
Núcleo Museológico de Almeirim 
“A Minha Escola” 

Oito anos após o seu encerramento, o edifício da Escola Primária de Almeirim volta a ter uma nova utilidade 
como Núcleo Museológico do Museu da Ruralidade. Um projeto feito em parceria com a União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével, o Agrupamento de Escolas e a comunidade local para ajudar a compreender como 
era a escola do século XX em meio rural.  Pág. 10 e 11
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Autarquia reivindica melhores 
condições no serviço de 
Urgências

a Câmara Municipal, atenta 
à situação que se vive, reivin-
dicou junto das entidades com-
petentes, melhores condições 
na atual sala de espera do ser-
viço de urgências básicas de 
Castro Verde.  Pág. 3

OBRAs

Centro de iniciativas Empresariais 
do Baixo Alentejo

Já começaram as obras de 
construção do Centro de inicia-
tivas Empresariais do baixo 
alentejo (CiEbaL), uma infra-
estrutura vocacionada para o 
acolhimento empresarial no 
concelho integrada no Plano de 
ordenamento e do território do 
alentejo.  Pág. 4

Educação

Novo Conselho 
de Administra-
ção do CRBA

Francisco Duarte, presidente 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, é o atual presidente do 
Conselho de Administração do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo. Uma instituição com 
um papel educativo e cívico 
importante para os jovens da 
região.  Pág. 5

turismo 

Centro de 
Promoção 

Após um ano de funcionamento, 
o CPPT afirma-se cada vez mais 
como um espaço importante 
para a promoção turística e cul-
tural do concelho, direcionada 
a quem nos visita mas também 
na prestação de informação 
aos castrenses. Pág. 7

Património

O Caldeireiro – 
Objetos de uma 
Profissão

O Museu da Ruralidade tem 
uma nova exposição tempo-
rária criada a partir da figura 
de Carlos Lobo, o último cal-
deireiro de Castro Verde. São 
objetos e memórias de uma 
profissão desaparecida. Pág. 14

Atividade física

Jogos Conce-
lhios 2014

Iniciou-se mais uma época de 
Jogos Concelhios. Uma iniciativa 
para promover o convívio e o 
bem-estar social e a importância 
da atividade física na vida dos 
cidadãos. Pág. 19
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É 
de festa o mês de Abril. Sobretudo 
nestes tempos de hoje, e apesar de 
todas as vicissitudes dos tempos em 
que vivemos, o mês de Abril tem de ser 

tempo de festa. Uma festa em que participe 
toda a gente na evocação dos 40 anos do 25 
de Abril de 1974. Uma data que devolveu a 
Democracia a um Portugal sombrio, submerso 
numa guerra que devastou milhares e milha-
res de jovens, que empurrou milhões de por-
tugueses para a emigração, que fomentava a 
iliteracia, o analfabetismo, a subserviência. E 
é por isso que Abril tem de ser de festa. Por-
que o 25 de Abril trouxe um país diferente. 
Trouxe Liberdade, melhores condições de 
vida, saúde e educação para todos, trouxe 
Esperança a um país sem futuro. Os ventos de 
Abril trouxeram a liberdade de expressão e, 
sobretudo, a capacidade de podermos decidir 
o nosso futuro. Trouxe o poder para mais 
perto do comum dos cidadãos com o Poder 
Local Democrático. É esse Abril que queremos 
e temos de festejar, de lembrar, de evocar nos 
seus 40 anos. Os constrangimentos deste 
tempo presente sem futuro, da “crise”, dos 
ricos cada vez mais ricos, do Poder cheio de 
incompetentes, de senhores doutores com 
diploma comprado em campanhas de saldos, 
de meninos acabados de sair do colégio a 
gerir um país que nem sequer conhecem, esse 
país não é o país que o 25 de Abril nos trouxe. 
O país de corte de salários, de diminuição dos 
serviços públicos, da isenção de impostos à 
banca, do pagamento de juros altíssimos que 
vão hipotecar o nosso futuro e o futuro dos 
nossos filhos, da falta de respeito para com os 
funcionários públicos e pelo serviço público, 
não é o país pensado pelo 25 de Abril. Mas 
este é o país que queremos porque vivendo em 
Liberdade, os ciclos governativos são determi-
nados por eleições livres, trazidas pelo 25 de 
Abril de 1974. E se o poder que nos levou ao 
Estado em que vivemos não é o que queremos, 
como tantas vezes nos queixamos, ele é o 
resultado da vontade da maioria dos portu-
gueses que tem votado nesses mesmos pode-
res. Mas também está nas nossas mãos poder 
mudar aquilo que não está bem, graças à 
possibilidade de podermos votar em Liberda-
de. É por isso que Abril tem de ser de festa. E 
de festa porque podemos dizer não, quando 
quisermos. Ao longo do ano, fruto de um 
trabalho de colaboração entre autarquias, 
movimento associativo e estabelecimentos de 
ensino formal e não formal, Castro Verde vai 
evocar o 25 de Abril. Vai lembrar que é possí-
vel a mudança e, sobretudo, a esperança. A 
todos os munícipes fica o convite para que 
participem connosco neste evocar do 25 de 
Abril e de resgatar à memória a verdadeira 
essência do 25 de Abril de 1974.  
25 de Abril, sempre!

FrAnCiSCO DUArTE

EDiTOriAL

Assembleia Municipal 
aprovou Moções
a assembleia Municipal de Castro Verde aprovou um conjunto de Moções 
nas suas sessões públicas ordinárias dos dias 20 de dezembro de 2013 
e 27 de fevereiro de 2014, onde manifesta a sua posição acerca do 
encerramento dos serviços das finanças e orçamento de Estado 2014, 
e por último, em defesa da a26 - sines/beja e do reinício imediato das 
obras do iP2. as moções aprovadas podem ser consultadas na íntegra no 
site da Câmara Municipal de Castro Verde. 

Contra o “Orçamento de 
Estado para 2014” 

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, reunida no dia 20 de 
Dezembro de 2013, deliberou ma-
nifestar o seu forte repúdio contra 
as gravosas medidas de redução 
de verbas dos municípios, incluí-
das no Orçamento de Estado para 
2014, que condicionam fortemen-
te a aplicação do princípio da es-
tabilidade orçamental e do equi-
líbrio financeiro das autarquias 
locais, em claro prejuízo da sua 
capacidade de investimento e a 
sua profunda indignação pela in-
sensibilidade social e o constante 
desrespeito que norteia a atuação 
deste Governo, prejudicando, prin-
cipalmente, as populações e o 
particular desenvolvimento dos 
concelhos de interior.  

O Orçamento de Estado para 
2014, aprovado pelos partidos da 
maioria parlamentar PSD/CDS 
vem retirar aos municípios portu-
gueses, em relação às transferên-
cias em 2013, cerca 50,9 milhões 
de euros nas transferências para 
o Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
e uma redução de 17,6 milhões de 
euros no quadro do IRS, acrescido, 
ainda, segundo a Lei do Orçamen-
to de Estado para 2014, no seu 
artigo nº 92, a retenção, pelo Esta-
do, de 0,1 % do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro. 

Segundo este Orçamento de 
Estado, configura-se a continuação 
do incumprimento da Lei das Fi-
nanças Locais que só nos últimos 
anos retirou aos cofres do Muni-
cípio de Castro Verde cerca de três 
milhões e quatrocentos mil euros, 
verba que representa uma impor-
tante fatia na quebra de receitas 
do Município afetando o equilíbrio 
das contas e reduzindo a capaci-
dade de investimento municipal.  

Estes cortes sucessivos a que 
vimos assistindo, estão associados 
a um conjunto de decisões legis-
lativas que vêm, ao longo dos úl-
timos anos, limitando de forma 
inconstitucional a autonomia do 
poder local. 

Paralelamente, a natural dimi-
nuição do investimento municipal 

resultante da contínua diminuição 
de receitas imposta pela atual po-
lítica de austeridade do Governo, 
à qual se adiciona 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 pro-
blemas acrescidos ao tecido socio-
económico do concelho. 

A moção foi aprovada por maio-
ria, com cinco abstenções do Par-
tido Socialista, e enviada para 
conhecimento à Presidência da 
República, à Presidência da Assem-
bleia da República, aos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da 
República, à ANMP, à CIMBAL e 
aos órgãos de Comunicação Social.

Encerramento dos Serviços 
das Finanças

Os eleitos da CDU na Assembleia 
Municipal de Castro Verde apre-
sentaram a sua posição contra o 
encerramento dos Serviços das 
Finanças rejeitando “liminarmen-
te tal hipótese, independentemen-
te do número de serviços previstos 
para encerrar, tendo em conta o 
direito igual de qualquer cidadão 
em qualquer concelho ao serviço 
público prestado”. Esta medida, a 
verificar-se, virá contribuir para o 
aumento da desertificação no 
Alentejo e de todo o interior, con-
trariando qualquer lógica de um 
desenvolvimento sustentado e 
equilibrado do País.

A moção apresentada defende 
a necessidade de “serviços públi-
cos de qualidade, acessíveis em 
igualdade de acesso a todos os 
cidadãos e entidades, asseguran-
do os direitos e postos de trabalho 
dos trabalhadores”, mas também 
a luta pela dignidade das pessoas 
e a defesa dos seus direitos. 

O documento remete ainda para 
a necessidade de se travar tais me-
didas, “que já vêm de outros go-
vernos e de outras maiorias, antes 
que seja tarde de mais, em respei-
to pelos direitos democráticos e 
dos valores conquistados com o 
25 de abril”. A Moção foi aprovada 
por maioria, com cinco abstenções 

dos vogais do Partido Socialista, 
em sessão ordinária pública do dia 
20 de dezembro de 2013. 

Defesa da A26 - Sines/Beja 
e pelo reinício imediato das 
obras do IP2

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, reunida em sessão pú-
blica ordinária do dia 27 de feve-
reiro de 2013, aprovou uma Moção 
em defesa da A26 – Sines/Beja e 
pelo reinício imediato das obras 
do IP2, ambas “obras abandonadas 
pelo Governo PSD/CDS há mais 
de dois anos sem que se vislumbre 
uma solução concreta para acabar 
com o miserável estado em que 
estão ambos os projetos”. 

O IP2, que serve o concelho de 
Castro Verde, “encontra-se num 
estado lastimável, proporcionan-
do condições de completa inse-
gurança e risco para os seus utili-
zadores”, não cumprindo o seu 
papel decisivo na dinamização da 
economia concelhia e regional.

No que respeita à A26, o recen-
te Relatório do Grupo de Trabalho 
das Infraestruturas de Elevado 
Valor Acrescentado, encomenda-
do pelo Governo, determina que 
esta obra, fundamental para o 
futuro do Baixo Alentejo, não será 
retomada.

A presente moção vem, por isso, 
exigir a reinício urgente das obras 
do IP2, via fundamental para o 
concelho de Castro Verde, em be-
nefício das populações, do desen-
volvimento e da coesão territorial, 
e rejeitar o a proposta do referido 
Relatório.

A moção, apresentada pelos 
eleitos do Partido Socialista, foi 
aprovada por maioria com 7abs-
tenções dos vogais da CDU e 1 da 
coligação PPD/PSD.CDS-PP.  De 
referir que os vogais que se absti-
veram declararam que, apesar de 
concordarem com o objeto de 
conteúdo da Moção, não subscre-
vem os dois primeiros parágrafos. 

Da moção aprovada foi dado 
conhecimento ao Senhor Primeiro 
Ministro, ao Senhor Ministro Ad-
junto e do Desenvolvimento Re-
gional, aos Grupos Parlamentares. 

Seja Solidário!
Contribua consignando 0,5% de imposto. Para tal, basta preencher o quadro 9, do anexo H da sua decla-
ração de rendimentos com um dos seguintes números de contribuinte:

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde –  501379711
Cruz Vermelha Portuguesa –  Delegação de Castro Verde – 500745749

Este é um gesto simples, que não acarreta qualquer tipo de custos para o contribuinte, uma vez que os 
0,5% são retirados do imposto total que o Estado liquida e não do montante que será restituído ao con-
tribuinte.
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SErvIçO DE urgênCIAS BáSICAS DE CAStrO vErDE

Câmara reivindica melhores 
condições no sUB de Castro 
Verde
a Câmara Municipal 
de Castro Verde 
demonstrou a sua 
preocupação face às 
atuais condições da 
sala de espera dos 
serviços de urgências 
básicas de Castro 
Verde tendo aprovado, 
por unanimidade, uma 
Moção onde reivindica 
ao Ministério da saúde 
a resolução urgente 
desta situação.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordiná-
ria do dia 26 de fevereiro de 2014 
aprovou, por unanimidade, uma 
Moção onde defende a criação de 
melhores condições na atual sala 
de espera dos Serviços de Urgên-
cias Básicas de Castro Verde, local 
considerado “inqualificável para 
quem necessita de cuidados mé-
dicos, assim como para os seus 
acompanhantes, sendo, não raras 
vezes, necessário esperar no exte-
rior para aceder a um lugar senta-
do na sala de espera”.

Desde o ano de 2012 que o Ser-
viço de Urgências Básicas de Cas-
tro Verde recebe, para além, dos 
utentes do concelho, as populações 
que ficaram sem os respetivos 
serviços de urgência a tempo in-

teiro nos Centros de Saúde dos 
concelhos de Almodôvar, Ourique, 
e de algumas freguesias dos con-
celhos de Mértola e Aljustrel. A 
extinção dos serviços de saúde de 
urgência, assim como a diminui-
ção dos meios de diagnóstico nos 
Centros de Saúde dos municípios 
limítrofes provocou um aumento 
do número de utentes, causando 
a diminuição da qualidade do 
atendimento e que se reflete, so-
bretudo, no tempo de espera para 
acesso a consulta das urgências.

De referir que, o aumento do 
volume de utentes no Serviço de 
Urgências de Castro Verde, fruto 
do esvaziamento dramático dos 
serviços públicos realizado pelos 
últimos governos, não foi acom-
panhado pelas obrigatórias, ne-
cessárias e indispensáveis obras 
de requalificação nas áreas afetas 
aos Serviços de Urgência, nem a 
obrigatória individualização do 
local de receção e inscrição do 
doente. Perante esta situação, a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de vem demonstrar a sua preocu-
pação e exigir ao Ministério da 

Saúde a resolução urgente desta 
situação, na defesa da qualidade 
de vida das populações da região 
e na dignificação do serviço pú-
blico, defendendo ainda que, “numa 
região onde os índices de envelhe-
cimento atingem as mais altas 
percentagens do país, onde existem 
importantes vias de comunicação 
rodoviárias e ferroviárias, onde 
funciona uma mina com mais de 
2.000 trabalhadores, esta concen-
tração de serviços em Castro Ver-
de deveria ter sido acautelada e, 
sobretudo, deveria ter tido em 
conta a dignidade que todos os 
cidadãos merecem o acesso, usu-
fruto e direito a um serviço públi-
co de saúde de qualidade”. 

Da moção aprovada foi dado 
conhecimento à Direção do Cen-
tro de Centro de Saúde de Castro 
Verde, ao Conselho de Adminis-
tração da Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo (ULSBA), ao 
Conselho Diretivo da Administra-
ção Regional de Saúde do Alente-
jo (ARS) e à Assembleia Municipal 
de Castro Verde.

Câmara e assembleia 
tomam posição contra
Lei da organização do 
sistema Judiciário

A Câmara Municipal e a As-
sembleia Municipal de Castro 
Verde aprovaram, por unani-
midade, o entendimento da 
Delegação de Ourique da Ordem 
dos Advogados, de 25 de feve-
reiro último, a propósito da Lei 
da Organização do Sistema 
Judiciário (Lei 62/2013, de 26 
de Agosto), aprovada em Con-
selho de Ministros, em Agosto 
de 2013.

A lei em causa determina que 
o país, que tem atualmente em 
funcionamento 331 tribunais, 
fique dividido em 23 comarcas, 
a que correspondem 23 grandes 
tribunais judiciais, com sede 
em cada uma das capitais de 
distrito.  

Esta reforma, levada a cabo 
pelo atual Governo, represen-
ta um atropelo aos direitos dos 
cidadãos ao ignorar as particu-
laridades socioeconómicas, 
culturais e históricas da região, 
e a total descaracterização da 
identidade local em termos 
históricos e sociais, pela elimi-
nação das comarcas, “tornan-
do mais difícil a democratização 
do sistema judiciário e o aces-
so à justiça”. 

Os tribunais abrangidos por 
esta reforma ficarão desquali-
ficados, com quebra gradual de 
pendências, “afastando o cida-
dão dos seus direitos funda-

mentais, o que contrariará as 
regras de um Estado de Direito 
que se pretende Democrático”. 
A circunscrição de Beja irá 
abranger os Municípios de 
Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Barrancos, Beja, Castro Verde, 
Cuba, Ferreira do Alentejo, Mér-
tola, Moura, Odemira, Ourique, 
Serpa e Vidigueira, represen-
tando o fim de muitos dos tri-
bunais do nosso país e o au-
mento das dificuldades para os 
cidadãos das regiões do interior.

Esta reforma representa uma 
ofensa ao princípio do Juiz Na-
tural e ao direito fundamental 
de acesso à justiça em tempo 
razoável, que porá em causa a 
relação de proximidade entre 
os cidadãos e a justiça. 

O documento subscrito pela 
Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal de Castro Verde vem 
solicitar à Ministra da Justiça a 
manutenção da estrutura judi-
ciária do Distrito de Beja per-
mitindo a continuação de um 
serviço público de qualidade e 
a garantia dos serviços de Jus-
tiça a todos os cidadãos, sem 
exceção, e apelar a uma reação 
coletiva pela Comunidade In-
termunicipal do Baixo Alente-
jo (CIMBAL). 

autarquias de Castro Verde retomam horário das 35 horas
Desde o dia 24 de fevereiro que 

os trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde retoma-
ram o horário das 35 horas se-
manais. Conforme despacho 
emitido e assinado a 19 de feve-
reiro, pelo presidente da autarquia, 
Francisco Duarte, e após celebra-
ção dos Acordos Coletivos de 
Entidade Empregadora Pública 
(ACEEP) entre as autarquias de 
Castro Verde e o Sindicato Na-
cional dos Trabalhadores da Ad-
ministração Local e Regional 
(STAL) realizados a 9 de janeiro 
de 2014, e concluído o processo 
negocial com a aprovação dos 

ACEEP referidos e sua apresen-
tação a depósito junto da Direção 
Geral de Administração e Empre-
go Público – DGAEP (artigo 356º 
da Lei 59/2008), "não se vislum-
bra qualquer motivo que impeça, 
jurídica ou politicamente, a en-
trada em vigor dos mesmos e do 
regime que comportam”. 

