão Municipal de beja, e que 
colocou frente a frente as equipas 
do CP beja, CD boliqueime, FC 
Castrense e CF estremoz. 

A equipa do Futebol Clube 
Castrense acabou por sagrar-se 
vencedora, ao derrotar no pro-
longamento o Clube de Patinagem 
de beja. No jogo de atribuição do 
3º e 4º lugar, o CD boliqueime 
levou a melhor sobre o CF estre-
moz, conquistando o 3º lugar.

Ambas as provas foram orga-
nizadas pela Associação de Pa-
tinagem do Alentejo.

mini e meia 
maratonas de 
lisboa

trinta e seis munícipes do 
concelho de Castro Verde par-
ticiparam, no passado dia 6 de 
outubro, nas Mini e Meia Ma-
ratonas de Lisboa, num trajeto 
que partiu da Ponte Vasco da 
Gama em direção ao Parque das 
Nações.  

Dos 36 participantes que se 
deslocaram a Lisboa para inte-
grar as provas, quatro optaram 
por correr os 21km da Meia 
Maratona (prova competitiva), 
enquanto os restantes trinta e 

dois preferiram fazer os 6 km 
da Mini Maratona.

A participação de Castro Ver-
de nesta prova de âmbito na-
cional, que contabilizou um 
total de 17000 participações, foi 
organizada pelo Gabinete de 
Desporto da Câmara Municipal 
de Castro Verde, no âmbito da 
sua atividade, e teve como ob-
jetivo a aposta em hábitos de 
vida mais saudáveis e ativos, 
como oposição ao sedentaris-
mo. 

IV Meeting Jovem de Atletismo 

equipa de patinagem artística do fC Castrense
participantes nas mini e meia maratonas de lisboa



20   O Campaniço  outubro•dezembro 2013  

notíciAs
 

BREVES BREVES
alunas de Castro
verde premiadas em 
Concurso Nacional

O poema “Não é a cor que 
sorri”, da autoria de Ana te-
resa Guerreiro, aluna da es-
cola secundária de Castro 
Verde, foi um dos três textos 
vencedores do Concurso Na-
cional de Poesia e Conto Con-
tra o Racismo, na categoria 
dos 14 aos 17 anos. beatriz 
Koehler, também aluna des-
te estabelecimento de ensi-
no, recebeu uma das menções 
honrosas atribuídas, com o 
conto “Revolta”.

instituído pelo Alto Comis-
sariado para a imigração e 
Diálogo intercultural (ACiDi), 
o Concurso teve como fina-
lidade a promoção da poesia/
conto enquanto veículos de 
combate ao racismo, através 
da eleição de trabalhos que 
fomentem a interculturali-
dade, com vista à edição em 
livro a ser publicado pelo 
ACiDi.

A entrega dos prémios de-
correu no Cinema são Jorge, 
em Lisboa, no passado dia 
15 de Novembro, na semana 
em que se comemorou o Dia 
internacional da tolerância.

“Campaniça trio”
representou Castro 
verde na XXX 
semana Cultural do 
alentejo

O Grupo “Campaniça trio” 
deslocou-se a toronto du-
rante as comemorações do 
30º aniversário da Casa do 
Alentejo, que decorreram 
entre 12 de outubro e 2 de 
novembro. Durante a sua 
estadia, o grupo promoveu 
uma demonstração de violas 
de arame, com destaque para 
a Viola Campaniça. O trio 
interpretou temas do reper-
tório tradicional alentejano, 
representando a tradição e 
a cultura da região. Música, 
artesanato, artes e gastrono-
mia alentejana, completaram 
o rol de iniciativas progra-
madas no âmbito do evento.

museu da
ruralidade retomou 
ensaios abertos de 
cante

O Museu da Ruralidade 
retomou a sua programação 
habitual de ensaios Abertos 
de Cante Alentejano. Promo-
vidos por este espaço muse-
ológico em colaboração com 
os grupos corais do concelho, 
os ensaios decorrem todas 
as sextas-feiras, a partir das 
21h00. O Campaniço

FicHa tÉcnica
publiCaÇÃo  propriedade da câmara municipal de castro Verde  Diretor Francisco Duarte  CoorDeNaÇÃo paulo 
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autarquia vai 
atribuir apoios 
económicos

A Câmara Municipal de 
Castro Verde vai atribuir du-
rante o ano letivo 2013/2014, 
conforme regulamento apro-
vado em reunião ordinária 
do dia 9 de novembro, apoios 
económicos aos alunos que 
frequentam o ensino superior. 

Colaborar na formação de 
quadros técnicos superiores 
residentes na área geográfica 
do concelho de Castro Verde 
e contribuir para um maior 
e mais equilibrado desenvol-
vimento social e económico, 
incentivar e apoiar a conti-
nuação dos estudos de alunos 
economicamente carenciados 
são alguns dos objetivos des-
ta comparticipação. 

O número de bolsas a atri-
buir em cada ano, bem como 
o seu valor, serão fixados pela 
Câmara Municipal de Castro 
Verde em função da aprecia-
ção das candidaturas e da 
disponibilidade financeira 
da autarquia.

