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EDUCAÇÃO  p.4

Regresso às aulas 
O novo ano letivo iniciou com 

normalidade, registando um to-
tal de 1424 alunos. A autarquia 
continua a dar especial aten-
ção à área da educação, assu-
mindo as suas competências, 
participando e estimulando 
projetos educativos que con-
tribuem para a formação plural 
da comunidade.  

DESENVOLVIMENTO p.9

About Alentejo
A About Alentejo foi a primei-

ra empresa a estabelecer-se no 
IN Castro – Centro de Ideias e 
Negócios, que neste momento, 
conta já com 8 microiniciati-
vas empresariais. Nesta edição 
damos-lhe a conhecer a About 
Alentejo, uma experiência em-
presarial de Castro Verde para 
o mundo.

TURISMO  p.7

Herdade das 
Fontes Bárbaras

A Herdade das Fontes Bár-
baras é a mais recente unidade 
de alojamento em espaço rural 
do concelho. Além de desen-
volver uma  vertente turística 
e de lazer, vem complemen-
tar a atividade vitivinícola que 
esteve na origem da produção 
dos vinhos “Vila de Entradas” 
e “Entradas”. 

AMBIENTE  p.15

Canil/ Gatil da 
Resialentejo

O Canil/Gatil da Resialentejo 
representa uma resposta à pro-
blemática dos animais errantes, 
encaminhando-os para adoção. 
Com uma ação que abrange o 
concelho de Castro Verde, o CA-
GIA dispõe ainda de um hotel 
canino e aposta constantemente 
na informação e sensibilização 
da população.  

Planície Mediterrânica e Feira de Castro
Dois momentos de encontro e partilha de culturas. Duas marcas que  
todos os anos trazem gente à vila e contribuem para a dinâmica social 
e económica de Castro Verde.                     P. 10, 11 e 13

I Aniversário 
CANTE ALENTEJANO 
PATRIMÓNIO CULTURAL E IMATERIAL DA HUMANIDADE
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Cerro del Andévalo

Uma brisa de branco em terras mineiras
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial – Faixa Piritosa Ibérica é uma entidade 
de 11 municípios portugueses e espanhóis, da qual Castro Verde faz parte. Nesta edição 
do Campaniço, damos a conhecer outro dos municípios que integram esta associação - o 
município de Cerro del Andévalo, no coração da província de Huelva.

O caminho que nos leva ao Cerro 
del Andévalo mostra-nos duas das 
mais extraordinárias marcas da 
nossa integração europeia: o “fim” 
das fronteiras e a melhoria inques-
tionável das vias de comunicação. 
Talvez por isso, chegar ao Cerro se 
torna mais agradável e familiar. 
Atravessa-se a serra de Mértola e 
Serpa e chega-se a Paymogo sem 
nos darmos conta que entrámos 
em terra onde se fala outra língua. 
Estamos na mais ocidental provín-
cia de Huelva, a Comarca do An-
dévalo, à qual pertence a maioria 
dos municípios espanhóis que in-
tegram o AECT. A partir daqui, ra-
pidamente chegamos ao nosso 
destino. 

No coração da província de Huel-
va, El Cerro del Andévalo é um mu-
nicípio com 287 km2 e uma popu-
lação de 2490 pessoas, que se 
concentra sobretudo na sede de 
“concelho”, já que a outra locali-
dade das duas que formam este 
município, Montes de S. Benito, tem 
apenas 370 pessoas. Menos de me-
tade de uma população que ultra-
passou os 6000 habitantes em mea-
dos do século XX. Lá como cá, o 
fenómeno da desertificação assola 
estas paragens de interior, onde 
raros são os investimentos que pren-
dem os jovens às suas terras. 

Mas algo parece estar a mudar 
por ali. O início do funcionamen-
to das minas de Águas Teñidas, La 
Magdalena e Sotiel, nos municípios 
vizinhos de Almonaster la Real e 
Calañas, têm absorvido muita mão-
-de-obra e complementam outros 

projetos que, entretanto, ali têm 
emergido em volta da agricultura 
e do turismo. As ricas pastagens 
para cabras e ovelhas do século 
passado, têm dado lugar a projetos 
na área dos citrinos, que já ocupam 
mais de 500 hectares e criam, sa-
zonalmente, mais de uma centena 
de postos de trabalho. Uma das 
empresas ali instalada é o terceiro 
maior exportador de citrinos de 
toda a Espanha e produz 16 varie-
dades distintas.