De acordo com o referido des-
pacho “a solução negocialmente 
construída é aquela que melhor 
serve os interesses da autarquia, 
dos seus trabalhadores e das po-
pulações”, não decorrendo da sua 
adoção “qualquer prejuízo ao 
serviço público”. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde retomou o horário com-
preendido entre as 9h00-12h30 
e as 14h00-17h30, repondo “a 
todos os seus trabalhadores, in-
dependentemente da sua filiação 
sindical”, as 7 horas diárias de 
trabalho e as 35 semanais pois, 
desde o início do processo, que 
a autarquia demonstrou publi-
camente a sua discordância pe-
rante a Lei que obrigava o fun-
cionalismo público a cumprir o 
horário das 40 horas de trabalho 
semanais.

 Assinatura do acordo

Serviço de Urgências Básicas de Castro Verde
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CEntrO DE InICIAtIvAS EmPrESArIAIS DO BAIxO AlEntEjO 

obra do CiEbaL já arrancou

Já arrancaram as obras de construção 
do Centro de iniciativas Empresariais do 
baixo alentejo (CiEbaL), no lote adquirido 
pela Câmara Municipal de Castro Verde, 
com frentes para a rua Manuel assunção 
Mestre e rua de olivença, em Castro Ver-
de. Este será instalado em dois edifícios 
dotados com um pátio interior comum, 
sendo correspondente a cada um dos 
edifícios, a construção nova (com 690m2 
de área bruta de construção) e o reapro-

veitamento de uma construção já exis-
tente (com 962m2 de área bruta de cons-
trução). a implantação proposta, em 
forma de “V”, criará um pátio na relação 
com o casão existente, viabilizando tam-
bém um sistema comum de entradas. Esta 
implantação permitirá ainda uma relação 
aberta e eficaz com a volumetria propos-
ta (de dois pisos), sem a pressão de es-
cala para a rua. 

Do ponto de vista funcional, o programa 

do CiEbaL atribui naturalmente destaque 
à disponibilização de salas para escritó-
rios, prevendo uma área líquida de 708m2 
para esse fim, composta por 29 salas com 
a dimensão média de 26m2. Paralelamen-
te, estão previstas 3 salas para utilização 
coletiva com um dimensão unitária entre 
os 47m2 e os 49m2, as quais serão utili-
zadas para realização de reuniões e/ou 
como espaços de trabalho coletivo. Fi-
nalmente serão ainda disponibilizadas 
instalações sanitárias em ambos os edi-
fícios, um espaço dedicado a serviços de 
receção e apoio administrativo (edifício 
novo) e espaços comuns de convívio, 
também em ambos os edifícios. 

Este novo Centro de iniciativas Empre-
sariais do baixo alentejo pretende, assim, 
evidenciar-se como um espaço qualifi-
cado de acolhimento de microiniciativas 
empresariais (até dez trabalhadores), 
dando prioridade às atividades ligadas 
ao designado terciário superior, assentes 
em recursos humanos com elevado grau 
de qualificação. Essas atividades deverão 
orientar-se preferencialmente para o mer-
cado regional e suprarregional, favore-
cendo assim a afirmação externa do 
próprio Centro e do concelho de Castro 
Verde.

a gerir diretamente pela autarquia, atra-

vés do gabinete de apoio ao Desenvolvi-
mento, o CiEbaL virá dar resposta à atu-
al inexistência de infraestruturas 
vocacionadas para o acolhimento empre-
sarial no concelho, e por conseguinte, 
efetivar a integração de Castro Verde no 
sistema regional de Logística Empresa-
rial (srLE), preconizado pelo Plano re-
gional de ordenamento do território (Ptot) 
do alentejo, o qual visa criar condições 
para a implementação de estratégias de 
eficiência coletiva de âmbito empresarial.

o montante de investimento estimado 
para a criação deste Centro ascende aos 
1.250 mil euros, englobando este valor 
todos os custos relacionados com a re-
cuperação e adaptação do edifício já 
existente, a construção do novo corpo 
edificado, o equipamento de ambos os 
edifícios e a qualificação do espaço pú-
blico envolvente. 

o prazo de execução será de aproxima-
damente 1 ano, estando, por isso, a sua 
conclusão prevista para o final do cor-
rente ano. as fontes mobilizadas para o 
financiamento deste investimento provêm 
do orçamento municipal (15%), estando 
assegurada uma comparticipação comu-
nitária de 85% no âmbito do Programa 
operacional regional do alentejo (iNa-
LENtEJo).

 obras

Construção do futuro Centro de Iniciativas Empresariais 

trabalhos de 
Manutenção 
na igreja dos 
remédios

a igreja de Nossa senhora dos 
remédios, em Castro Verde, está 
ser alvo de trabalhos de manu-
tenção que contemplam a pin-
tura exterior do imóvel e a lim-
peza de telhados. Esta é uma 
intervenção da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, acordada 
com a Paróquia de Castro Verde, 
no valor de 28 900 euros, que se 
insere numa política de valori-
zação e manutenção do patri-
mónio edificado. 

Junta de Freguesia de Entradas vai ter nova sede
a Junta de Freguesia de Entradas vai 

dar início, a partir do mês de junho, à obra 
de construção da sua nova sede, num 
edifício adquirido pela autarquia há alguns 
anos, situado na rua belmiro isidro Caei-
ros, em Entradas.

Da autoria da arquiteta inês brito, o 
projeto técnico contempla a remodelação 
e ampliação do edifício, conciliando a 
linguagem tradicional da envolvente com 
uma linguagem mais atual, recorrendo 
à utilização de volumes brancos, que 

estabelecem a frente e os limites do edi-
fício, que deverá estar pronto em janeiro 
de 2015.

a criação de zonas comuns, de circu-
lação e de receção, gabinetes, espaços 
de reuniões, sala de formação, zona de 

arquivo, sala polivalentes, pátio, insta-
lações sanitárias, arrumos e zona de 
garagem são alguns dos espaços pre-
vistos na construção deste edifício, cuja 
obra está orçada em 200 mil euros.

sede da sociedade 
Entradense vai ser 
reabilitada

Com a finalidade de dotar a 
sociedade recreativa e Des-
portiva Entradense com uma 
sede mais digna e moderna e 
de proporcionar melhores con-
dições para a o acolhimento 
e realização de atividades de 
caráter cultural, desportivo e 
lúdico, a Junta de Freguesia 
de Entradas vai promover obras 
de beneficiação no edifício que 
acolhe a atual sede da coleti-
vidade. 

a intervenção, cujo investi-

mento ronda a ordem dos 142 
mil euros e que terá início ain-
da durante o mês de março, 
contempla a substituição dos 
telhados, esgotos e saneamen-
to, a colocação de novo pavi-
mento, a remodelação da co-
zinha, da sala dos troféus, 
arrecadação e logradouro e a 
substituição de toda a insta-
lação elétrica. 

Prevê-se que a obra esteja 
concluída no final do mês de 
junho de 2014.
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EDuCaÇÃo
COnSErvAtórIO rEgIOnAl DO BAIxO AlEntEjO

Francisco duarte 
preside ao Conselho de 
Administração

Francisco Duarte, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde foi eleito, a 13 

de dezembro, e por um período 
de dois anos, Presidente do Con-
selho de Administração do Con-
servatório Regional do Baixo 
Alentejo. A nova direção executi-
va da instituição é assegurada por 
Mauro Dilema, coadjuvado pelo 
professor Jorge Barradas, que as-
sume a direção pedagógica. 

Entre os objetivos definidos 
pela atual direção estão “a ava-
liação da sustentabilidade e do 
financiamento da instituição que 
depende, atualmente, das com-
participações das autarquias e 
das candidaturas efetuadas ao 
Programa Operacional Potencial 
Humano (POPH) que, em termos 
formais, terminou a 31 de dezem-
bro de 2013”.

Mais de 500 alunos, repartidos 
pelos polos de Beja (265), Castro 
Verde (160) e Moura (90), frequen-
tam atualmente esta instituição 
de ensino artístico que, “apesar 
de ter um figurino institucional 
distinto do inicial, continua a 
assumir as suas funções no pa-
norama da oferta formativa do 
ensino artístico e um papel edu-

cativo e cívico com uma impor-
tância extraordinária na educa-
ção de centenas de jovens”, 
explica Francisco Duarte.

Relativamente à criação de 
novos pólos, a direção considera 
que, “para já, tal não será exequí-
vel uma vez que o Ministério da 
Educação trancou essa possibi-
lidade” e que “na ausência de 
vontade política de quem tem 
responsabilidades na formação 
dos seus cidadãos, vontade essa 
que deveria existir, em primeiro 
lugar, nas políticas de educação 
do Governo central, o Conserva-
tório não tem qualquer possibi-
lidade de alargar a oferta forma-
tiva para além da já existente, 
nomeadamente por uma questão 
de sustentabilidade e de capaci-
dade humana e financeira.  

Apesar das dificuldades, porém, 
todos podem com algum esforço 
por parte das autarquias e das 
famílias, ter acesso ao ensino 
artístico ministrado pelo Conser-
vatório seja “pela disponibiliza-
ção de transporte ou pela con-
cessão de bolsas de estudo aos 
alunos interessados a efetuar 
pelos municípios, seja pela von-
tade das famílias em perspetivar 

outra educação aos seus filhos”. 
A aposta no ensino artístico da 

música e da dança representa, 
para a atual direção uma mais-
-valia para o desenvolvimento da 
região e um importante caminho 
na criação de cidadãos ativos, 
mais interventivos e com maior 
responsabilidade cívica. “Dá-nos 
particular prazer saber que há 
uma percentagem apreciável de 
alunos que seguem, e outros que 
concluíram, o ensino superior na 
área artística; que há alunos que 
integram diversas orquestras; que 
o Prémio Novos Compositores 
de 2013 foi atribuído a um ex-
-aluno do Conservatório, aluno 
esse que já teve uma encomenda 
para escrever uma peça para a 
Fundação Calouste Gulbenkian; 
ou que os nossos coros e instru-
mentistas deixam plateias bo-
quiabertas. Que já temos profes-
sores do próprio Conservatório 
saídos das primeiras “fornadas” 
de alunos. Acima de tudo, sabe-
mos que estamos a contribuir 
para termos melhores jovens que 
saberão honrar e projetar o nome 
da região”, refere Francisco Du-
arte.

Outra das prioridades do novo 
Conselho de Administração será 
a de garantir o “regresso” dos 
municípios ao Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo. “O 
Conservatório é fundamental 
para a região pelo que vamos 
envidar todos os nossos esforços 
no sentido de obtermos uma 
maioria significativa de adesão 
de autarquias”, explica Francisco 
Duarte frisando ainda que “o fu-
turo do Conservatório passa por 
uma ampla discussão do seu 
papel na cultura regional, no re-
posicionamento do próprio Con-
servatório na especificidade local 
e, sobretudo, por uma ampla 
discussão em torno do papel que 
esta instituição pode desempe-
nhar”. 

AgruPAmEntO DE ESCOlAS DE CAStrO vErDE

Eleito novo Conselho 
geral 

Após a constituição e eleição 
da direção do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, e no-
meados os vários representantes 
que compõem o Conselho Geral 
deste organismo, foi eleita no dia 
6 de fevereiro de 2014, a repre-
sentante dos docentes, Manue-
la Florêncio, como Presidente do 
Conselho Geral, para o quadri-
énio 2014-2018.

Constituído por 21 elementos, 
entre representantes do corpo 
docente, pessoal não docente, 
alunos, pais e encarregados de 
educação, representantes da 
Câmara Municipal de Castro 

Verde e de três entidades inseri-
das na comunidade local (Con-
servatório Regional do Baixo 
Alentejo, Liga para a Proteção da 
Natureza e Centro de Saúde de 
Castro Verde), o Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas tem 
como funções a aprovação dos 
principais documentos que regem 
o funcionamento e atividade do 
Agrupamento de Escolas, como 
o Projeto Educativo, o Orçamen-
to e a Avaliação dos Alunos , 
entre outros, e o acompanha-
mento do processo educativo 
deste organismo durante os 
próximos quatro anos.

Mais de 500 crianças das es-
colas do concelho desfilaram 
pelas ruas de Castro Verde para 
festejar o Carnaval, animando 
a tarde de 28 de fevereiro com 
os seus trajes temáticos.

Entre a Praça da Liberdade e 
a Rotunda das Ovelhas, desfi-
laram crianças com vestes alu-
sivas às profissões da nossa 
terra, à reciclagem, à proteção 
civil, à saúde e à atividade físi-
ca - temas apresentados pelos 
alunos do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde - mas 

também gatos, pintainhos, co-
gumelos, Minnies e Mickeys, 
pelas crianças da creche do Lar 
Jacinto Faleiro.  

O Desfile de Carnaval das 
Escolas trouxe cor, criatividade, 
fantasia e muita animação às 
ruas da vila e foi organizado pela 
União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével, em colaboração 
com a Câmara Municipal e o 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde.

Desfile de Carnaval das Escolas

autarquia atribui bolsas 
de Estudo

À semelhança de anos ante-
riores, a Câmara Municipal de 
Castro Verde vai atribuir, apoios 
económicos aos alunos resi-
dentes no concelho que fre-
quentam o Ensino Superior.

Este ano candidataram-se 19 
alunos às bolsas de estudo, menos 
8 candidaturas que no ano letivo 
anterior, diminuição que acaba 
por refletir o menor número de 
alunos do concelho que se can-
didataram ao ensino superior, 
bem como o facto de alguns alu-
nos bolseiros terem terminado 
o seu percurso académico.

O número de bolsas a atribuir 
em cada ano é fixado pela Câ-
mara Municipal de Castro Ver-
de em função da apreciação das 
candidaturas apresentadas e da 
disponibilidade financeira da 
autarquia, sendo a análise das 
mesmas efetuada por uma co-
missão constituída pela equipa 
técnica do Gabinete de Educa-
ção e Ação Social, o vereador do 
pelouro e um representante de 
cada força política com assento 
na Assembleia Municipal.

A exemplo do ano anterior, 
a comissão propôs à Câmara 
Municipal uma majoração des-
te apoio, medida que vem de 
encontro a outras decisões to-
madas no campo do apoio so-

cial prestado pelo Município, 
e que tem em conta o período 
de dificuldade financeira que 
afeta as famílias. Assim, das 19 
candidaturas apresentadas 
apenas 1 ficou excluída, sendo 
que alguns dos alunos, nos ter-
mos do regulamento, ainda 
poderão vir a optar pela bolsa 
concedida pelos serviços sociais 
da universidade que frequentam.

A atribuição deste apoio re-
presenta para a autarquia uma 
verba na ordem dos 24 500 d 
sendo as bolsas atribuídas em 
dois escalões (A- 209, 61d e B 
– 125, 77d) ao longo de 10 men-
salidades possibilitando o re-
gulamento, aos alunos no úl-
timo ano de curso, usufruir de 
mais uma mensalidade caso 
optem por fazer uma formação 
em contexto de trabalho nos 
serviços da autarquia, desde 
que a sua área de estudo tenha 
conteúdo funcional nos respe-
tivos serviços.

Colaborar na formação de 
quadros técnicos superiores 
residentes na área geográfica 
do concelho de Castro Verde, 
contribuir para um maior e mais 
equilibrado desenvolvi mento 
social, económico e cultural são 
alguns dos objetivos desta com-
participação.

Pólo de Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo  
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SAntA BárBArA DE PADrõES

lar de terceira idade a
funcionar desde dezembro
o Lar de santa bárbara de Padrões está a funcionar desde o dia 4 
de dezembro, data em que foi oficialmente inaugurado. até ao momento 
foram já admitidos 31 utentes na valência de lar. 

O Lar de Terceira Idade de San-
ta Bárbara de Padrões, um inves-
timento da Câmara Municipal de 
Castro Verde na ordem dos 2 mi-
lhões de euros, cofinanciado em 
85% pelo programa InAlentejo, e 
cuja gestão está protocolada com 
a Associação “Seara de Abril”, 
entrou oficialmente em funcio-
namento em dezembro passado, 
tendo admitido já 31 utentes na 
valência de lar. 

A cerimónia de inauguração 
decorreu na manhã de 4 de de-
zembro, um dia especial para a 
freguesia que comemorou o Dia 
de Santa Bárbara, padroeira da 
freguesia e dos mineiros.

Presidiram ao ato de inaugu-
ração, o presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, Fran-
cisco Duarte, e a presidente da 
Junta de Freguesia de Sta. Bárba-
ra de Padrões e da Associação de 
Solidariedade Social “Seara de 
Abril”, Ana Luísa Fatana, e todos 
os membros dos corpos sociais.

Durante o seu discurso o pre-
sidente da autarquia, Francisco 
Duarte, reforçou a importância 
da abertura da nova infraestru-
tura para o concelho e para a 
região, a qual, juntamente com 
as restantes instituições existen-
tes, nomeadamente, o Lar Jacin-
to Faleiro, o Lar da Fundação 
Joaquim António Franco e seus 
Pais e o futuro Lar de Entradas, 
“permitirá dar resposta às neces-
sidades de apoio à terceira idade 
sentidas pelos mais carenciados 
e, em simultâneo, contribuir para 
a criação de emprego feminino 
no concelho”.

Até à data foram criados 19 
postos de trabalho, estando pre-
vista “a admissão de novos fun-

cionários à medida que o núme-
ro de utentes for aumentando”, 
conforme referiu a presidente da 
Associação “Seara de Abril”.

Para além da valência de lar com 
capacidade para 46 utentes, o 
equipamento permite ainda o 
internamento em centro de dia 
e apoio domiciliário e procurará 
manter um serviço humanizado 
e de qualidade aos seus utentes, 
representando uma mais-valia 
para a freguesia na área social.