Quercus distinguiu
eugénio sequeira

eugénio sequeira, investi-
gador e ex-presidente da Liga 
para Proteção da Natureza 
(LPN), foi homenageado, no 
passado dia 2 de novembro, 
com o Prémio quercus 2013, 
pelo trabalho meritório que 
tem realizado na área do am-
biente, tanto ao nível nacio-
nal, como internacional, e à 
defesa exemplar das múltiplas 
causas ambientais em que se 
tem envolvido, nomeadamen-
te, a sustentabilidade da agri-
cultura, o ordenamento do 
território, a desertificação e 
as florestas, entre outras. 

O prémio distingue “enti-
dades, empresas ou cidadãos 
que se evidenciem na defesa 
do ambiente e na promoção 
do desenvolvimento susten-
tável”, segundo comunicado 
da organização. A entrega do 
prémio decorreu no âmbito 
das comemorações dos 28 
anos da quercus.

aCa “os Ganhões”  
promove cante 
solidário

Com o intuito de resgatar 
memórias, intensificar o 
sentimento de pertença à 
tradição do cante e animar 
os lares e centros de dia do 
concelho, a Associação de 
Cante Alentejano – “Os Ga-
nhões” está a promover, 
desde o mês de novembro, 
uma série de encontros em 
torno do cante. estes encon-
tros vêm complementar a 
atividade habitualmente 
desenvolvida pela associação 
em torno da preservação e 
divulgação do cante alente-
jano.

Opções do Plano e Orçamento 2014  
Após um período de discussão 

pública e da sua apreciação pela 
Câmara Municipal, os  documen-
tos previsionais para o próximo 
ano – “Opções do Plano e Orça-
mento 2014” vão ser submetidos 

à aprovação da Assembleia Mu-
nicipal em sessão ordinária do 
dia 20 de dezembro. 

O documento pode ser consul-
tado neste site, no menu Câma-
ra Municipal » Docs. Previsionais 

e Outros, nas sedes das Juntas de 
Freguesia, biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca e na Divisão 
de Administração e Finanças, 
durante o horário de expediente.

UNiVeRsiDADe séNiOR De CAstRO VeRDe

a aposta no ensino não formal
Os 91 alunos inscritos na Uni-

versidade sénior de Castro Verde 
iniciaram, no passado dia 7 de 
outubro, o novo ano letivo 2013-
2014. Com uma oferta formativa 
diversificada e apelativa que en-
globa 18 disciplinas diferentes e 
cerca de 22 docentes voluntários, 
a instituição continua a apostar 
em dinâmicas de sala que privi-
legiam vivências enriquecedoras 
e estimulantes, capazes de apro-
fundar o conhecimento dos seus 
alunos nas mais diversas áreas 
do saber. 

No seu terceiro ano de existên-
cia, a Universidade sénior  per-
siste no seu objetivo inicial de 
promoção do ensino não formal, 
proporcionando aos seniores com 
mais de 50 anos uma aprendiza-
gem plural que, paralelamente 
à atividade letiva, aposta na di-
namização de atividades com-
plementares de caráter cultural 
e recreativo, como workshops, 
palestras e  visitas de estudo.

As aulas decorrem em diferen-
tes espaços, dividindo-se entre 
a Associação sénior Castrense, 
eb1 de Castro Verde, eb2 Dr. An-

tónio Francisco Colaço, escola 
secundária de Castro Verde e sala 
contígua à biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca. 

A Associação sénior Castrense, 
entidade promotora da Univer-

sidade sénior, integra ainda o 
Coro Polifónico de Castro Verde, 
composto por cerca de quarenta 
pessoas, entre alunos, docentes 
e sócios da associação. 

Disciplinas disponíveis 
Yoga do riso, cidadania, pintura, Envelhecimento e autonomia 
funcional, História da música, oficina de artes, inglês, arraiolos, 
oficina de criatividade, Viola campaniça, tic, português e Desafios 
do português, plantas aromáticas e medicinais, costura, História 
e património, poesia portuguesa e Dieta mediterrânica.

Neste Natal 
ofereça Castro Verde 

Compre no 
Comércio Local!

assembleia municipal elegeu
representantes

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, em sessão extraordiná-
ria realizada no dia 19 de Novem-
bro 2013, elegeu os seus 
representantes na Assembleia da 
Comunidade intermunicipal do 
baixo Alentejo (CiMbAL), pelo 

que foram eleitos os vogais Artur 
Lagartinho (CDU) e Filipe Mestre 
(Ps). Nesta sessão foram ainda 
eleitos os representantes dos pre-
sidentes de Junta de Freguesia 
para o Conselho Municipal de 
educação, António Jerónimo (Jun-

ta de Freguesia de entradas), o 
Conselho Cinegético Municipal 
e  a Comissão Municipal de De-
fesa das Florestas, Ana Luísa Fa-
tana (Junta de Freguesia de san-
ta bárbara de Padrões).