Chegados ao Cerro, no moderno 
Polígono Industrial localizado numa 
das portas da vila, pequenos pro-
jectos de carpintaria, serralharia, 
rações para animais, instalações 
industriais e mecânica automóvel, 
complementam uma atividade 
económica que procura inverter 
o ciclo de abandono que a crise 
mineira de finais do século XX ali 
provocou. 

Mas esse abandono não se re-
flete na qualidade urbana do Cerro 
del Andévalo. O casario rasteiro, 
branco, muito bem cuidado, de 
ruas estreitas e frescas, faz desta 
localidade um dos mais interes-
santes conjuntos urbanos desta 
região. Os três ou quatro bairros 
modernos nascidos no século pas-
sado cresceram de forma equili-
brada fora do centro histórico e os 
serviços públicos instalaram-se aí 
onde os acessos são mais fáceis. 

Mas para quem olha de longe o 
Cerro del Andévalo, onde se evi-
dencia pela sua volumetria a igre-
ja de Santa Maria de Gracia, não 
se apercebe da riqueza de infraes-

truturas culturais e desportivas que 
tem a localidade. Campo de fute-
bol relvado, piscina, pavilhão gim-
nodesportivo, campos de ténis e 
de pad, museu etnográfico, fórum 
cultural, uma banda de música e 
um conservatório. Uma rede de 
infraestruturas que justifica a in-
vejável atividade cultural e despor-
tiva que o município dinamiza ao 
longo de todo o ano. É aliás esta 
uma aposta forte do município na 
perspectiva de atrair, de forma re-
gular, gentes de fora e dinamizar 
a casa rural, os bares e restauran-
tes locais de importância basilar 
na microeconomia local.

Festivais de gastronomia e de 
música sucedem-se, mas são as 
festas de cariz religioso que mais 
marcam este município de Cerro 
del Andévalo e que se realizam no 
Carnaval, na Semana Santa, no 
agosto do pico do verão ou no dia 
de Reis. Mas o ponto alto é a ro-
maria de San Benito Abad, que se 
realiza no primeiro domingo de 
maio, que desde pelo menos 1491 
liga a sede do concelho aos Mon-
tes de S. Benito. Uma jornada de 
extraordinária beleza onde o usu-
fruto da paisagem se funde nas 
manifestações folclóricas que se 
repetem há centenas de anos. Os 
trajes de homens e mulheres são 
de uma beleza rara e os rituais não 
o serão menos, pelo menos a jul-
gar pela forma apaixonada com 
que cada “hermano” fala da sua 
festa. Um visita obrigatória a fazer 
neste caminho de intercâmbio 
entre vizinhos.          

FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

Por norma, todos os jornais têm um editorial e 
“O Campaniço” não foge à regra. Número após 
número, o diretor, na sua coluna da esquerda, 
dirige-se aos seus leitores abordando este ou 