A inauguração do Lar de Ter-
ceira Idade de Sta. Bárbara de 
Padrões encerrou um longo pro-
cesso burocrático condicionado 
pelo atraso na formalização do 
acordo de cooperação com a Se-
gurança Social, através do qual 
está, neste momento, a apoiar 23 
das 46 camas existentes.

De referir que o equipamento 
concluído em meados de 2013, 
só durante o mês de novembro 
apresentou condições para abrir 
as suas portas, por razões que não 

podem ser imputadas nem à Câ-
mara Municipal, nem à Associa-
ção “Seara de Abril”.

Francisco Duarte frisou ainda 
que “perante a postura do Estado 
em matéria de apoio à terceira 
idade” e, dada, a urgência em abrir 
esta infraestrutura, “foi celebrado 
um acordo de cooperação com a 
Associação “Seara de Abril”, atra-
vés do qual a autarquia apoiará 
até um máximo de 4 camas sociais.

Na cerimónia, onde entre mui-
tos populares, diversos autarcas 
do concelho e representantes de 
várias entidades de âmbito regio-
nal, nomeadamente, da Seguran-
ça Social e do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, 
marcaram presença as crianças 
da Escola do 1º ciclo e do Jardim 
de Infância de Santa Bárbara de 
Padrões que, simbolicamente 
inauguraram o lar onde se encon-
travam já cinco idosos.

 SoCiaL

Utentes e funcionárias do Lar de Sta. Bárbara de Padrões

Saúde

APrEnDE, CrESCE E PrOtEgE A tuA SAúDE

Projeto incentiva a hábitos de vida 
saudáveis

“Aprende, Cresce e Protege a tua 
Saúde” é o projeto que os alunos 
do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem da Escola Su-
perior de Saúde de Beja 
estão a dinamizar junto 
dos alunos do 6º ano de 
escolaridade do Agrupa-
mento de Escolas de 
Castro Verde, integrado 
no estágio de enfermagem 
em Saúde Comunitária, 
em curso no Centro de 
Saúde de Castro Verde. 

O projeto acompanha o 
percurso escolar dos alunos 
durante 4 anos e tem como ob-
jetivos a promoção da literacia em 

saúde nos domínios alimentar, nutricio-
nal e prática de atividade física, ca-

pacitando as crianças e jovens para 
escolhas saudáveis prevenindo, 

em simultâneo, a obesidade 
infantil e outras doenças as-
sociadas. 

Durante a execução do 
projeto serão desenvolvidas, 
de modo transversal e inter-
disciplinar, atividades com-
plementares sobre alimenta-

ção e atividade física, 
promovendo a construção de 

conhecimento crítico e de um 
estilo de vida equilibrado e sau-

dável.

Alimentos Funcionais 
RItA MEStRE  DiEtista Estagiária

No passado dia 4 de fevereiro assinalou-se o Dia Mundial da 
Luta Contra o Cancro. De acordo com a Organização Mundial 
de saúde, cerca de 40% de todos os cancros podem ser 
prevenidos e outros podem ser detetados numa fase precoce 
do seu desenvolvimento, tratados e curados. Uma das formas 
de se prevenir é através da alimentação. Conheça os alimentos 
funcionais e as suas propriedades protetoras. 

O que são alimentos funcionais? 
são aqueles que apresentam na sua constituição uma ou mais 
substâncias que, comprovadamente, além de nutrir tenham 
alguma função benéfica ao organismo. Estes alimentos devem 
ser consumidos regularmente, como parte de uma 
alimentação variada. Para ter uma ideia mais prática pode-se 
dividir estes alimentos pelas suas cores. 

Grupo Branco 
• Como o leite, os queijos brancos (fresco, requeijão) e o 

iogurte. 
• Contém vitamina D, cálcio e fósforo; 
• Ajuda na formação e saúde dos ossos e pode ajudar a manter 

um peso corporal saudável; 
• O iogurte também contém probióticos, que são bactérias que 

conferem benefícios à saúde, como a melhoria do 
funcionamento intestinal e o fortalecimento das defesas do 
organismo. 

Grupo Amarelo 
• Gorduras insaturadas: ácido linolénico (ácido gordo ómega 3) 

e ácido oleico; 
• São essenciais à vida e têm que ser consumidas através da 

dieta;
• Presente em peixes gordos de águas frias (sardinha, cavala, 

atum, bacalhau e salmão), noz, azeitonas, azeite, alimentos 
fortificados e bebidas e suplementos dietéticos; 

• Ajudam a regular o colesterol e a reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares.

Grupo Bronze 
• Pães de trigo integral e de mistura com centeio, cereais 

integrais e massas de trigo duro são ricos em fibra e são 
geralmente cor de canela; 

• A fibra insolúvel que se encontra no farelo de trigo, farelo de 
milho, cascas de frutas e vegetais, e cereais integrais 
contribui para a manutenção da saúde do sistema digestivo e 
podem reduzir o risco de alguns tipos de cancro; 

• A aveia, cevada e centeio são ricos em betaglucano (fibra) e 
podem reduzir o risco de doença cardíaca coronária. 

Grupo Azul/Roxo/Carmim & Castanho 
• Frutos vermelhos, chocolate preto, vinho tinto, cacau e alguns 

chás são boas fontes de flavonoides; 
• Podem contribuir para a manutenção do bom funcionamento 

do cérebro e fluxo sanguíneo; 
• Podem reduzir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de 

cancro. 

Grupo Vermelho/Laranja 
• Cenoura, abóbora, batata-doce, melancia e melão possuem 

carotenoides; 
• Têm uma ação anti-inflamatória; 
• O licopeno presente em alimentos vermelhos, como o tomate 

e produtos derivados do tomate, a melancia e a toranja, tem 
como principal benefício a proteção contra o aparecimento de 
alguns tipos de cancro. 

Grupo Verde 
• Vegetais verde-escuros como couve, agrião, brócolos, 

espinafre, grelos, nabiça;
• Possuem potássio, fibras, ácido fólico, cálcio, vitaminas A, E e 

C.
• Ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento de cancro e a 

proteger o coração. 

Em conclusão: o segredo está na moderação, não se 
esqueça que tudo o que é em excesso é prejudicial. Assim 
inclua estes alimentos numa alimentação completa, 
equilibrada e variada. 
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TUriSmo  

Castro 
Verde na 
Bolsa de 
turismo de 
lisboa 2014

Castro Verde voltou a marcar 
presença no maior certame na-
cional de exposição do sector 
turístico – a Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL) - que se realiza de 
12 a 16 de março de 2014, no es-
paço da Feira Internacional de 
Lisboa (FIL). 

O stand promocional do mu-
nicípio integrou o Pavilhão da 
Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
ERT., e terá como tema a paisagem 
e os sabores de Castro Verde, di-
vulgando uma vez mais as po-
tencialidades da região. 

CEntrO DE PrOmOçãO DO PAtrImónIO E turISmO

Um espaço de promoção
turística e cultural
No primeiro ano de atividade o Centro de Promoção do Património e 
turismo foi visitado por mais de 6 000 pessoas que procuram informação 
turística e cultural. um serviço importante para quem nos visita mas que 
também se afirma cada vez mais no hábito dos castrenses.

O Centro de Promoção do Pa-
trimónio e Turismo (CPPT) re-
sultou da reconversão do edifício 
do antigo mercado municipal 
dotando-o de novas funcionali-
dades, com especial atenção para 
o espaço de Posto de Turismo que 
assume uma abordagem mais 
ampla que passa pela promoção 
do artesanato e dos produtos 
locais. No que respeita à infor-
mação turística, o centro foi vi-
sitado por 3354 turistas durante 

o ano de 2013, na sua maioria 
portugueses, a que se seguem os 
mercados britânico, espanhol e 
alemão, sendo os meses de maior 
procura agosto, setembro e ou-
tubro. A promoção do território 
é feita em parceria com a Enti-
dade Regional de Turismo do 
Alentejo, para promoção nacio-
nal, e através da Agência Regional 
de Promoção Turística do Alen-
tejo para promoção no estran-
geiro. Foram ainda desenvolvidas 

ações de iniciativa própria junto 
de públicos específicos.

Mas este equipamento é cada 
vez mais um balcão de informa-
ção cultural no hábito dos cida-
dãos do concelho e da região, na 
medida em que disponibiliza o 
serviço de venda de bilhetes para 
espetáculos, bem como toda a 
informação sobre a programação 
cultural. Também aqui é possível 
ter acesso aos diversos materiais 
informativos editados pela au-

tarquia, como é o caso da Agen-
da Cultural ou o Boletim Infor-
mativo “O Campaniço”. É também 
possível comprar vários materiais 
de merchandising promocional 
de Castro Verde e edições da au-
tarquia e de entidades do con-
celho.

O CPPT também possibilita a 
promoção e a compra de artesa-
nato e produtos locais através de 
uma exposição/venda perma-
nente, além de atuar como canal 
de contato com os artesãos e 
produtores. Ao longo de 2013 
foram promovidas pelo centro 
um conjunto de ações promo-
cionais onde se destaca, entre 
outras, a Mostra de Sentires da 
Feira de Castro (Museu do Tra-
balho, em Setúbal) ou a partici-
pação na Feira de Cultura Alen-
tejana (Praça da Figueira, em 
Lisboa). O CPPT organizou o I 
Encontro de Mel do Campo Bran-
co, um espaço de partilha de 
experiência em torno deste pro-
duto que reunuiu os apicultores 
do concelho. Foram também 
organizadas iniciativas para ven-
da de produtos locais nas Feiras 
da Terra, Feira de Castro, no Na-
tal, etc. Importa realçar que o 
centro possibilitou a instalação 
de três oficinas lojas de artesa-
nato e manteve uma área para 
mercado de frutas, legumes e 
flores.

Outra das vertentes que cons-
titui dinâmica do equipamento 
é a existência de uma sala poli-
valente utilizada para diversas 
atividades, com destaque para o 
ensaio de grupos corais e que 
possibilitará, em breve, a rees-
truturação de um maior contac-
to de quem nos visita com o 
cante alentejano, que poderá ter 
uma maior visibilidade com a 
aprovação do Cante como Patri-
mónio Imaterial da UNESCO.

Em 2014, o CPPT vai orientar 
a sua ação para responder cada 
vez mais a estas necessidades, 
mas procurará desenvolver, di-
versificar e promover a oferta de 
animação, rentabilizando recur-
sos existentes no sentido de po-
tenciar atividades em campos 
como o birdwatching ou o Patri-
mónio Imaterial, o que implica-
rá novos projetos e novas parce-
rias territoriais. No seu plano de 
atividades encontramos ainda 
ações para produção de novos 
materiais promocionais, de for-
ma a colmatar necessidades 
identificadas, bem como a par-
ticipação em eventos nacionais 
para promoção do concelho.

O CPPT quer desenvolver esta 
multifuncionalidade ao nível da 
informação e promoção, dispo-
nibilizando um serviço em várias 
áreas e direccionado a quem nos 
visita, mas também a quem cá 
reside.

O Município de Castro Verde vai integrar o projeto da Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDR Alentejo), “Alentejo a Pé”, que consiste na criação e apre-
sentação de um site com informação sobre percursos pedestres 
no Alentejo através de uma base cartográfica de âmbito regional. 

Castro Verde apresentará três percursos pelo concelho divul-
gando assim as suas potencialidades ambientais e patrimoniais.

“AlEntEjO A Pé” 

Munícipio vai integrar 
projeto  "Alentejo a Pé"
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ASSOCIAçãO DE AgrICultOrES DO CAmPO BrAnCO 

AACB assinalou 25 anos 
com Colóquio
a associação de agricultores do Campo branco comemorou 25 anos. 
uma data importante para a agricultura da região assinalada com a 
realização de um colóquio que reuniu cerca de 400 participantes. 

A Associação de Agricultores 
do Campo Branco (AACB), fun-
dada a 3 de janeiro de 1989, co-
memorou, no passado dia 31 de 
janeiro, 25 anos de existência. 
Uma data importante para a As-
sociação e tema de destaque na 
última edição de "O Campaniço", 
assinalada com a realização de 
um Colóquio no Cineteatro Mu-
nicipal que reuniu cerca de 400 
participantes. A sessão de aber-
tura foi presidida pelo presiden-
te da direção da AACB, José da 
Luz Revés Pereira e pela Direto-
ra Geral de Alimentação e Vete-
rinária, Profª. Dr.ª Maria Teresa 
Villa de Brito. 

O colóquio apresentou-se di-
vidido em dois painéis, tendo 
abordado temas como “Sanida-
de dos Ruminantes” e “Agricul-
tura de Sequeiro, Medidas Agro-
ambientais e Nova PAC”. O 
encerramento ficou a cargo do 
Secretário de Estado da Agricul-
tura, Eng.º José Diogo Albuquer-
que.

Seguiu-se um Jantar Comemo-
rativo no Pavilhão Multiusos do 

Pólo 2 da AACB, onde marcaram 
presença sócios, colaboradores, 
amigos e participantes no coló-
quio. 

A propósito do 25º aniversário 
da Associação, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, reunida em 
sessão ordinária do dia 15 de 
janeiro de 2014, aprovou uma 

Moção de Louvor a propósito do 
25º aniversário da Associação de 
Agricultores do Campo Branco, 
apresentada pelos vereadores do 
PS, que mereceu a concordância  
e foi subscrita pelos eleitos da 
CDU, tendo sido aprovada por 
unanimidade.

 NOtíCias

Sessão de encerramento do colóquio

Moção de Louvor

25º aniversário da associação 
de agricultores do Campo 

Branco
No dia 3 de Janeiro de 1989, um grupo alargado de cidadãos de 

todo o concelho de Castro Verde “deu vida” à Associação de Agri-
cultores do Campo Branco (AACB) que, nos últimos 25 anos, se 
afirmou como um dos mais importantes projetos coletivos do 
nosso município.

Na verdade, num concelho onde a atividade agropecuária sem-
pre teve e continua a ter uma grande importância, o surgimento 
de uma organização representativa dos agricultores tornou-se 
urgente face aos grandes desafios impostos pela nova realidade 
da integração de Portugal na Comunidade Europeia.

Num contexto de forte desafio e dinâmica, os agricultores e 
técnicos agropecuários do concelho de Castro Verde não se aco-
modaram! Foram determinados e souberam definir um projeto 
coerente, com visão e solidez, que rapidamente se declarou como 
parceiro social de grande relevância.

Nestes 25 anos de história muito rica e intensa, a consolidação 
da associação do Campo Branco deve, em primeiro lugar, orgulhar 
o município de Castro Verde, onde está sediada, mas também 
todos os concelhos onde a sua ação é uma inquestionável mais-
-valia. Olhando para este caminho de duas décadas e meia, não 
podemos deixar de destacar o notável trabalho no apoio direto 
aos agricultores no plano administrativo e técnico. a relevante 
ação no domínio da sanidade animal com a criação do agrupa-
mento de Defesa Sanitária (ADS). O modo empenhado e constru-
tivo como contribuiu para o enriquecimento e execução do Plano 
Zonal de Castro Verde, onde o papel dos agricultores se compro-
vou absolutamente fundamental.

Muito mais se poderia destacar nesta intervenção crescente e 
muitíssimo abonatória para o concelho de Castro Verde. Na rea-
lidade, estamos perante o exemplo claro de como a sociedade 
civil é um fator decisivo de afirmação dos territórios e da sua 
identidade. Por isso, no momento em que a associação do Campo 
Branco está a celebrar as “BODAS DE PRATA”, a Câmara Munici-
pal de Castro Verde aprova esta Moção de Louvor pela riqueza do 
seu trabalho, ação social e dinâmica económica em prol do con-
celho de Castro Verde

Castro Verde, 15 de Janeiro de 2014

Os Vereadores do Ps
Câmara prepara novo website
Simplicidade, facilidade de 
acesso à informação munici-
pal, um novo layout gráfico e 
disponibilização de novos 
serviços on-line são algumas 
das caraterísticas do novo 
site do município de Castro 
verde. um conjunto de novas 
funcionalidades que, em 
breve, estará ao dispor dos 
munícipes.

A Internet tornou-se uma fon-
te de informação, conhecimen-
to, pesquisa e acesso a serviços 
online fundamentais no dia-a-dia 
dos munícipes.

Perante os novos desafios e fer-
ramentas disponibilizados pela 
sociedade de informação, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
apostou na conceção de um novo 
website, com um layout mais atu-
al e modernizado que permite a 
navegação rápida por menus, 
acesso a galerias fotográficas, re-
des sociais da autarquia e vídeos.

Para além de agregar toda a 
informação do site anterior, o 
novo Site Autárquico permitirá, 
numa fase posterior, o acesso ao 
Portal do Munícipe, uma plata-
forma de serviços on-line que 
potenciará a interatividade entre 
cidadãos (ou pessoas coletivas) 
e a Câmara Municipal, possibi-
litando o acesso online a todos 
os serviços da Autarquia, bem 
como uma maior celeridade nos 
processos administrativos e ope-
rativos.

O novo site representará uma 
“janela” sobre o concelho, onde 
os munícipes e visitantes podem 
aceder e manter-se diariamente  
informados sobre as mais recen-

tes notícias do Município, mas 
também descobrir as suas imen-
sas potencialidades em áreas 
como o património, a cultura ou 
o ambiente.

Cruz Vermelha adquire tenda 
de campanha

A Delegação de Castro Verde 
da Cruz Vermelha (CVP) adquiriu 
uma tenda insuflável com 29 
metros quadrados de área que 
tem como objetivo dar resposta 
a situações de emergência, ser-
vindo de posto de triagem e de 
prestação de primeiros socorros, 

mas também prestar apoio a ini-
ciativas desportivas e culturais 
de maior dimensão que possam 
acontecer no concelho.

A aquisição da tenda foi finan-
ciada pela Câmara Municipal de 
Castro Verde através da atribuição 
de um apoio no valor de 11 000s.
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 ENTREViSTA  

Pedro Pinheiro é designer gráfico e 
pintor. recentemente foi distinguido 
com o 1º Prémio galeria aberta 
2013, com o trabalho “Dez tábuas". 
Natural de aljustrel reside em Castro 
Verde desde 2003.  Foi membro 
fundador da “Fábrica” - projeto 
experimental de artes plásticas  de 
Castro Verde, onde  desenvolveu 
parte do seu percurso artístico. aqui 
tem criado e exposto, coletiva e  
individualmente.  