aquele tema que acha importante para o período que 
abarca o tempo do jornal. Percorre os assuntos que lhe 
parecem mais prementes, não deixando de justificar 
atitudes e compromissos que são mais emergentes. 
No entanto, o editorial deste número foge um pouco à 
regra. Apenas um tema nos merece particular destaque 
e tempo de reflexão editorial: as cem edições de “O 
Campaniço”. Não porque chegar aos 100 números desta 
ou daquela publicação seja assim algo de extraordinário. 
É natural. E amiúde, isso acontece em muitas outras pu-
blicações. Contudo, tem o mérito de ser uma publicação 
de caráter municipal, muito sujeita a mudanças de ciclos 
políticos e de presidentes de Câmara, à alteração de 
interesses ou perda de funcionalidades, que leva ao fim 
dessas publicações, irrevogavelmente substituídas por 
outras. “O Campaniço”, chega a este número redondo de 
100, publicado desde o verão de 1989, e desde então, 
com maior ou menor dificuldade, tem sido o Boletim 
Informativo do Município de Castro Verde. No entanto, 
sendo um boletim municipal, tem o mérito de transportar 
nas suas páginas muito mais do que notícias das iniciati-
vas, dos projetos e das ações do Município e escusa-se, 
por sentido ético e político, de ser o estandarte minimal 
de quem detém o poder, jorrando as suas fotos e decla-
rações até à exaustão, como acontece em muitos bole-
tins institucionais. Ao mesmo tempo, sendo um jornal de 
natureza municipal, recusa-se a ser uma passerelle de 
fotografias de passeios em obras, máquinas em funciona-
mento, lançamento de balões ou entregas de menções 
honrosas. E, sendo um periódico de natureza autárquica, 
recusa o tão natural papel de placard para afixação de 
editais e moções. “O Campaniço” tem sido uma refe-
rência na informação em Castro Verde, na diversidade 
noticiosa, na multiculturalidade assumida, na qualidade 
do fazer notícias. Paralelamente, é um instrumento na 
comunicação entre a diáspora castrense e o porta-voz 
de todos aqueles que olham a sua terra com a mágoa 
da saudade que a emigração lhes provocou. “O Campa-
niço” é a voz do património cultural, material e imaterial, 
destas terras e do seu movimento associativo nas suas 
mais diversas abrangências. O Campaniço é o espelho 
de uma fórmula de fazer política que distingue o servir o 
serviço público do servir-se do serviço público. Parabéns 
ao “Campaniço” e a todos os que foram, ao longo de 26 
anos, fazedores das suas páginas.     

Município aderiu ao Movimento AMAlentejo 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordiná-
ria de dia 19 de agosto de 2015, 
aprovou, por unanimidade, a pro-
posta de adesão ao AMAlentejo, 
um movimento que emergiu por 
iniciativa de um grupo de amigos 
que, preocupados com a situação 
do Alentejo, decidiu, no decurso 
de uma confraternização na Casa 
do Alentejo, avançar com a criação 

deste projeto, que se afirma demo-
crático e plural pelo desenvolvi-
mento da região e pelo bem-estar 
das suas populações.

O AMAlentejo tem como missão 
intervir no sentido de contribuir 
para o desenvolvimento económi-
co e social do Alentejo, desenvol-
ver ações conducentes à regiona-
lização consagrada na Constituição 
da República como importante 

pilar do Poder Local e da organi-
zação democrática do Estado e 
ainda apoiar, valorizar e defender 
o Poder Local Democrático resul-
tante do 25 de Abril, a sua nature-
za plural e representativa e o fun-
cionamento colegial dos seus órgãos 
executivos, bem como, a sua aber-
tura à participação crescente dos 
cidadãos.
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Novos espaços cedidos ao 
movimento associativo
A Câmara Municipal de Castro Verde procedeu à cedência de espaços a 
cinco associações dando assim continuidade a uma política de apoio às 
coletividades do concelho. 

A Câmara Municipal 
de Castro Verde, cons-
ciente da importância 
do movimento associa-
tivo ao nível das dinâmi-
cas e da qualidade de vida 
das populações, proce-
deu à cedência de espa-
ços a cinco associações 
com atividade no con-
celho de Castro Verde. 
Esta política de apoio 
tem privilegiado a cele-
bração de diversos pro-
tocolos de cooperação, 
a construção e a dispo-
nibilização de infraes-
truturas e equipamentos 
fundamentais ao desen-
volvimento da sua ativi-
dade.

O Clube de Caçadores 
de Casével, um dos agen-
tes que em muito con-
tribui para a dinâmica 
local em Casével, foi uma 
das associações contem-
pladas e usufruiu agora 
de parte do edifício da 
antiga escola do 1º ciclo 
do ensino básico, o que 
lhe permitirá dar conti-
nuidade às atividades de 
caráter recreativo e de 
caça que desenvolve re-
gularmente. 

A Associação de Volei-
bol do Alentejo e Algar-
ve, por sua vez, dispõe 
do espaço situado na Rua 
Timor Lorosae, o qual 
lhe permitirá colmatar 
algumas das necessida-
des atuais e que tirará 
proveito da proximidade 
com o Campo de Jogos de Areia, 
um dos equipamentos desportivos 
mais utilizado pela AVAL cuja ação 
se tem caraterizado pela organiza-
ção de um vasto conjunto de pro-
vas desportivas e outras iniciativas 
de âmbito regional e nacional em 
Castro Verde. 