Começaste a expor com 24 anos, no 
ano de 1991. Antes desta primeira 
exposição houve, certamente, todo 
um contexto que determinou o teu 
percurso nas artes plásticas. Que 
influências foram determinantes na 
tua personalidade artística? 

Havia em casa uma fotografia de uma 
revista de um menino e uma menina a 
beijarem-se. E havia também um desenho 
do meu pai, a grafite, a reproduzir fiel-
mente essa imagem. O meu irmão fez o 
mesmo desenho com a mesma técnica e 
eu voltei a desenhá-lo da mesma forma 
aos 12 anos. 

Foste uma das primeiras pessoas a 
frequentar o NAVA_ Núcleo de Artes 
Visuais de Aljustrel. Que impacto 
teve esta experiência no teu percurso 
artístico?

O Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel 
foi fundado em 1989 por um grupo de 
professores e artistas, o qual se repartia 
em pintura e gravura (Paulo Morais), fo-
tografia (Paulo Guimarães), desenho (Rosa 
Ganhão) e escultura (Heitor Figueiredo), 
acabando por perdurar a pintura com a 
responsabilidade do pintor Paulo Morais.

Por insistência do meu irmão que já lá 
estava, entrei para o NAVA, um pouco he-
sitante. Estava à vontade com o lápis, mas 
não com a técnica que exige a pintura. 
Nesse tempo, foi determinante o apoio 
do Paulo Morais e do Carlos António. Ain-
da mais determinante, foi, depois de ter 
tentado pintar uma figura humana com 

algum rigor, o Paulo Morais dizer-me “Está 
bonitinho, agora ... destrói-o!”. Enchi-me 
de coragem... e destrui-o. Esse momento 
foi o primeiro “clic”.

A “experimentação” seja ao nível dos 
suportes, seja dos materiais utiliza-
dos, é algo recorrente nos teus 
trabalhos. Este último, “dez tábuas, 
têmpera grafite esferográfica” revela 
a tua aposta na madeira como 
suporte para a criação artística… 
Gostas de romper com a dita “norma-
lidade”?

A “experimentação” tem a ver com o fato 
de ser “preguiçoso”, ou seja, se puder ter 
a natureza a trabalhar para mim, não he-
sito. A natureza é sábia, é complexa para 
chegar à simplicidade e é simples na sua 
complexidade. Se estivermos atentos, ela 
indica-nos o caminho. Por isso, a maior 
parte dos meus trabalhos são experiências, 
umas resultam outras não, não me preo-
cupo, risco, raspo, rasgo, apago, mas sei 
que chega um momento em que sinto que 
posso parar, e parar não significa que a 
obra está terminada. Continuo sempre à 
procura de outros “clics”.

Este último trabalho surge do pouco 
tempo de que disponho e do pouco es-
paço disponível. Daí, a (re) utilização da 
madeira como suporte, daí, o regresso à 
essência e simplicidade do desenho e daí, 
à não ou quase não utilização da cor.

Que técnicas e materiais são comuns 
na tua pintura e que elementos são 
recorrentes nas tuas obras? 

Não existe uma técnica definida, são 
várias. Por vezes umas encobrem outras, 
outras descobrem-se e inventam-se. Não 
há limites, desde a colagem, raspagem, 
óleo, pastel, etc. Para além das tintas de 
óleo, acrílicos, têmpera, etc., uso tudo o 
que é passível de se colar numa tela: papel, 
tecido, madeiras, cera de abelha, vernizes, 
metal, terra, areia, tudo o que, de alguma 
forma, se possa fixar e preservar sem per-
der a cor, forma e caraterísticas ao longo 
do tempo.

Em relação aos elementos recorrentes, 
tenho a noção que a figura humana ou 

elementos biológicos não são muito re-
correntes, embora, se tiver uma esfero-
gráfica na mão e um bocado de papel, 
passo o tempo a rabiscar caras... O mesmo 
não digo das cores, há uma tendência para 
as cores quentes, da terra.

O local onde te inseres tem influen-
ciado de algum modo a tua pintura? 

Absolutamente. Nasci e cresci numa 
terra de mina. Há paisagens, cheiros e 
texturas que nascem e crescem connosco. 
Quando vim trabalhar e viver para Castro 
Verde, tive a sorte de poder usufruir de 
um espaço fabuloso (costumo dizer,“É o 
sonho de qualquer artista...), refiro-me à 
antiga Fábrica Prazeres & Irmão. Com o 
ambiente próprio de uma fábrica, e com 
todo o resto de material deixado, pronto 
para ser reaproveitado, senti-me em casa 
e pude dar continuidade e maturidade às 
experiências.

A pintura constitui para ti uma 
necessidade, uma exigência de ti 
para ti próprio?

Nesta altura, não tenho propriamente 
necessidade de pintar, tenho necessida-
de de desafios, o que me obriga a pintar. 

A pintura é uma atividade paralela ao 
teu trabalho como designer gráfico. 
Quando pintas sentes a pintura como 
um escape, como o alcançar da 
liberdade total, ou pelo, contrário, 
constrange-te de algum modo?

O ato de pintar, no que me diz respeito, 
é um ato de concentração, que tanto pode 
ser libertador como frustrante. Libertador, 
porque o ato criativo é a soma de todos 
os atos (escolhas acertadas, decisões er-
radas...) que levam ao final da obra (quer 
as pessoas gostem ou não). Sou recom-
pensado com uma sensação de “vitória”, 
e quando o resultado me surpreende, fico 
com uma sensação de paz, tranquilidade.

A propósito deste último trabalho, 
foste recentemente distinguido com 
o 1º prémio Galeria Aberta 2013. 
Como interpretas esta distinção?

Interpreto da melhor maneira. Acho 
fantástico ter em mente uma preocupação 
ecológica, na reciclagem de madeira usa-
da, conjugá-la com uma parte criativa ou 
artística que, acho eu, resultou muito bem 
e que o júri da Galeria Aberta também 
achou e ao qual aproveito para agradecer.

E enquanto artista, como te vês?

Vejo-me sempre no princípio. Há mui-
to ainda por descobrir e fazer...

Como encaras o estado das artes, 
especialmente das artes plásticas, 
em Portugal?

Julgo que, nestas últimas décadas, uma 
educação universitária mais expansiva e 
um maior acesso a escolas estrangeiras, 
contribuiu para que, uma nova geração 
de artistas emergisse com outra dinâmi-
ca e qualidade na produção artística na-
cional.

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. todos eles contribuem 
para enriquecer criativamente Castro verde. nesta edição de "O Campaniço" damos continuidade à rubrica Comunidade 
Criativa. Pedro Pinheiro é nome que destacamos neste número. 

SAndRA pOLiCARpO
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 DEstaquE

CARlOs JÚliO

“Quando vim para aqui dar 
aulas, no ano em que a escola 
abriu, isto era um luxo. Era uma 
escola nova! Claro que não havia 
este parque infantil no recreio, 
era tudo terra batida, mas era 
muito melhor do que o armazém 
antigo onde dávamos as aulas”. 
Quem o diz é Felicidade Algarvio, 
uma das duas primeiras profes-
soras da escola de Almeirim.

O núcleo museológico foi cria-
do a partir da decisão partilhada 
entre a Câmara Municipal, a Jun-
ta de Freguesia de Castro Verde 
e a população de Almeirim, que 
hoje ronda os 80 moradores. Mi-
guel Rego, um dos dinamizado-
res do projeto e responsável pelo 
Museu, realça este facto. “Quan-
do pensámos em criar um núcleo 
do museu ligado à comunidade 
escolar tínhamos a ideia de que 
ele poderia ser feito noutro local. 
Mas há 3 ou 4 anos houve aqui 
uma reunião com a comunidade 
em que cada pessoa dizia o que 
gostaria de ter na terra e houve 
várias opiniões a defender a uti-
lização da escola para esse fim, 
o que é muito interessante. Ou 
seja, este núcleo aqui em Almei-
rim não é unicamente fruto da 
nossa opção, mas do desejo das 
pessoas da comunidade. E isto, 
para nós, é muito importante”.

Mas de que trata o Museu? No 
fundo, é a recuperação do velho 
edifício, da sala de aula e dos 

materiais escolares, entrelaçan-
do diversas memórias. “O que 
temos aqui não é exatamente uma 
representação museográfica da-
quilo que eram as escolas dos 
anos 40, construídas no projeto 
dos centenários mas sim o ten-
tarmos concentrar, neste espa-
ço, toda a memória das escolas 
do concelho e este local serve 
para a génese desse projeto”, diz 
Miguel Rego.

O espaço vale   
pelo conjunto
O responsável pelo Museu con-

sidera que esta “memória” está 
consubstanciada “nos objetos, 
nos livros e na memória oral. A 
escola evoluiu a partir dos anos 
50 e ainda temos essa memória 
muito viva – como a escola evo-
luiu no concelho, desde a relação 
dos professores com os alunos, 
o que se fazia na escola, os pró-
prios jogos no pátio, o dia-a-dia 
da comunidade escolar”.

Presente na antiga e agora re-
cuperada sala de aulas estão di-
versos objetos, desde mapas a 
livros, uma régua das antigas, o 
velho quadro preto, carteiras de 
várias épocas, uma salamandra 
com uma cafeteira onde era aque-
cido o leite dado às crianças nas 

alturas de maior carência alimen-
tar.

“Nós temos aqui alguns dos 
objetos utilizados pelos profes-
sores ao longo dos anos nas es-
colas do concelho. A maioria dos 
objetos pertence à escola de Al-
meirim e, por isso, temos tantos 
objetos de madeira e as velhas 
lousas, como a última carteira 
que era utilizada aqui nesta sala 
de aulas e que já era de um ma-
terial à base de plástico. O que 
temos aqui não é um projeto 
fechado num determinado tem-
po, mas um projeto que procura 
mostrar a evolução que os obje-
tos, as carteiras e os livros tiveram 
durante o tempo de vida desta 
escola”, diz.

Por isso, para Miguel Rego es-
tas peças não valem apenas por 
si, mas sobretudo pelo conjunto. 
“O que nos interessa verdadei-
ramente é que este projeto ganhe 
pernas para andar, que o agru-
pamento de escolas se envolva 
nele e a nossa comunidade tam-
bém e que este projeto possa, do 
mesmo modo, ajudar a comuni-
dade científica a pegar também 
neste tema da escolaridade bá-
sica em meio rural”.

Uma foto destaca o pedagogo 
João de Deus e não é por acaso. 
O autor da “Cartilha Maternal” 
e do Método de Alfabetização 
com o seu nome, usado durantes 
anos pelo ensino em Portugal é 
de uma grande importância e, 

por isso, o Museu quis também 
destacar o seu trabalho.

“Para nós João de Deus é uma 
figura fundamental no ensino em 
Portugal. Ele também esteve aqui 
no distrito de Beja e tem-se dado 
muito pouca atenção. Como tal 
quisemos tê-lo aqui no Museu 
para darmos a conhecer o papel 
importante que tiveram quer João 
de Deus, quer o seu filho, através 
do projeto das escolas móveis e 
para percebermos também o 
grande envolvimento que exis-
tiu da sociedade civil no ensino, 
uma experiência importante para 
os dias de hoje quando a Admi-
nistração Central dá cada vez 
menos atenção áquilo que é a 
educação e a formação”, assina-
la Miguel Rego.

"Um museu        
útil às escolas"
Também os livros de estudo 

têm uma presença visível na ve-
lha escola. A intenção é delibe-
rada: constituir uma biblioteca 
que reúna todos os compêndios 
relativos ao ensino básico desde 
os finais da monarquia até aos 
tempos atuais.

“Sendo este um núcleo do Mu-
seu da Ruralidade, que tem como 
finalidade ajudar-nos a compre-

ender o que foi o mundo con-
temporâneo, fundamentalmen-
te o século XX, o que pretendemos 
aqui é associar as questões edu-
cativas e formativas a este núcleo. 
Estamos, por isso, a tentar arran-
jar e a concentrar neste espaço 
todos os manuais utilizados na 
escola ao longo do século XX, 
finais do século XIX, a partir fun-
damentalmente da “Cartilha 
Maternal” de João de Deus. Já 
temos bastantes livros, muitos 
deles das bibliotecas escolares e 
alguns oferecidos, pelo menos a 
partir de 1886, por diversos ci-
dadãos de Lisboa, de Beja e de 
São Marcos, pertencentes sobre-
tudo à Biblioteca Escolar de São 
Marcos da Atabueira”, diz o res-
ponsável por este novo espaço.

O Núcleo “A minha Escola” de 
Almeirim está aberto ao público, 
todos os dias de 2ª a 6ª feira, aos 
sábados e domingos por marca-
ção, e para além das visitas indi-
viduais, tem sido também utili-
zado pelas outras escolas da região.

“Neste momento já estamos 
aqui a ter sessões regulares as-
sumidas pelo Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde com os 
alunos do primeiro ciclo e de 
jardim-de-infância de todas as 
escolas do concelho. Fazemos 
também estas visitas com todas 
as escolas que nos solicitarem, 
mesmo de fora do concelho e, 
simultaneamente, este espaço 
começa a ser um ponto de par-

A escola básica de Almeirim, a sete quilómetros de Castro Verde, encerrou em 2006. Na altura tinha 
quatro alunos, cada um no seu ano de escolaridade. A escola tinha sido inaugurada no ano letivo de 
1959/1960, quando a aldeia tinha mais de quatro dezenas de crianças em idade escolar, havendo dois 
turnos de aulas, com duas professoras, de manhã e à tarde. Agora a escola foi transformada em nú-
cleo museológico dedicado ao ensino e à educação e integra o Museu da Ruralidade.

NÚClEO MUsEOlógiCO 
“A MiNhA EsCOlA” NAsCE 
EM AlMEiRiM
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DEstaquE  

tida para que outros níveis de 
alunos possam trabalhar. Por 
exemplo, estou a pensar em alu-
nos do 11º e 12º anos, alunos dos 
cursos socioprofissionais que 
também aqui vêm. Para além 
disso, estamos também a pers-
petivar a realização de algumas 
iniciativas no âmbito dos jogos 
concelhios, por exemplo, o jogo 
do pião, o jogo da cabra-cega. 
Pretendemos, no fundo, conci-
liar este espaço com aquilo que 
são as necessidades de animação 
do próprio concelho”, refere Mi-
guel Rego. 

Duas 
ProFEssoras 
Da EsCoLa DE 
aLMEiriM

Uma 
esteve na 
inauguração, 
outra no 
encerramento

Felicidade Santiago Algarvio 
tinha 21 anos quando no ano 
letivo de 1959/1960 foi colocada 
na nova Escola de Almeirim, aca-
bada de construir e que foi subs-
tituir o velho espaço da antiga 
escola.

Felicidade Algarvio era natural 
de Entradas, regente escolar e já 
tinha estado em Almeirim, dois 
anos antes, no seu primeiro ano 
como professora, embora na es-
cola antiga. 

Depois foi colocada durante 
um outro ano no concelho de 
Ourique e em 1959/1960 voltou 
a Almeirim. “Nesse ano estive cá 
com outra professora, a Maria 
Luísa Fonseca Agostinho, que era 
de Ferreira do Alentejo, fomos 
nós que inaugurámos a escola. 
Como havia muitos alunos, uma 
dava aulas de manhã, entre as 9 

e as 13 horas, e outra à tarde, en-
tre as 13 e as 17 horas. Cada uma 
ensinava classes intercaladas. 
Uma à 1ª e à 3ª. Outra à 2ª e à 4ª. 
Cada uma de nós tinha mais de 
20 alunos”, diz Felicidade Algar-
vio, hoje reformada, num depoi-
mento gravado para o espaço 
museológico de Almeirim.

Uma realidade distante daque-
la que Carolina Cabaça veio en-
contrar na mesma escola 45 anos 
depois. “Só aqui estive um ano 
porque depois a escola fechou. 
Só tinha quatro alunos, um de 
cada classe. Foi um ano muito 
especial porque se criou uma 
relação diferente professor/alu-
no, por sermos tão poucos e, por 
isso, também fizemos um traba-
lho muito baseado na comuni-
dade, saíamos muito para a rua 
e íamos todas as semanas a Ca-
sével, onde os miúdos tinham 
educação física”.

“É sempre difícil ser professo-
ra de poucos alunos. Foi uma 
experiência única e muito posi-
tiva, mas que eu não gostava de 
repetir. Aliás, fiquei nesta escola, 
não por minha vontade, mas 
porque era a única escola do con-
celho para a qual podia concor-
rer”, diz Carolina Cabaça, que 
reside em Castro Verde, mas que 
dá aulas agora em Almodôvar.

“A escola fechou e não havia 
outra alternativa, naquele caso, 
devido ao baixo número de alu-
nos, o que é mau até em termos 
pedagógicos porque, como são 
poucos, não comparam o traba-
lho que realizam uns com os 
outros e não há estímulo entre 
eles. O estímulo tem que ser dado 
pelo professor, mas ao fim de duas 
horas já estavam fartos de me ver. 
Eram apenas quatro e eu estava 
sempre junto deles. Ficavam sa-

turados”, refere a antiga profes-
sora, que considera que “ a esco-
la, agora transformada em 
museu,  ficou muito bonita e 
ainda este ano pretendo trazer 
cá os meus miúdos de Almodôvar 
para revivermos, neste espaço, 
um dia escolar de antigamente”.

“Acho que todo o trabalho que 
aqui foi feito está muito bem re-
alizado e é gratificante, também 
para mim que passei por este 
lugar, ver que contribui para a 
escola e para tudo o que aqui está, 
de forma a poder-se comparar 
como era uma escola de antiga-
mente e uma escola de hoje”, 
sublinha.

"Não usava              
a régua"
Voltando às memórias mais 

antigas de Felicidade Algarvio, a 
primeira professora da Escola de 
Almeirim recorda que ficava alo-
jada numa casa particular “mui-
to humilde” e que às vezes ia 
passar o fim-de-semana a Entra-
das, a casa dos pais. Mas nem 
sempre. “Na altura não havia 
transportes e eu fazia o caminho 
numa carroça. O meu pai vinha 
trazer-me à segunda-feira de 
manhã e vinha buscar-me ao 
sábado à tarde, quando podia, 
porque tínhamos aulas durante 
a manhã de sábado”, refere a an-
tiga regente escolar.

“Eu queria estudar para pro-
fessora primária quando fiz a 
quarta-classe, mas tinha que ir 
para Beja e o meu pai disse-me 
que não tinha possibilidades 
económicas. Por isso, fiquei em 

Entradas e quando fiz 18 anos 
comecei a preparar-me com o 
professor Santos para o exame 
de regente escolar que fiz em Beja. 
Eramos 117 a fazer o exame de 
regentes e só 17 é que foram apro-
vadas. Eu tive média de 15”, diz 
Felicidade Algarvio.

Sobre o sistema de ensino re-
fere que “era muito diferente, 
havia muita insistência e andá-
vamos sempre muito em cima 
deles e eles aprendiam de verda-
de. E digo-lhe que a 4ª classe de 
antigamente era muito valoriza-
da e ainda hoje mantenho esses 
valores e não estou nada de acor-
do com esta coisa do novo acor-
do ortográfico”.

“As disciplinas eram a aritmé-
tica, a história, de que nunca 
gostei nada. Achava que era uma 
seca os miúdos terem que estar 
a fixar tanta coisa antiga, as ci-
ências naturais, o português, em 
que era muito exigente, e a geo-
grafia de que gostava muito. 
Mandava os miúdos ao mapa 
localizarem as serras, rios, afluen-
tes e ainda hoje sei as serras todas 
de cor do Minho até ao Algarve, 
e eles aprendiam muito bem. 
Havia um ou outro que tinha 
menos capacidade mas isso em 
todas as épocas há”, afirma a an-
tiga professora de Almeirim.

Acerca de eventuais castigos 
corporais, nomeadamente as 
habituais palmadas (ainda exis-
te na escola uma régua usada para 
esse fim), Felicidade Algarvio diz 
nunca ter gostado desse tipo de 
métodos. “Havia, de facto, uma 
régua que já existia quando eu 
vim para cá, dessas de cinco olhi-
nhos, que eu usava para bater na 
secretária e para eles se calarem. 
Mas eles eram disciplinados, ha-
via muito respeito nas escolas. 
Mas não usava a régua muitas 
vezes, nem em castigos. Não era 
muito dessas coisas. Castigava-os 
deixando-os ficarem ali fechadi-
nhos mais um bocadinho para 
estudarem”.

Oração e               
catecismo
Diariamente as aulas começa-

vam com uma oração. “Tínhamos 
que rezar, porque na altura era 
obrigatório. Levantavam-se todos, 
rezávamos e só depois é que ini-
ciávamos as aulas. Tínhamos 
também o ensino do catecismo, 
que era obrigatório e nós ensi-

návamos a doutrina aos miúdos. 
As aulas de catecismo, pelo que 
me lembro, eram ao sábado. De 
vez em quando tínhamos também 
a visita do Diretor Escolar que 
vinha ver como as coisas estavam 
a funcionar”, recorda.

Mas havia outro tipo de visitas 
mais regulares. “A GNR aparecia 
aí também às vezes para visitar 
a escola e falar connosco, porque 
aqui nestes meios os professores 
eram considerados uma autori-
dade superior, não havia regedor 
nem outras coisas que há hoje e 
nós é que recebíamos a GNR. Os 
miúdos ficavam todos aterrori-
zados quando viam a guarda. 
Perguntavam se estava tudo bem 
e iam-se embora. Isto aqui era 
uma paz…”

Neste desfiar de memórias, 
Felicidade Algarvio recorda-se 
também de quanto ganhava nes-
sa altura “497$50, por mês, e em 
cima disso tínhamos os descon-
tos” e do ambiente que se vivia 
em Almeirim. Embora houvesse 
mais gente do que hoje, eram 
pessoas humildes e toda a vida 
do Monte, “enquanto lá estive 
chamávamos-lhe sempre Mon-
te e não aldeia”, fazia-se junto à 
“casa do Sr. José Marques, que 
tinha mercearia, tinha o correio, 
toda a gente se juntava ali”.

“Isto foi sempre um monte 
muito pequenino, as casinhas 
muito baixinhas... Eram tempos 
difícies mas as pessoas eram 
muito amigas e conviviam mui-
to entre si. Havia sempre uma 
peça de fruta ou um pouco de 
pão com queijo ou manteiga. 
Nunca foi um lugar em que se 
notasse muita miséria, mas nes-
sa altura já tinham saído daqui 
muitas pessoas para a zona de 
Lisboa, iam para a Siderurgia, 
para Almada, mas ainda não para 
a Suíça nem para França”, conclui 
Felicidade Algarvio.

ViSitAS 
Núcleo Museológico 
“A minha Escola” 

2ª a 6ª feira, 
das 9h00 às 18h00.

Fins-de-semana, mediante 
marcação no Museu da 
ruralidade 
Tel. 286 915 329

Felicidade Santiago Algarvio e Carolina Cabaça 
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EntruDAnçAS 2014

liberdade para ser, criar e pensar 
De 28 de fevereiro a 2 de março, Entradas celebrou o Entrudo dançando ao ritmo dos sons de 
tradição do mundo. a Liberdade foi a temática explorada nesta edição do festival trazendo 
consigo novas possibilidades. a comunidade local foi um agente ativo de uma programação rica e 
diversificada onde coube música e dança, oficinas e bailes, artesanato e gastronomia.

O Entrudanças 2014 teve como 
tema central o conceito de Liber-
dade. A liberdade de ser, de criar 
e de pensar.

Uma liberdade que, sob a pre-
missa “Eu sou quem Quero!, 
abraçou a música e a dança tra-
zendo consigo a possibilidade de 
se vivenciarem novas experiências 
e personagens através da criação 
de máscaras para se brincar o 
Entrudo, em Entradas.

Há 11 anos que assim é.  Fa-
zendo uso da imaginação, da cor 
e dos ritmos que aqui chegam de 
diversas paragens, mas também 
de uma dinâmica comunitária 
que se fortalece a cada ano, o 
festival foi local de encontro e de 
partilha, de tradições e de mo-
mentos feitos de gestos simples.

A instalação artística “Há Cra-
vos sem ser em Abril”, que deu 
corpo a um cravo com cerca de 
4 metros, abriu portas ao Festival 

simbolizando a liberdade e a co-
munidade em toda a sua dimen-
são e estrutura, concebida a 
partir de tubos, cabos de aço, e 
mais de 30 rolos de trapilho ver-
de e vermelho. Paralelamente à 
exibição deste símbolo de abril 
idealizado e concebido pelo Mu-
seu da Ruralidade e Grupo da 
Meia, o realizador Tiago Pereira 
apresentou o filme “Com Memó-
ria na Rima: o 25 de Abril e a a 
Cultura em Castro Verde". Uma 
produção da Câmara Municipal 
de Castro Verde, no âmbito das 
Comemorações dos 40 anos do 
25 de Abril, que representa a me-
mória de uma comunidade a 
partir de depoimentos de dife-
rentes gerações sobre o antes e 
o depois da Revolução, as trans-
formações ocorridas e o que sig-
nificou no acesso à educação e 
à cultura.

Os trabalhos desenvolvidos em 

conjunto com a comunidade 
escolar foi outro dos momentos 
altos desta programação.“Liberdade 
à Volta da Cabeça”, assim se in-
titulou o projeto de arte comu-
nitária que a BAAL 17, em con-
junto com as crianças do 
primeiro ciclo das escolas de 
Entradas e Castro Verde, apresen-
tou no segundo dia de Entrudan-
ças, fruto do trabalho realizado 
meses antes do início do festival. 
A partir de diferentes linguagens 
artísticas, como o teatro ou a roda, 
o projeto explorou o conceito 
liberdade e, para além das core-
ografias trabalhadas, exibiu os 
adereços produzidos pelas cerca 
de 90 crianças presentes.  

As oficinas de danças de tradi-
ção, presença assídua neste pro-
grama, trouxeram animação e 
folia quanto baste e ensinaram 
os passos certos para se bailar ao 
som das performances de “2²”, 

“Las Çarandas”, “B’ribicacho”, 
“Decker & Malampre”, Andrea 
Capezzuoli Trio, “Vegetal Jam” e 
“Decker & Parmenter”. Foram 
ritmos de festa com base em re-
pertórios tradicionais que, a par 
das sonoridades desta terra, tra-
zidas pelos grupos corais do con-
celho e pela Banda Filarmónica 
1º de janeiro, encheram de ânimo 
a vila de Entradas na comemo-
ração de mais um Entrudo.

Apesar da programação do 
festival se centrar nas músicas e 
danças de tradição este é, assu-
midamente, um espaço de cria-
ção onde a cultura alentejana e 
o envolvimento da comunidade 
local assumem extrema impor-
tância. Exemplo disso são as 
iniciativas dinamizadas em tor-
no do cante alentejano e da viola 
campaniça, da gastronomia ou 
do artesanato e que têm como 
principais impulsionadores alguns 

dos agentes culturais do concelho. 
Também o Museu da Rurali-

dade foi um espaço fundamental 
na concretização do festival ao 
acolher um conjunto alargado 
de iniciativas, entre oficinas de 
cante e instrumentos, música 
tradicional e projeção de docu-
mentários. Este ano e para co-
nhecer ainda melhor a região, a 
Herdade das Fontes Bárbaras 
abriu as portas aos participantes 
do festival e promoveu uma pro-
va de vinhos.  

As atividades para crianças e 
famílias não foram esquecidas. 
Teatro, cante alentejano, contos 
e pinturas faciais foram algumas 
das propostas pensadas para este 
público-alvo e que tiveram no 
Polo da Biblioteca de Entradas o 
seu espaço privilegiado.

Organizado pela Associação-
Pedexumbo, Câmara Municipal 
de Castro Verde e Junta de Fre-
guesia de Entradas, em colabo-
ração com as associações de 
tradição do concelho, o Entru-
danças reflete uma aposta na 
participação da comunidade e 
na mostra das tradições locais 
oferecendo, em paralelo, um pro-
grama que através da música e 
da dança celebra o Entrudo. 

Catarina Serrazina
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COntO COm A POESIA

Casével tem Comunidade 
de leitores
todas as quintas-feiras, o Pólo da biblioteca de Casével ganha uma 
nova dinâmica  motivada por uma comunidade de leitores que aqui se 
reúne em torno dos livros e da leitura. a poesia, o cante alentejano e os 
contos populares animam cada sessão desta comunidade criada a partir 
do projeto da biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, “Conto com a 
Poesia”. 

O Pólo da Biblioteca de Casével 
é, todas as quintas-feiras, o pon-
to de encontro para uma peque-
na comunidade de leitores que 
aqui nasceu fruto do projeto 
“Conto com a Poesia”, dinami-
zado pela Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca. A experiên-
cia da leitura em voz alta, os con-

tos, a poesia popular e o cante 
alentejano integram o plano de 
atividades definido pelos Técni-
cos da Biblioteca Municipal, Mi-
lene Mendonça e Frederico Sam-
paio. Através da sabedoria 
popular procuram valorizar a 
cultura oral da região, promover 
uma maior proximidade entre a 

biblioteca e os seus leitores e, por 
conseguinte, estimular para a 
leitura e para a partilha de co-
nhecimentos.  

"Hoje" é quinta-feira, dia de 
“Conto com a Poesia”. Passa pou-
co das 14h30 e estão a chegar os 
primeiros elementos desta co-
munidade. São homens e mulhe-

res, com idades compreendidas 
entre os 50 e os 80 anos, predis-
postos a ocupar o seu tempo livre 
de forma útil e enriquecedora. 
Antes, a carrinha da Biblioteca 
Municipal passou pela casa da 
D. Fernanda Guerreiro e trans-
portou-a até ao Pólo da Biblio-
teca. Para ela, que é uma presen-
ça assídua, “estes são momentos 
importantes de convivialidade”. 
Momentos que não dispensa e 
durante os quais aproveita para 
dizer algumas das quadras e po-
esias que aprendeu de ouvido ou 
que ela própria criou. 

Este projeto aproximou-a da 
Biblioteca: “Antes era raro vir  
a este espaço pois não tinha for-
ma de me deslocar, mas desde 
que a técnica da Biblioteca me 
vem buscar não perco uma ses-
são”. A D. Fernanda é invisual 
desde os 21 anos, porém, a sua 
atitude perante a vida faz dela 
uma pessoa desembaraçada, 
participativa e bem-disposta. 

Neste dia estão reunidos 12 
elementos e é com a moda “O 
Pastor Alentejano”, iniciada pela 
D. Fernanda, que se assinala o 
início de mais um encontro. En-
tre as atividades previstas está a 
leitura em voz alta de poesias 
elaboradas a título pessoal, mas 
também a criação de quadras 
partilhadas a partir de um poema 
do mestre José Paínhas, poeta 
popular dos Aivados e a carate-
rização de uma das personalida-
des de Casével.

Todos participam, conversam 
e riem. Este é, sem dúvida, um 
momento em que se favorece a 
leitura e a tradição oral da região 
mas também uma dinâmica de 
grupo, assente no convívio e na 
sociabilização e que procura fa-
zer frente ao isolamento social. 

Entre estes 12 elementos, está 
a D. Felícia Prazeres, modista e 
antiga mondadeira de Casével 
com um gosto especial para as 
letras. Desde criança que gosta 
de livros e de leitura, de fazer 
rimar as palavras, no entanto, no 
passado, apenas lhe foi permiti-

do concluir o 4º ano de escolari-
dade. “Apesar de não ter conti-
nuado os estudos, pois os meus 
pais não permitiram, sempre 
gostei de fazer versos. É um de-
sabafo da vida, de expressarmos 
os que sentimos, de bem e de 
mal”. Integrar o projeto “Conto 
com a Poesia” foi “uma forma de 
me manter ativa e de dar o meu 
contributo com as poesias que 
escrevo”. 

Em Casével, a convivência em 
torno dos livros e da leitura tem 
contribuído para o valorizar das 
vivências e tradições locais, dan-
do enfase a alguns ramos da cul-
tura oral do Alentejo, como o 
cante alentejano e o conto po-
pular, promovendo, efetivamen-
te, o processo de sociabilização, 
o espírito de solidariedade e en-
treajuda. 

A experiência vivenciada nos 
últimos 4 meses em Casével criou 
a necessidade de alargar o pro-
jeto à vila de Entradas, e futura-
mente, a Santa Bárbara de Padrões 
e S. Marcos da Atabueira. 

Para além das conversas em 
volta da poesia, dos seus temas, 
ambientes e personagens, o pro-
jeto tem promovido passeios e 
visitas temáticas, que prolongam 
a experiência da leitura para além 
das páginas dos livros. 

As experiências vividas duran-
te estas sessões vão ser alvo de 
recolha por parte dos técnicos da 
Biblioteca Municipal, tendo como 
objetivo a salvaguarda do patri-
mónio oral expresso nos contos 
populares, provérbios e dizeres, 
histórias e lengalengas partilha-
dos em cada sessão.

Nesta quinta-feira, depois de 
concretizadas as leituras e ativi-
dades programadas, o convívio 
estendeu-se a um pequeno lan-
che. Houve chá e bolos. Partilha 
e camaradagem. “Conto com a 
Poesia”, regressa a cada quinta-
-feira com a certeza de que esta 
é uma ocasião importante para 
a pequena comunidade de lei-
tores. 

CULTUra  

rEDE DE muSEuS DO DIStrItO DE BEjA

Encontro debateu museologia 
Cerca de 130 participantes 

marcaram presença naquele que 
foi o I Encontro da Rede de Mu-
seus do Distrito de Beja, realiza-
do a 23 de janeiro, em Castro 
Verde. 

A par das demais comunicações 
e discussão de temas essenciais 
no âmbito da museologia e das 
suas práticas, como o funciona-
mento das redes de museus e o 
confronto do material/imaterial, 
este primeiro encontro ficou mar-
cado pela reconhecida homena-
gem ao investigador Cláudio 
Torres, cujo trabalho realizado nas 
áreas da arqueologia, museologia 
e valorização do património, fi-
gura atualmente como uma refe-
rência em Portugal. 

À semelhança do arqueólogo 
Cláudio Torres, que aqui apre-
sentou um olhar sobre a muse-
ologia de ontem e de hoje, o en-

controu contou com a presença 
de um conjunto de intervenien-
tes, entre os quais, Artur Martins, 
em representação da Coordena-
ção da Rede de Museus do Dis-
trito de Beja), Paulo Nascimento 
(vereador da Cultura da Câmara 
Municipal de Castro Verde), Mi-
guel Rego (Coordenador do Mu-
seu da Ruralidade), Lígia Rafael 
(técnica da Câmara Municipal de 
Mértola) José Gameiro (diretor 
do Museu de Portimão), Maria 
Jesus Monge (diretora do Museu 
da Casa de Bragança), Clara Ca-
macho, Susana Correia (Técnica 
da Direção Regional de Cultura), 
Paula Amendoeira (presidente 
do ICOMOS), Raquel Faria (Mu-
seu da Luz),Paulo Lima (Diretor 
da Casa do Cante) e Paulo Costa 
(Diretor do Departamento do 
Património Imaterial da DGPC). 

A inauguração do Núcleo Mu-

seológico de Almeirim “A Minha 
Escola” foi outro dos pontos altos 
deste I Encontro. Cerca de 200 
pessoas, entre as quais, Felicida-
de Santiago Algarvio, a primeira 
professora da escola de Almeirim, 
e Carolina Cabaça, a última pro-

fessora a lecionar neste espaço, 
compareceram à abertura deste 
núcleo museológico que tem 
como objetivo mostrar como era 
uma sala de aula no século XX, 
tanto ao nível do mobiliário, como 
dos recursos didáticos e progra-

mas curriculares. Seguiu-se, no 
Centro Cultural e Recreativo des-
ta localidade, a atuação do Gru-
po de Violas Campaniças da 
Escola Secundária de Castro 
Verde e a projeção do filme «A 
primeira professora da Escola de 
Almeirim». Um momento de 
convívio que reuniu a população 
de Almeirim e alguns dos parti-
cipantes no Encontro. 

Promovido pela Rede de Museus 
e Museu da Ruralidade - Câma-
ra Municipal de Castro Verde a 
realização deste I Encontro re-
presentou o culminar de um 
caminho de quatro anos e um 
momento importante para a ex-
periência técnica na área da mu-
seologia que se desenvolve na 
região de Beja. 