A juntar a estas associações tam-
bém o Clube Ornitológico de Cas-
tro Verde, associação que mantém 

uma atividade regular em torno da 
promoção da ornitologia e canari-
cultura no concelho, tem agora aces-
so a novas instalações e ocupa parte 
do edifício situado na rua D. Afon-
so I, nº 96, em Castro Verde, bene-
ficiando da utilização partilhada do 
quintal com os Serviços afetos ao 
Veterinário Municipal, um dos co-
laboradores do Clube.

À Associação Sénior Castrense, 

agente dinamizador da 
Universidade Sénior de 
Castro Verde e do Coro 
Polifónico de Castro Verde, 
cuja ação incide na pro-
moção do ensino não 
formal num contexto de 
formação ao longo da 
vida e na organização de 
atividades de caráter cul-
tural, recreativo e de con-
vívio para maiores de 
cinquenta anos, a autar-
quia cedeu parte das an-
tigas instalações da Coo-
perativa de Consumo. 
Uma opção que teve como 
objetivo contribuir para 
uma maior visibilidade 
do projeto e para um au-
mento do número de 
alunos e, ao mesmo tempo, 
atrair pessoas para o co-
ração da vila de Castro 
Verde, que contribuam 
para a vivência do espa-
ço público e dos espaços 
comerciais da zona. A 
cedência deste espaço 
contempla ainda a pos-
sibilidade de articulação 
com o Cineteatro Muni-
cipal, nomeadamente a 
possibilidade de utiliza-
ção de espaços para apoio 
a atividades, como é o 
caso de áreas de cama-
rins para grandes forma-
ções, secretariado, cof-
fee-break, e ainda um 
espaço de arrecadação 
para material.

Por fim, ao Grupo Mo-
tard de Castro Verde, cuja 
atividade incide na di-

namização de atividades de caráter 
cultural e recreativo, a autarquia 
cedeu o prédio urbano  nº 3, sito 
na Estrada das Bicas, nas proximi-
dades da Igreja de S. Sebastião, em 
Castro Verde. 

Todas as cedências de espaços 
supracitadas são formalizadas atra-
vés da sua integração nas propos-
tas de revisão ou celebração de pro-
tocolos de colaboração.

AUTARQUIA

Contratos de Parceria Pública e de Gestão 
Proposta de Aditamento aprovada

Após aprovação em reunião de 
Câmara, a Assembleia Municipal 
de Castro Verde aprovou por una-
nimidade, em sessão pública ex-
traordinária do dia 1 de setembro 
de 2015, a proposta referente ao 
aditamento dos Contratos de Par-
ceria Pública e de Gestão entre o 
Estado Português e o conjunto de 
21 municípios do Alentejo.

Ambos os contratos - de par-
ceria pública e de gestão entre o 
Estado Português - Ministério do 
Ambiente, do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Re-
gional e os Municípios subscri-
tores -, foram assinados em 2009 
e, na sequência da sua assinatu-
ra, constituída a Entidade Gesto-
ra da Parceria (EGP) - AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo SA.

Decorridos mais de cinco anos, 

e atendendo à aproximação do 
final do primeiro período quin-
quenal; à incapacidade de asse-
gurar a execução dos investimen-
tos do modelo técnico global; à 
redução das taxas do apoio finan-
ceiro QREN/POVT; e à redução 
das transferências do Orçamen-
to de Estado para os Municípios, 
decidiram as partes envolvidas 
no processo proceder às renego-
ciações em junho de 2014. 

O resultado desse processo está 
agora consubstanciado nas alte-
rações aos documentos que re-
gulam a parceria, respetivamen-
te, o contrato de parceria pública 
e o contrato de gestão. Os respe-
tivos documentos podem ser con-
sultados no site da autarquia em 
www.cm-castroverde.pt. 

Assembleia Municipal 

Taxas de Derrama, IMI e IRS 2016 aprovadas 
A Assembleia Municipal de Cas-

tro Verde, dando cumprimento aos 
termos legais, aprovou, em sessão 
ordinária do dia 29 de setembro, 
as taxas de Derrama, IMI e a par-
ticipação variável de IRS a aplicar 
no concelho de Castro Verde, no 
ano de 2016. 