Homenagem ao arqueólogo Cláudio torres
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Museu da Ruralidade inaugura nova
exposição temporária "O Caldeireiro"
o espaço de exposições temporárias do Museu da ruralidade recebe, desde o passado dia 15 de fevereiro uma nova 
exposição "a propósito de Carlos Lobo - objetos de uma profissão desaparecida: o Caldeireiro. trata-se de uma mostra 
de objetos e de ferramentas do antigo caldeireiro Carlos Lobo, cedidos, principalmente pela sua filha Helena Lobo, 
complementada com ferramentas e miniaturas de um outro caldeireiro, o senhor antónio Martins, residente em almodôvar. 

Carlos Lobo tinha a sua pe-
quena oficina, na Travessa 
da Alegria. Ali funcionou a 

última oficina de caldeireiro da 
nossa região, onde se faziam pa-
nelas, cafeteiras, caldeiras de 
cobre e latão. Desses tempos de 
1996, ano à volta do qual encer-
rou a oficina, apenas ficaram os 
objetos de uma profissão hoje 
praticamente extinta e de que 
poucos terão memória. 

Nascido em Cuba, em 1921, 
Carlos Lobo chegou a Castro Ver-
de com o seu pai, caldeireiro de 
profissão, que se instalou na Rua 
dos Fornos. Depressa correu ou-
tras oficinas entre Lisboa, Beja, 
Casto Verde e Almodôvar. Aí tra-
balhou com a família Pacheco, 
algarvios de Alte, geração de cal-
deireiros, que aí se tinha estabe-
lecido nos anos trinta, do século 
XX. Assentando arraiais defini-
tivamente em Castro Verde depois 
de encerrada a oficina da família 
Pacheco, Carlos Lobo fez duran-
te alguns anos objetos e utensílios 

para António Martins, que her-
dara a oficina de seu pai, em Al-
modôvar. 

O Caldeireiro, uma 
profissão desaparecida

O caldeireiro transforma uma 
chapa lisa em objetos e utensílios 
das mais variadas formas e di-
mensões. Agarra num bocado de 
chapa direita, corta-lhe um bo-
cado, enrola a chapa e faz a peça 
que quer. Primeiro faz dela um 
canudo, dá-lhe uma costura com 
solda. Uma solda feita com pe-
quenos pontos de metal cobertos 
de trincal, para que esta não sal-
te. Depois é bater, repuxar, riscar 
e voltar a bater, até ter a forma 
que deseja. 

Entre os caldeireiros não havia 
uma especialização de funções. 
Cada caldeireiro domina todos 
os passos do processo e quem 
começava uma peça tinha que a 

acabar. Aprendia-se vendo os 
mestres a fazer e, quando se acha-
va com coragem, começava a 
fazer a primeira peça. 

Ao contrário do que é muito 
corrente, a profissão de caldei-
reiro é distinta da de latoeiro. O 
latoeiro faz todas as suas peças 
a partir de moldes. Depois, co-
loca a chapa direita em cima dos 
moldes, corta-a, dobra-a e, final-
mente, efetua o acabamento. Ao 
contrário, o caldeireiro não tem 
moldes e, o que o distingue do 
latoeiro, é o improviso. 

O caldeireiro bate e risca, a 
compasso. 

A Oficina de 
Caldeireiro

A oficina de um caldeireiro era 
um espaço simples e sem grandes 
ferramentas. Era necessário uma 
forja de fole, com pedal para que 
o caldeireiro pudesse trabalhar 

com as duas mãos. Uma tenaz 
para levar as peças ao fogo e o 
ferro de soldar. Vários martelos 
em madeira e ferro para os vários 
modelos de utensílios e objetos. 
Estacas e pequenas bigornas para 
repuxar e amaciar o metal. 

Tachos faziam-se até aos 80 cen-
tímetros, atingindo alguns a capa-
cidade de 180 litros. As caldeiras 
de fazer medronho só se faziam 
por encomenda e essas chegavam 
a atingir 70 a 80 quilos de peso. As 
suas dimensões eram tais que os 
rebites eram cravados com o cal-
deireiro do lado de dentro, para o 
rebite ficar bem cravado. 

Normalmente, depois de se 
cortar a chapa para fazer uma 
peça sobravam sempre bocados 
que se vendiam, em particular, 
aos chocalheiros. O chocalho é 
em ferro e, quando está termi-
nado, era colocado no cobre 
fundido. É sobretudo a quanti-
dade de cobre absorvida e o tem-
po de banho que dão o toque 
diferente a cada chocalho. 

Uma caldeira de cobre, traba-
lhando duas pessoas, demorava 
cerca de quinze dias a fazer. Cus-
tava entre 100 a 200 escudos. O 
caldeireiro ganhava 6 ou 7 escu-
dos por dia.

António Martins, 
caldeireiro de 
Almodôvar

António Martins, proprietário 
da oficina para a qual trabalhou 
Carlos Lobo, nasceu em almodôvar, 
a 5 de outubro de 1940. Começou 
a aprender a profissão de caldei-
reiro à volta dos 12 anos na ofici-
na do seu pai, localizada primeiro 
em S. Pedro e depois próximo da 
igreja Matriz,.Caldeireiro das ter-
ras de alte, Loulé, que também 
aprendeu numa oficina da família. 

O Pacheco, como era conheci-
do, começou por limar asas para 
os tachos. Depois a fazer tachos 
de arame e cafeteiras. Mas pelas 

suas mãos passaram milhares de 
cântaros, alguidares para amas-
sar o pão, cafeteiras de cobre, 
frigideiras de ferro para fritar 
carne de porco. Após a morte de 
seu pai ainda aguentou a oficina 
três ou quatro anos, até que a 
encerrou em 1978. Ali trabalharam 
Carlos Lobo, o seu primo artur 
Lobo e um outro jovem de Almo-
dôvar. Para além do fabrico, ven-
diam as peças nas feiras de toda 
a região. 

António Martins tirou a carta 
de condução com 17 anos e, car-
rinha cheia, lá ia de feira em feira, 
enquanto houvesse para vender. 
Odemira, alcácer, santiago do 
Cacém, garvão e, naturalmente, 
Castro Verde. Era na Feira de Cas-
tro que vendiam mais. Normal-
mente, trabalhavam quase dia e 
noite durante dois meses para 
"fazer" a Feira de Castro, que era 
a feira onde mais se vendia. No 
ano de 1973 teve de receita cerca 
de 65 mil escudos. No ano seguin-
te, em 1974, depois do 25 de Abril, 
as receitas ultrapassaram os 
setecentos contos. Um número 
inimaginável para a oficina.

a mudança de hábitos e o de-
suso e preço das peças de cobre 
e latão, fez com que António Mar-
tins abandonasse a atividade em 
1979.

Museu da ruralidade  apresentou cravo 
símbolo da Liberdade

 No âmbito do entrudanças 2014, o Museu 
da ruralidade/Grupo da Meia concebeu e 
apresentou a instalação artística “Há Cravos 
sem ser em abril”, que agora figura frente 
a este núcleo museológico, em entradas.

Símbolo da revolução de abril, o cravo, 
com mais de 4 metros, envolve uma estrutura 

em verguinha de aço e mais de 30 rolos de 
trapilho verde e vermelho, representando a 
comunidade e uma Liberdade nascida a 25 
de abril.

O conceito, estudo e execução da instalação 
estiveram a cargo de Miguel rego, Margarida 
ribeiro, Grupo da Meia e Horácio Valente.
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a processionária ou lagarta 
do pinheiro
a processionária ou lagarta do pinheiro - thaumetopoea pityocampa 
Schiff - é o principal inseto desfolhador dos pinheiros e cedros 
em Portugal e o seu nome advém-lhe do facto de constituir longas 
procissões de lagartas que se dirigem das árvores para o solo, 
onde irão crisalidar.

Em ambiente urbano, este inseto impõe uma vigilância constante 
e combate urgente e atempado, sobretudo em caso de ataques 
severos e sucessivos, dadas as consequências que pode trazer 
em termos de saúde pública: as lagartas libertam milhares de 
pelos urticantes que se espalham pelo ar, podendo causar graves 
reações alérgicas no Homem e animais e, em casos extremos, 
a morte. Em todo o caso, a solução não residirá, nunca, no abate 
das árvores infestadas, tanto mais que se dispõe de uma série 
de medidas alternativas de controlo deste inseto! 

PREVENiR é MELhOR quE REMEDiAR!

Se na escola ou à volta de sua casa, os pinheiros têm ou suspeita 
que tenham a lagarta do pinheiro, poderá realizar as seguintes 
medidas preventivas:

Em meados de setembro e em outubro tratamento químico

De novembro a fins de maio tratamento mecânico

Destruição mecânica do ninho – após a remoção, o ninho deve ser 
queimado ou deitado no lixo em saco bem fechado;

Podem colocar-se cintas de papel ou plástico embebido nas 
duas faces com cola inodora à base de poli-isolbutadieno, à volta 
da árvore para que as lagartas ao descerem do tronco fiquem aí 
coladas.

No solo, podem juntar-se com o auxílio de um utensílio e com 
cuidado para que não se “levantem” os pelos urticantes, e queimá-
las de seguida.

De junho a setembro  Uso de armadilhas

Colocação nos pinheiros de armadilhas iscadas com feromonas 
sexuais, para a captura dos machos (será uma armadilha/hectare 
em espaço rural e 5 armadilhas/ha em espaço urbano). Estas 
armadilhas comercializam-se em Portaugal e não são dispendiosas 
nem difíceis de utilizar.

atENÇÃO!
ao realizar qualquer dos tratamentos aconselhados, deverá usar 
luvas, proteger o pescoço, proteger os olhos usando óculos 
apropriados. Deve usar máscara de proteção no nariz e na boca 
e seguir as normas de segurança de aplicação constantes nos 
rótulos de cada produto.

Nota: Nas escolas e outros locais onde estejam presentes crianças, 
impedir o seu acesso à zona das árvores atacadas, sobretudo na 
altura em que as lagartas descem da árvore.

As “lagartas do pinheiro” têm efeitos nocivos nos humanos, 
causando-lhes sinais e sintomas de reação alérgica:
- urticária – irritações na pele (geralmente ardor, comichão e 
manchas avermelhadas na pele).
- irritações nos olhos (olhos avermelhados, inchados e com comichão)
- Alterações no aparelho respiratório (dificuldade respiratória).

Em caso de aparecimento de sintomas de alergia

O professor responsável deve contactar o delegado de saúde 
local que se deslocará à escola e procederá à avaliação dos casos, 
efetuando o encaminhamento adequado.

Os sintomas geralmente são transitórios (menos de 24 horas).
as peças de roupa terão de ser lavadas a altas temperaturas 

(maior ou igual a 60ºC).

NOTA: A lagarta do pinheiro também afeta os animais domésticos, 
por isso se tiver um animal doméstico e notar alguma alteração 
(geralmente alteração na coloração da língua) recorra ao 
veterinário!

Crianças aprendem sobre
Reciclagem
sessões de sensibilização ambiental abrangem alunos das escolas do 
concelho e desenvolvem respeito pelo meio ambiente.

Desde o mês de janeiro que a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de está a dinamizar, junto dos 
alunos do pré-escolar e 1º ano 
do ensino básico, sessões de sen-
sibilização ambiental. A primei-
ra sessão, subordinada ao tema 
da reciclagem, teve como obje-
tivo desenvolver nas crianças 
valores como o respeito pela 
natureza e a importância da se-
paração do lixo para o meio am-
biente.

A iniciativa, dinamizada no 
âmbito do projeto “Vamos Reci-
clar!”, da Câmara Municipal de 
Castro Verde, abrange cerca de 
200 alunos do Centro Escolar n.º1 
e n.º 2 de Castro Verde e dos 
jardins-de-infância de Entradas, 
Casével e Santa Bárbara de Pa-
drões. Estas sessões de sensibi-
lização ambiental vão ser dina-
mizadas ao longo do ano letivo 

2013/2014 e incluem conversas 
com os alunos, jogos interativos 
e pedagógicos multidisciplinares 
com recurso à imagem, som e 
movimento, apresentando, além 

do processo de reciclagem, quais 
os materiais que se podem reci-
clar e a importância de cada in-
divíduo na preservação do meio 
ambiente.

autarquia alerta para nova praga da 
palmeira

Face à existência de alguns ca-
sos de praga da palmeira (Rhyn-
chophorus Ferrugineus Olivier) 
no concelho, a Câmara Municipal 
de Castro Verde está a pôr em 
prática um conjunto de medidas 
preventivas nas palmeiras da vila.

A nocividade da praga levou a 
União Europeia a considerá-la 
de luta obrigatória, tendo esta-
belecido medidas de emergência 
contra a introdução e propagação 
do inseto causador – o escarave-
lho vermelho. Cada fêmea põe 
separadamente 200 a 300 ovos. 
As larvas eclodem entre 2 a 5 dias 
depois e alimentam-se no interior 
da palmeira, durante 1 a 3 meses, 
provocando grande destruição. 
Na fase adulta, quando assumem 
a forma de um besouro de cor 
vermelho-alaranjada, podem voar 
até longas distâncias (5km), para 
colonizar novas plantas.

Os sintomas são consequência 
da atividade alimentar das larvas 
no interior das palmeiras. 

Os sintomas podem ser folhas 

desprendidas da coroa e caídas 
no chão; orifícios e galerias na 
base das folhas podendo conter 
larvas e casulos; coroa desguar-
necida no topo ou com aspeto 
achatado pelo descaimento das 
folhas centrais, que amarelecem 
e secam; folíolos de folhas novas 
seccionadas em ângulos ou com 
as pontas truncadas a direito; 
amálgama de fibras cortadas e 

húmidas com um cheiro fétido. 
Quando estes sintomas são 

visíveis na palmeira a infestação 
já se encontra numa fase avança-
da e a planta geralmente não tem 
capacidade para recuperar. Caso 
encontre plantas com sintomas 
suspeitos, deverá contactar a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
(Linha Verde 800 20 86 26).

4ª SEmAnA DA PrImAvErA BIOlógICA 

Castro Verde associou-se à iniciativa 
nacional

A Câmara Municipal de Castro 
Verde associou-se à iniciativa 
nacional “Semana da Primavera 
Biológica – Movimento Plantar 
Portugal”, que decorre de 17 a 23 
de março por todo o país. Este 
movimento de cidadania ativa 
pretende unir a sociedade em 
torno de um desígnio comum - 

tornar Portugal um país mais 
sustentável - através da valori-
zação das Florestas, Agricultura 
e Meio Ambiente.

A 4ª edição da Semana da Pri-
mavera Biológica pretende assi-
nalar a chegada da Primavera 
reforçando, neste âmbito, as ações 
de sensibilização e consciencia-

lização da população em geral e, 
em especial, das camadas mais 
jovens para a importância da 
alimentação equilibrada e prá-
tica de exercício físico na preven-
ção da obesidade e doenças re-
lacionadas com a má nutrição, 
bem como para estilos de vida 
mais ecológicos. 

tratamento das palmeiras do centro da vila

Sessão de sensibilização ambiental 
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José Pereira Fortes

Faleceu a 14/12/2013 – Castro Verde
A esposa, filha e restante família participam o falecimento do 
seu ente querido, agradecendo a todos os que o acompanha-
ram até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
lhe manifestaram o seu pesar.

Maria José M. CiPriano dos santos

Faleceu a 17/12/2013 - Tavira
O filho, marido e restante família participam o falecimento do 
seu ente querido, agradecendo a todos os que o acompanha-
ram até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
lhe manifestaram o seu pesar.

Maria silvestre aMor Freire Ferraz

Faleceu a 9/01/2014 – Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, agrade-
cendo a todos os que o acompanharam até à sua última mo-
rada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu 
pesar.

José Guerreiro Ferraz

“1 ano de saudade”
A família recorda o seu ente querido que partiu há um ano atrás. 

Manuel Guerreiro Pires 

Faleceu a 21/1/2014 - Castro Verde – Canadá
A filha e restante família participam o falecimento do seu ente 
querido, agradecendo a todos os que o acompanharam até à 
sua última morada ou que, de qualquer outro modo, lhe mani-
festaram o seu pesar.

José João BranCo Canário

Faleceu a 25/11/2013 - Castro Verde 
Esposa, filhos, irmãs, netas e cunhados agradecem a sua 
presença, tendo-o acompanhado até à sua última morada. 
Aguardamos o cumprimento da promessa, registada na pala-
vra de Deus à Bíblia em João 5: 28,29 (ler.)

Miquelina de Jesus Pardal Prazeres

27/12/2013 - Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, agrade-
cendo a todos os que o acompanharam até à sua última mo-
rada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu 
pesar.

antónio CarMo CavaCo 
Faleceu a 19/11/2013 – Sta. Bárbara de Padrões
Joaquina, Noémia e Oxana vêm, por este meio, agradecer a 
todos quantos partilharam a nossa dor e sobretudo renderam 
homenagem, ao melhor e querido Marido, Pai e Avô, acompa-
nhando-o até à sua última morada ou, de qualquer outro modo, 
manifestando-lhe o seu pesar. Muito obrigada. 

João Coelho Carvalho

Faleceu a 30/12/2013 – Entradas / Baixa da Banheira
A família participa o falecimento do seu ente querido, agrade-
cendo a todos os que o acompanharam até à sua última mo-
rada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu 
pesar.

Alice Terlica da Silva, 93 anos, Castro Verde 
Aníbal José Conceição, 71 anos, Piçarras 
António Emídio Ventura,  76 anos, Aivados
António Gonçalves Raposo,  87 anos, Castro Verde
António José Costa,  86 anos Casével
António José Sebastião,  89 anos, Lombador
António Nobre Felix Franco, 71 anos, Mte. Novo da Ponte 
Bárbara Encarnação Costa, 89 anos, Entradas
Bárbara Nunes, 0 anos, Entradas
Eduardo Afonso Josefa, 61 anos, Castro Verde 
Elísia Antónia, 95 anos, Lombador
Francisco António Felisberto, 87 anos, Namorados 
Francisco de Assunção Gil, 85 anos, Castro Verde
Francisco de Matos Pereira de Brito, 64 anos, Casével
Gisela da Encarnação Maruta, 87 anos, Loulé 
Inácia Maria Paulino, 86 anos, Namorados 
Jacinto Manuel F. Raposo, 77 anos, Castro Verde
Jacinto Valério Guerreiro, 92 anos, geraldos 
João Pires Soeiro, 88 anos, Casével
José Mestre Costa, 83 anos, Castro Verde 
José Raposo de Brito, 82 anos, Entradas
Lucinda Antónia de Jesus, 86 anos, Sete
Maria Celina Medeiros Pepe, 47 anos, Castro Verde
Maria Ema Pacheco, 82 anos, Almeirim 
Maria Inácia Revés, 65 anos, Castro Verde 
Maria Joaquina Albino, 77 anos, Ourique-Gare
Maria Rosa, 91 anos, Entradas
Mavilde Bárbara Mestre 74 anos, Castro Verde 
Natália Francisca, 89 anos, Santa Bárbara de Padrões
Paulo Alexandre Lampreia da Costa, 35 anos, França 
Perpétua Maria Albino, 91 anos, Ourique-Gare

25 de Abril. Ainda um grito de esperança!

agraDECiMENtO

Estamos gratos em especial à população 
de Castro Verde, mas também a todos, e 
foram muitos os que acompanharam o 
nosso querido filho, até à sua última 
morada.

Os familiares, uma família grande, graças 
a Deus, recordam-no com muita saudade.

recebemos grandes provas de carinho e 
amizade, quer dos cidadãos individual-
mente, quer das instituições: Município de 
Castro Verde, Paróquia, Agrupamento 
Escolar e Centro de saúde, para estes 
fica o eterno reconhecimento.

aos seus amigos que nestes dois anos 
dedicaram parte do seu tempo, e de 
alguma forma demonstraram o seu 
carinho.

recordemo-lo. Ele que se encontra entre 
os Anjos,  mais perto do Senhor Jesus, 
ele pode interceder  por nós junto do 
senhor.

Fica a grande saudade e lembrança do 
jovem bonito e sorridente que sempre foi.

A missa do Vitor, é dia 23 de março às 
11:30 na igreja Matriz.

Maria José e Vitor Mota

Não és velho, és um antigo

De cabeça bem erguida
Cada idoso na verdade
É um livro aberto na vida
Com valor e dignidade

 i
ser idoso é ter vivido
Muitos bons e maus momentos
É ter bons e maus pensamentos
De todo o tempo decorrido
satisfeito por ter vencido
Esta gloriosa corrida
Pressentindo outra partida
Já está prestes a chegar
Mas sem vergonha de andar
De cabeça bem erguida.

 ii
se os anos já passaram
Não vale a pena chorar
resta apenas lembrar
recordações que ficaram
Há faculdades que abalaram
tudo se vai com a idade
Fica apenas a saudade
Dos tempos que já lá vão
Por isso merece mais atenção
Cada idoso na verdade.

 iii
um idoso tudo merece
amor, carinho e simpatia
transmitindo-lhe a energia
Que afinal tanto carece
Para fazer o que lhe apetece
Não lhe faltando a comida
E sua presença seja acolhida
Com um abraço fraternal
Porque um idoso afinal
É um livro aberto na vida.

 iV
Não entristeças amigo
Nem percas a alegria
Lembra a velha teoria
Não és velho, és um antigo
Eu estarei sempre contigo
transmitindo-te amizade
Para que com toda a liberdade
seja sempre respeitado
E por todos acarinhado
Com valor e dignidade.

Felícia Prazeres – Casével

Viagem Infrutífera

Querida terra onde nasci
De onde tão cedo parti
É sempre triste a partida
Como triste é aguentar
Pais e irmãos a chorar
Na hora da despedida.

Numa caixa de cartão
Ou num talego do pão
Cabia a nossa bagagem
A roupa pra trabalhar 
Qualquer coisa para trincar
E os tostões prá viagem.

O destino era Lisboa
Aonde qualquer pessoa
Arranjava que fazer
Nas obras, pois então
Nas que tinham barracão
Pra dormir e pra comer.

Tinha boa corpulência
Mas não tinha experiência
E a comida era fraca
Fazia frio de rachar
Sem roupa pra me tapar
Dizia mal da barraca.

A dureza do trabalho
E a falta de agasalho
Faziam pensar na vida
Na terra, irmãos e pais
E sem pensar muito mais
Foi o regresso à partida.

Hermínio Gomes – Moita

Hoje
Quero voltar a ser eu
sentir-me livre
E gritar liberdade.

Hoje
Quero que renasça
o cravo vermelho que murchou
E tudo o que ele representou.

Hoje
Quero que o silêncio
seja uma opção 
E não um sinónimo de medo.
 

Hoje
Quero que as crianças 
Exaltem alegria, segurança e amor
E não amargura, solidão e dor.

Hoje
Quero trabalhar, ter comida
traçar um caminho para a vida
E não definhar numa fome escondida.

Hoje 
Quero ver sorrisos
Nos rostos mais tristes
E fazer da noite mais escura um 
novo amanhecer.

Hoje
Quero voltar a sonhar
sentir que também faço parte
De um novo Portugal de abril.

Hoje
Quero que este dia faça sentido
Quero que todos se ergam de novo
E que gritem comigo
LibErDaDE.

José Bravo Rosa   – Castro Verde



  janeiro•fevereiro•março 2014   O Campaniço   17

tERRA, ANiMAis E hOMENs

Penso que era um teckel. De cor 
preta, pelo curto e luzidio, orelhas 
de elefante caídas para o pescoço, 
focinho acastanhado, não era um 
baixote de pura raça, igual aqueles 
que por aí andam a varrer o chão 
com a barriga, tal como os que vejo 
no google, aqueles que lhes falta 
em altura o que têm a mais de 
comprimento.

o seu dono, João Cordovil, era 
meu amigo e economista de profissão, 
a desempenhar funções na Câmara 
Municipal de Castro Verde. Às vezes 
caçávamos juntos e ele, face ao 
olhar pasmado dos outros caçadores 
quando viam o seu estranho 
“perdigueiro”, logo fazia questão 
de mostrar o que ele era capaz de 
fazer, já que, só de vê-lo e à partida, 
qualquer caçador de perdizes nunca 
imaginaria tê-lo por companheiro 
a atravessar lavradios e descampados 
de espingarda aperrada pronta a 
disparar sobre a peça de pelo ou 
de pena que lhe saltasse à frente 
e ficasse ao alcance da sua mira.

o leitor imagine-se na planície 
alentejana a atravessar hectares 
de terra lavrada e gradada de fresco, 
em tempo seco, a caminho de um 
arrife distante, aquele magote de 
estevas lá ao fundo, onde não 
entraram as charruas, anos seguidos. 
- Jeb, senta aí!

o cão obedecia imediatamente. 
assumia aquela postura única de 
cão sentado, traseiro posto no chão, 
membros posteriores dobrados, 
cauda virada para frente a ladear 
o animal, membros anteriores direitos 
como estacas, pescoço esticado, 
olhar fixo no dono e ei-lo, num 
instante, fundido ali numa estátua 
de bronze, em pleno campo aberto. 
Nós continuávamos em frente, 
afastando-nos cada vez mais, e ele 
só deixava essa postura imóvel, 
quando, de longe, chegava aos seus 
ouvidos o apito ultrassónico com 
licença para avançar. E então aí 
vinha ele numa corrida desenfreada 
em direção a nós, enrolado na nuvem 
de pó que fazia dele um moleiro. 
Preto de seu natural, sacudia-se 
de tal jeito e, num ai, libertava-se 
do pó, tal como se libertava da água 
depois de ir buscar um pato ferido 
de morte e colocá-lo aos pés do 
dono. E neste seu gesto, as orelhas, 
aqueles abanadores enormes, 
imitavam o som dos remos de um 
barco a bater na água, manejados 
por remador inexperiente, plac...
plac...plac... remador principiante 
que pega num remo de barco como 
quem pega numa pá de meter o 
pão no forno.

Prosseguíamos. Mas antes de 
entrarmos no arrife, o João dizia:
- Jeb, senta aí!

E a cena repetia-se. o cão só 
entrava à ordem do dono no magote 
das estevas, mancha verde no campo 
lavrado, oásis no deserto, único 
reduto de defesa das perdizes que 
ali chegavam a corricar ou por voo. 
Não aquelas que, cansadas ou por 
instinto, se ficavam assapadas num 
rego, ou se disfarçavam junto de 
um torrão mais saliente, furtando-
se, assim, a cães e caçadores. 

Mas a surpresa das surpresas 
foi quando esse meu amigo, economista 
de profissão, tão hábil a manejar 
os números e as contas, como a 
ensinar os cães de caça, adquiriu 
uma cadela braque alemã e, querendo 
treiná-la a solo, sem a influência 
do Jeb, me pediu para acompanhá-

lo. Ele levaria a cadela e eu levaria 
o Jeb. Como assim? Perguntei, 
espantado. É isso, o Jeb vai consigo. 
Vai ver. 

Entrámos na renault 4L que ele 
possuía e chegados ao sítio, libertados 
os cães, cartucheira à cinta e armas 
nas mãos, eis-nos prontos a calcar 
terreno. Claro que os dois cães 
puseram-se, de imediato, a frente 
do dono. 

E é então que se deu para mim 
o facto inacreditável. o João Cordovil 
virou-se para o Jeb e disse-lhe, 
juntando à voz um gesto: «Jeb, vai 
com o meu amigo». o animal hesitou 
por instantes, ora a olhar para mim, 
ora a olhar para ele e, à repetição 
da ordem, obedeceu e foi colocar-
se à minha frente a farejar e a caçar 
como se eu fosse o seu dono, como 
se fosse eu a dar-lhe a ração diária 
e ele quisesse retribuir-me o tratamento, 
os afagos e as carícias que recebeu 
nos anos de vida que levava.

De quando em vez, ouvindo o 
dono a dar ordens à cadela, a ensinar-
lhe a correr transversalmente o 
terreno de caça, da esquerda para 
a direita e da direita para a esquerda 
com palavras e acenos, o Jeb parava, 
olhava, voltava a olhar, mas continuava 
à minha frente, muito senhor da sua 
missão. E a missão era caçar comigo. 
Não me largou a tarde inteira até 
à hora de retornarmos ao carro.

Nunca esqueci este episódio 
demonstrativo da relação homem/
animal e nunca perguntei ao meu 
amigo o tempo, o jeito, o saber e a 
magia que usou para «instruir» 
aquele orelhudo baixote que, para 
qualquer caçador de elite, ufano do 
pedigree  e da linhagem do seu 
Pointer, do seu Navarro, do seu 
setter, do seu Português, não valia 
cinco reis. alguns conheci eu, bem 
artilhados, as melhores armas, 
fecharias completas de platina, 
vestimentas vistosas, as melhores 
botas do mercado, pena de perdiz 
metida na fita do chapéu, tudo 
«status», pontaria é que nada. alguns 
não acertavam numa porta. Enfim 
eu podia dizer o que disse aquilino 
ribeiro no seu livro «o Homem da 
Nave», descrevendo a chegada dos 
caçadores idos de Viseu, de aveiro 
ou do Porto, caçar para ali. iam 
acompanhados de «podengos, 
perdigueiros, grevas, espingardas 
em seus estojos de cabedal ou lona 
debruada de coiro, luvas de pele 
de cão, chapéus de pano aos 
quadradinhos, com a sua pena 
versicolor de ´clubman´ escocês, 
(...) Em suma uma tartarinesca 
comitiva de caçarretas» (pp. 22).

ambos, eu o João, deixámos 
Castro Verde. Eu vim para Castro 
Daire e ele foi para safara. Nunca 
mais nos vimos. E tantos anos são 
já passados. Mas nunca me esqueci 
do nosso companheirismo de caça 

e também da ajuda que ele me deu 
na «acomodação em grelhas» dos 
números relativos às «receitas» e 
«despesas» apresentados no meu 
livro «História de uma Confraria, 
1677-1855», fruto da minha investigação 
da História Local, editado por aquele 
Município, em 1989. Faço-lhe esse 
agradecimento na última página e 
aqui o renovo no com a certeza de 
que, no comboio da vida, os passageiros 
que partilharam a carruagem da 
sã amizade, mesmo que saídos em 
apeadeiros diferentes, continuam 
sempre ao nosso lado, mesmo que 
definitivamente ausentes.

E presente esteve esse meu amigo 
nos ensinamentos que eu procurei 
incutir, anos mais tarde, na minha 
Diana, a Caçadora, criada por mim 
desde pequenina. Consegui que ela 
me obedecesse e só avançasse no 
terreno a comando meu, mas fazer 
dela uma estátua em pleno campo 
de caça, é o fazes! isso é que não.

isso só em casa, no pátio ou 
varanda, como bem se vê nas fotos 
que, a par da lembrança e das 
saudades, a mantêm viva, depois 
de morta.

Abílio Pereira de Carvalho

UTiLidadeS

janeiro

AgriCULTUrA, 
jArDinAgEM E 
AniMAiS

as terras para sementeira de Primavera devem estar 
lavradas. semear alface (a transplantar em março-abril), 
couves, nabo, nabiça, pimentos, alho-porro, repolho, feijão 
e tomate, abóbora, cenoura, couves, ervilha, feijão, pepino, 
tomate e melancia. semear milho de sequeiro nas terras 
altas. transplantar as cebolas a colher em maio-junho e 
as couves semeadas em dezembro a colher em junho-julho 
(repolhos); colher os espinafres, couve-flor e brócolos; 
plantar batatas (colher em junho). Podar no Minguante, 
menos damasqueiros e morangueiros. 

tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros. iniciar 
a enxertia. Plantar árvores e semear pinheiro-bravo no 
Crescente. trasfegar o vinho se ainda se ainda não o fez. 
Face à geada, a rega melhora a resistência das plantas. 
Na Horta semear alho-francês, beterraba, cebola, cenoura, 
coentro, couve-flor, de grelo, de nabo, espargos, ervilha, 
espinafre, fava, feijão, melancia, rabanete, segurelha e 
tomate. Colher nos abrigos cenouras e couves de bruxelas. 
No Jardim, semear as flores anuais como ervilhas-de-cheiro, 
gipsófilas, manjericos, cíclames, cólios, cécias, etc. Colher 
amores-perfeitos e violetas. animais: fornecer às vacas 
leiteiras suplementos de farinha, amendoim e linhaça.

FASES DA LUA

8 MAr.
Quarto Crescente

16 MAr.
Lua Cheia

24 MAr.
Quarto Minguante

30 MAr. 
Lua nova

7 Abr.
Quarto Crescente

15 Abr.
Lua Cheia

22 Abr.
Quarto Minguante

29 Abr.
Lua nova

Informações Borda-d’água

receitas

SOPA DE AMêijOAS 

Cozem-se em água temperada de sal, amêijoas que, 
previamente, se limparam da areia. Quando abertas, 
tiram-se da água e picam-se muito miudamente. Numa 
caçarola faz-se um bom refogado de azeite, deitando as 
amêijoas e deixando refogar tudo muito bem. Filtra-se o 
caldo, junta-se tudo, deitam-se bagos de arroz, tempera-
-se com sal e serve-se de pedaços de pão torrado que se 
deixam ferver durante alguns minutos.

gALinhA DE FriCASSÉ

Depois de preparada a galinha coze-se juntamente com 
um pedaço de presunto, uma cebola e uma cenoura. Para 
uma caçarola deita-se uma cebolada picada, um pouco de 
banha, uma colher de manteiga, duas ou três pimentas em 
grão, um ramo de salsa e deixa-se alourar. Mete-se depois 
a galinha partida azos bocados e sem ossos, faz-se 
refogar acrescentando o caldo suficiente para acabar de 
cozer. Depois de completamente cozida a galinha, tira-se 
da caçarola e no molho que ficou deita-se a salsa picadi-
nha e sumo de limão. tem-se duas ou três gemas batidas 
que se juntam ao molho arrefecido e leva-se ao lume o 
tempo suficiente para as gemas engrossarem. acompa-
nha-se com batatas fritas, peixinhos da horta e salada de 
alface ripada. .
 

PUDiM DE LiMãO

12 ovos
500g de açúcar 
Metade 1 Limão
Canela q.b.

Deita-se o açúcar numa tigela e ligam-se (sem bater) 6 
ovos inteiros e 6 gemas, deitando os ovos um a um, em 
seguida a raspa e o sumo de meio limão. Vai ao forno 
numa forma untada com bastante manteiga. Depois de 
desenformado polvilha-se com canela. 

in “Vamos Cozinhar: apontamentos de Culinária”, de Felismina osório 
Marinho e Judite Fernandes sanches osório (4 ª edição, 1965)
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DESPOrtO ESCOlAr

1200 alunos disputaram Corta-Mato Escolar distrital

No dia 4 de fevereiro realizou-
-se em Castro Verde, junto 
ao Estádio Municipal 25 

de Abril, o Corta-Mato Escolar 
Distrital 2014, promovido no 
âmbito do plano de Coordenação 
Local de Desporto Escolar do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 
/Direção Regional de Educação 
do Alentejo. 

O evento reuniu cerca de 1200 
alunos representantes das Esco-
las Básicas do 2º e 3º ciclo, Se-
cundárias e Profissionais e teve 
início com a realização da prova 
de Infantis A Femininos (1000m).

Apurar os alunos com melho-
res resultados, individualmente 
e por equipa, para representar 
a C.L.D.E. Baixo Alentejo e Alen-

tejo Litoral na Fase Nacional, que 
decorre em Portalegre nos dias 
14 e 15 de março de 2014, e onde 
estarão representados os melho-
res alunos apurados nos Corta-
-Matos realizados em todos os 
distritos constituem, juntamen-
te com a promoção do convívio 
e da competição, os objetivos 
desta Fase Distrital do Corta-

-Mato. 
A iniciativa foi organizada pela 

Direção de Serviços Região Alen-
tejo / Coordenação Local de 
Desporto Escolar do Alto Alen-
tejo e Alentejo Litoral (CLDE 
BAAL) e Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde e teve a co-
laboração da Câmara Municipal 
de Castro Verde e da Associação 

de Atletismo de Beja (AAB), e 
contou com o apoio da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delega-
ção de Castro Verde, Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde, 
Guarda Nacional Republicana e 
Centro de Saúde local.

EquIPA DE PESCA AO AChIgã DE mArgEm DA AmBB 

Rita Colaço 
conquistou título 
de campeã regional 
2013

A equipa de Pesca ao Achi-
gã de Margem da Associa-
ção de Moradores do 

Bairro dos Bombeiros (AMBB) 
continua a somar títulos. Rita 
Colaço, bombeira voluntária 
em Castro Verde e atleta da equi-
pa de pesca da AMBB sagrou-se, 
na época passada, campeã re-
gional de pesca ao achigã de 
margem, depois de em 2012 ter 
conquistado o título de maior 
exemplar. 

Rita Colaço iniciou-se na mo-
dalidade há cerca de 5 anos como 
amadora, mas hoje é atleta fe-

derada participando, desde 
então, em campeonatos regio-
nais integrada na equipa da 
AMBB que se realizam na bar-
ragem do Roxo (Ervidel), do 
Facho (Vila Nova de S. Bento) 
e do Monte da Rocha (Panóias).   

No âmbito da época 2014, a 
equipa da AMBB que conta 
atualmente com um total de 9 
atletas federados, vai participar 
nos Campeonatos Nacionais de 
Achigã Embarcado e Achigã de 
Margem, e no Regional de Mar-
gem. 

FC Castrense dá 
primeiros passos no 
Jiu-jitsu
Há cerca de cinco meses o Futebol Clube 
Castrense alargou a sua oferta desportiva ao 
Jiu-jitsu. Castro Verde recebe a 13 de abril a 
primeira competição da modalidade, integrada 
nas Comemorações dos 40 anos do 25 de abril. 

Nesta época desportiva o 
Futebol Clube Castrense 
alargou a sua atividade ao 

Jiu-jitsu.
A funcionar atualmente com 

15 atletas do escalão sénior, que 
estão a ser treinados por Mauro 
Lago, campeão mundial, sul-
-americano e pan-americano de 
Jiu-Jitsu Brasileiro, a equipa ini-
ciou os treinos há cerca de 5 me-

ses e dá agora os primeiros pas-
sos na participação em provas 
como o Open de Lisboa, que se 
realiza no dia 24 de março, e na 
primeira competição de Jiu-jitsu 
de Castro Verde, que acontece a 
13 de abril, integrada nas Come-
morações dos 40 anos da Revo-
lução de Abril.

Mauro Lago veio para Portugal 
a convite de uma equipa do Porto, 

mas o destino trouxe-o a Castro 
Verde, onde iniciou este projeto 
no FC Castrense: “Eu entendi que 
Castro Verde apesar de ser um lu-
gar pequeno, também era um 
lugar que nunca teve a modalida-
de e que era mais fácil de se come-
çar um trabalho. Tentei essa expe-
riência de ficar em Castro Verde e 
que vem dando certo.”

O objetivo do treinador, atleta 
de Jiu-jitsu e, atualmente, também 
jogador de futebol da equipa B 
do FC Castrense, era o de dispu-
tar o campeonato europeu que 
se realizou em janeiro, onde aca-
bou por não competir porque “achei 
que não estava bem preparado”, 
refere. 

A trabalhar com a equipa de 
Castro Verde de 2ª a 6ª feira, no 
Pavilhão da EB2,3 Dr. António 
Francisco Colaço, o treinador re-
vela que este tem sido um desafio 
pessoal: “Castro foi uma surpresa, 
porque eu cheguei a Portugal a 
convite de uma equipa do Porto. 
Lá senti que já havia muitos adep-
tos de Jiu-jitsu, que já praticavam 
há muitos anos e que ia ser muito 
difícil fazer um trabalho. Mas tem 
sido um desafio muito grande para 
mim. Porque  deixei uma equipa 
grande no Brasil e quando me vejo 
treinando ali com poucas pessoas, 
eu sei que não é fácil. De vez em 
quando bate assim um certo de-
sânimo, vontade de voltar…mas 
tenho a certeza que com tempo 
eu vou conseguir fazer uma gran-
de equipa aqui em Portugal.”

Para além da participação em 
competições oficiais, esta época 
desportiva tem servido para cati-
var novos praticantes e adeptos e 
divulgar a modalidade do Jiu-jitsu, 
uma arte marcial japonesa muito 
semelhante ao judo, mas que tem 
como objetivo a imobilização. 
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jOgOS COnCElhIOS 2014

desporto, convívio e 
bem-estar social
Em 2014 os Jogos Concelhios são uma das bandeiras das Comemora-
ções dos 40 anos do 25 de abril, data que consagrou o acesso ao des-
porto como um direito dos cidadãos e do seu processo de formação. a 
Festa de abertura aconteceu a 9 de março, na Praça da república, em 
Castro Verde, e deu início a 4 meses a prática desportiva no concelho. até 
junho haverá modalidades para todos os gostos e faixas etárias, convívio 
e confraternização. 

Desporto, convívio e bem-
-estar social, palavras-cha-
ve da edição 2014 dos Jogos 

Concelhios, iniciativa comuni-
tária que há largos anos assinala 
o calendário de atividades em 
Castro Verde e que, em 2014,  in-
tegra as comemorações dos 40 
Anos do 25 de Abril. Data impor-
tante que consagrou o acesso ao 
desporto como um direito dos 
cidadãos e do seu processo de 
formação e à qual os Jogos Con-
celhios se associam, sublinhan-
do a inegável importância que o 
desporto tem na qualidade de 
vida das comunidades.

Foi no passado dia 9 de março 
que a Praça da Repúbica, em 
Castro Verde, assistiu à festa de 
abertura dos Jogos Concelhios. 
Muitos foram os que se juntaram 
a festa do desporto numa tarde 
feita de animação, insufláveis, 
demonstrações de hip-hop, gi-
nástica rítmica e acrobática, ca-
minhada e passeio de bicicleta, 
com partida do centro da vila, e 
que juntou mais de cem pessoas 
num percurso de 9 km pelo con-
celho. 

Nestes 14 anos, o projeto con-
quistou uma dimensão que per-
mite contabilizar aproximada-

mente 22 000 participações 
enquadradas nas várias coletivi-
dades, associações, ou mesmo a 
título individual, alcançando a 
meta a que se propôs desde a sua 
génese, e que estabelece o prin-
cípio do desporto para todos. 

Dinamizado pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, em co-
laboração com as escolas, asso-
ciações, coletividades e Juntas de 
Freguesia do concelho, os Jogos 
Concelhios comportam a impor-
tante missão de sensibilizar para 
a prática desportiva regular, po-
tenciadora da saúde e do bem-
-estar, mas também para a ocu-
pação saudável dos tempos livres 
e promoção do convívio social, 
dinamizando os espaços ao ar 
livre e as infraestruturas despor-
tivas, municipais ou associativas 
do concelho. 

A organização de atividades 
que abranjam os diferentes es-
calões etários, freguesias e asso-
ciações, a par da apresentação 
de novas modalidades desporti-
vas que, em 2014, compreende 
a reedição dos desportos de areia 
e a vela, figuram como objetivos 
que se conservam nesta edição 
dos Jogos Concelhios

À semelhança do que tem vin-

do a acontecer noutros anos, 
importa salientar a envolvência 
e a participação do Agrupamen-
to de Escolas de Castro Verde, 
proporcionando aos seus alunos 
atividades de caráter lúdico-
-pedagógico e o desenvolvimen-
to de valores como a cooperação, 
a lealdade, a integração social e 
o bem-estar coletivo. 

Até junho, mais de trinta mo-
dalidades/ atividades desportivas 
dão corpo aos Jogos Concelhios. 
A par da oferta diversificada pro-
gramada para os próximos qua-
tro meses, fica o convite para uma 
vida ativa e saudável, à qual se 
junta a sociabilidade e a confra-
ternização. Nesta edição come-
morativa dos 40 Anos do 25 de 
Abril, todas as participações nos 
Jogos Concelhios são sinónimo 
de subscrição do direito ao des-
porto, à cultura e à educação, 
direitos reconhecidos na Cons-
tituição Portuguesa.  No  final a 
vitória será de todos! Será a vitó-
ria do encontro, da confraterni-
zação  a vitória da atividade físi-
ca e do lazer enquanto elementos 
fundamentais para o bem estar 
individual, coletivo e social.

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

aTividade fÍSiCa

t é n i S

Escola Muni-
cipal retomou 
atividade

a Escola de ténis retomou a 
sua atividade inserida no Pro-
grama Atividade Com’ Vida, da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde. As aulas decorrem nos 
Campos de ténis Municipais, 
junto ao Parque da Liberdade, 
em Castro Verde, e funcionam 
em três níveis de ensino – mini-
ténis, iniciação e aprendizagem.  
a Escola de ténis tem como 
objetivo estimular os participan-
tes para a prática da modalida-
de, impulsionando o desenvol-
vimento da mesma no concelho. 
Para mais informações deve 
contactar o gabinete de Despor-
to da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde (Telf. 286 328 084). 

At L e t i S m O

Pista Simplifi-
cada recebeu 
provas

a Pista simplificada de atle-
tismo do Estádio Municipal 25 
de abril tem sido palco dos mais 
diversos eventos desportivos no 
âmbito da modalidade. Nos dias 
8 e 14 de março, as competições 
regressaram a Castro Verde com 
a realização de duas provas de 
apuramento para a taça de Ben-
jamins – o Triatlo Técnico Jovem 
e o torneio de saltos e Lança-
mentos. as provas foram orga-
nizadas pela associação de 
Atletismo de Beja. 

H ó q u e i  e m  pAt i n S 

Seleções treina-
ram em Castro 
Verde 

No passado dia 18 de dezem-
bro, Castro Verde recebeu dois 
treinos de preparação da seleção 
Distrital Sub-13 (infantis) de 
hóquei em Patins, numa inicia-
tiva organizada pela associação 
de Patinagem do Alentejo, em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Castro Verde. Os treinos acon-
teceram no Pavilhão Desportivo 
Municipal, onde participaram 
atletas do Futebol Clube Castren-
se, do Clube de Patinagem de 
Beja, do Clube de Futebol de 
Estremoz, Clube Desportivo de 
Boliqueime, sport Clube Mineiro 
Aljustrelense, hóquei Clube de 
Portimão e roller de Lagos, que 
integram esta seleção.

p At i n A G e m
A R t í S t i C A

Torneio juntou 
200 participan-
tes

No fim-de-semana de 15 e 16 
de março, o Pavilhão Desportivo 
Municipal de Castro Verde foi 
palco do torneio de Patinagem 
artística do Campo Branco. Or-
ganizado pelo Futebol Clube 
Castrense, com o apoio da Câ-
mara Municipal, união  de Fre-
guesias de Castro Verde e Ca-
sével e somincor, o evento 
contou com cerca de 200 parti-
cipantes. 
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40º AnIvErSárIO DO 25 DE ABrIl

Celebrar e afirmar a 
importância da Revolução 
dos Cravos
o concelho de Castro Verde vai comemorar os 40 anos do 25 de abril ao 
longo de 2014. um conjunto de iniciativas que tem por base o trabalho 
desenvolvido por uma comissão local criada para o efeito.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordi-
nária do dia 15 de janeiro de 2014, 
aprovou por unanimidade a cria-
ção de uma Comissão a propó-
sito do 40º Aniversário do 25 de 
Abril, que tem como objectivo 
constituir um grupo de trabalho 
para a organização das comemo-
rações associadas a esta data, 
constituída pelos órgãos autár-
quicos, estabelecimentos de en-
sino e associações do concelho, 
mais concretamente, pela Assem-
bleia Municipal, Câmara Muni-
cipal, Juntas de Freguesia, Agru-
pamento de Escolas, Associação 
Sénior Castrense, Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo, So-
ciedade Recreativa e Filarmóni-
ca 1º de Janeiro e Futebol Clube 
Castrense. 

Esta comissão terá como linha 
de orientação a criação de par-
cerias com outros agentes, com 
destaque para o associativismo 
local, com o objectivo de estimu-
lar o envolvimento da comuni-
dade no assinalar do 40º aniver-
sário do 25 de Abril, procurando 
que o programa final, a decorrer 
ao longo do ano de 2014, seja um 
espaço de festa e reflexão sobre 
os ideais de Abril e a participação 
cívica.

O programa comemorativo será 
apresentado em três ciclos de 
programação, sendo que o 1º 
Ciclo corresponderá aos meses 
de Abril a Junho, o 2º Ciclo de 
Julho a Setembro, mais direccio-
nado para as pequenas localida-
des do concelho, e o 3º Ciclo de 

Outubro a Dezembro, correspon-
dendo ao encerramento das co-
memorações.

A ideia é associar também a 
imagem do 40º aniversário de 
Abril a iniciativas culturais e des-
portivas que marcam o calendá-
rio concelhio, como aconteceu 
com o Entrudanças, este ano teve 
como tema a liberdade, e está a 
acontecer com os jogos concelhios 
que até Junho vão afirmar a por-
ta que Abril nos abriu para o 
acesso ao desporto para todos. 
Também a programação cultural 
Primavera no Campo Branco será 
fortemente assinalada pelo signo 
de Abril.

No âmbito das comemorações 
serão também editados alguns 
materiais, com destaque para um 
jornal sobre o 25 de Abril em Cas-
tro Verde e na região, coordenado 

pelo historiador Constantino Pi-
çarra, e para o filme “Com a Me-
mória na Rima – O 25 de Abril na 
Cultura de Castro Verde”, realiza-
do por Tiago Pereira.

O primeiro ciclo de programa-
ção, fruto do trabalho desenvol-
vido pela comissão, apresentará 
uma pluralidade de iniciativas, 
da cultura ao desporto, passando 
pelas conversas, a promoção de 
Jogos Florais, que procurará en-
volver a comunidade educativa, 
e a realização de acções institu-
cionais, como uma Sessão Extra-
ordinária da Assembleia Muni-
cipal, no dia 25 de Abril.

O Programa deste I Ciclo de 
programação comemorativo do 
40º aniversário da Revolução de 
Abril estará disponível no site da 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, em www.cm-castroverde.pt.  

 noTÍCiaS
 
b r E V E S b r E V E S

Noites tradicionais 
2014 animam 
pequenas 
localidades

As Noites Tradicionais vol-
tam a animar as pequenas 
localidades da União de Fre-
guesias de Castro Verde e 
Casével. 

Apostando numa progra-
mação diversificada e des-
centralizada que inclui fado, 
música tradicional e as so-
noridades do acordeão, as 
Noites Tradicionais promo-
vem o convívio e a animação 
nas localidades de Almeirim, 
Aivados, Piçarras, Estação de 
Ourique, Namorados, Geral-
dos e Casével dinamizando 
os Centros Culturais e de 
Convívio destas localidades. 

A iniciativa é uma organi-
zação da União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével e 
vai decorrer até 4 de abril.

Câmara vai 
desenvolver projeto 
de educação 
alimentar 

A partir do mês de março, 
a Câmara Municipal de Cas-
tro Verde, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde e o Centro 
de Saúde local,  vai dinami-
zar o projeto “PERA DOCE” 
– Projeto Educar com a Roda 
Alimentar e Desporto para 
Crescer com Energia.

O projeto vai trabalhar com 
os alunos do ensino pré-
-escolar e do 1º Ciclo do En-
sino Básico das Escolas do 
concelho de Castro Verde até 
ao mês de junho, carateri-
zando-os de acordo com o 
seu Índice de Massa Corpo-
ral (IMC), de forma a que, 
posteriormente, sejam ope-
racionalizados planos de 
acompanhamento nutricio-
nal individuais e a realização 
de ações de sensibilização 
sobre alimentação saudável 
e prática desportiva.

União de Freguesias 
de Castro Verde e 
Casével assinalou 
dia da Mulher

A União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével assi-
nalou o Dia Internacional da 
Mulher dinamizando, neste 
âmbito, o já habitual jantar-
-convívio, que reuniu cerca 
de 80 mulheres, e um serão 
de fados. A comemoração da 
efeméride procurou cons-
ciencializar para o papel da 
mulher na sociedade e para 
o seu valor enquanto pessoa, 
contestando e revendo res-
trições que durante anos 
foram impostas à Mulher.O Campaniço
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Restaurantes de 
Castro Verde 
aderiram à semana 
gastronómica do 
Porco

Os restaurantes de Castro 
Verde aderiram à Semana 
Gastronómica do Porco, que 
decorreu de 24 de fevereiro 
a 3 de março, promovida pela 
Turismo do Alentejo ERT.  A 
iniciativa teve como objeti-
vos divulgar os restaurantes 
da região, a qualidade gas-
tronómica e a excelência dos 
produtos alentejanos e con-
tou com a adesão de mais de 
140 restaurantes que, espa-
lhados pelos 58 concelhos 
que integram os destinos 
Alentejo e Ribatejo.

Aivados e Almeirim 
vão ter mini-
circuitos de 
manutenção

De forma a dotar as loca-
lidades de Aivados e Almei-
rim de condições para a 
prática de atividade física ao 
ar livre e utilização terapêu-
tica por parte das populações, 
a União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével vai 
proceder à instalação de dois 
mini-circuitos geriátricos e 
de lazer, ainda durante o mês 
de março, à semelhança dos 
já disponibilizados em Ca-
sével e Geraldos.

Os mini-circuitos, a insta-
lar no espaço envolvente ao 
núcleo museológico do Mu-
seu da Ruralidade “A Minha 
Escola”, em Almeirim e na 
entrada da localidade de 
Aivados, são compostos por 
quatro equipamentos - ele-
vador, balança, pónei e twist 
- e permitem trabalhar os 
vários grupos musculares e 
adaptam-se à utilização por 
parte de todas as faixas etá-
rias. Prevista está já também 
a colocação deste tipo de 
equipamento nas Piçarras.

gNR promoveu 
sessão sobre 
“Comércio seguro” 

Realizou-se, no Fórum 
Municipal de Castro Verde, 
a iniciativa “Comércio Segu-
ro”, promovida pela Guarda 
Nacional Republicana (GNR) 
em parceria com o Gabine-
te de Apoio ao Desenvolvi-
mento da Câmara Municipal 
de Castro Verde. A iniciativa, 
direcionada aos comercian-
tes locais, teve como objeti-
vos a sensibilização e a ado-
ção de medidas que melhor 
respondam às necessidades 
e condições específicas da 
comunidade ao nível da pre-
venção dos ilícitos criminais 
de que são vítimas os cidadãos 
que circulam nas áreas co-
merciais e a furtos e assaltos 
a estabelecimentos.