No que respeita à Taxa Municipal 
sobre Imóveis, a Assembleia Mu-
nicipal de Castro Verde aprovou, 
por unanimidade, e à semelhança 
do ano transato, manter os prédios 

urbanos taxados pelo valor míni-
mo de 0,3%. Quanto à taxa de par-
ticipação variável de IRS a aplicar 
em 2016 esta irá manter-se nos 5%. 
Uma proposta aprovada por maio-
ria, com uma abstenção do PSD.
CDS e outra da CDU, e com cinco 
votos contra do Partido Socialista 
que apresentou, em reunião da 
Câmara Municipal, uma proposta 
alternativa chumbada pela maio-
ria da CDU.  

A Derrama continuará a ser ta-

xada a 1,5% sobre o lucro tributá-
vel sujeito e não isento de IRC, para 
as empresas com um volume de 
negócios acima dos 150 mil euros, 
sendo que as empresas que tenham 
um volume de negócios inferior a 
esse valor ficarão isentas de taxa 
sobre o lucro tributável. 

A taxa de derrama para 2016 foi 
aprovada por maioria, com três 
abstenções, duas dos vogais da 
CDU e uma do Partido Socialista.

Opções do Plano e Orçamento 2016 
Documentos aprovados em 
Câmara Municipal

Decorrido o período para apre-
ciação pública, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde aprovou os 
Documentos Previsionais para 
o ano 2016 – “Opções do Plano 
e Orçamento”, em reunião ordi-
nária do dia 14 de outubro de 
2015. Os documentos foram apro-
vados por maioria, com uma abs-

tenção do vereador do Partido 
Socialista, tendo o vereador Car-
los Pereira estado ausente da 
reunião. As “Opções do Plano e 
Orçamento para 2016” aguardam 
agora a aprovação e votação da 
Assembleia Municipal de Castro 
Verde e podem ser consultadas 
no site do Município.  

Câmara promoveu reuniões
preparatórias nas freguesias

No quadro de elaboração do 
Plano e Orçamento 2016, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
promoveu, durante o mês de se-
tembro, um conjunto de reuniões 
descentralizadas pelas quatro 
freguesias do concelho – Castro 
Verde e Casével, S. Marcos da 
Atabueira, Entradas e Sta. Bár-
bara de Padrões.

Estas reuniões preparatórias 
foram abertas à população, ten-
do contado igualmente com a 
participação dos eleitos das as-
sembleias de freguesia, com vis-
ta à intervenção e participação 
cívica dos cidadãos no processo 
de construção deste documento 
orientador da atividade da au-
tarquia.

Espaços cedidos a Associações

ETA do Monte da Rocha
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Educação, autarquia mantém competências
Numa altura em que muito se discute sobre as transferências de responsabilidades na área da educação, a Câmara Municipal de 
Castro Verde mantém as mesmas competências e continua a assumir um conjunto de atividades que estão para além destas. Uma 
aposta na educação que implica trabalhar em parceria com o Agrupamento de Escolas e a comunidade local.

A autarquia tem, sobretudo, com-
petências ao nível do pré-escolar 
e 1º CEB onde, para além da res-
ponsabilidade dos equipamentos 
e materiais, é também responsável 
pelo pessoal auxiliar necessário 
pelo que, neste momento, tem ao 
serviço das escolas 28 auxiliares e 
4 animadoras, um número que 
contrasta com o diminuto núme-
ro dos recursos do Ministério da 
Educação, que continua a não as-
sumir as suas responsabilidades 
nesta área.

O fornecimento de refeições, cujo 
valor unitário é de 1,98 s (cuja con-
feção está acordada com o agru-
pamento de escolas) é também 
responsabilidade da autarquia, 
onde importa referir que, no cus-
to total da senha, a autarquia su-
porta um valor de 0.52 cêntimos 
em todas as refeições, 1.25 €cênti-
mos nas refeições com apoio social 
de escalão B e o valor total da re-
feição para os alunos com apoio 
social de escalão A. Em caso de 
indicação por parte da escola, a 
autarquia fornece um reforço ali-
mentar às crianças que tenham 
essa necessidade. 

A Câmara assume ainda a res-
ponsabilidade do transporte esco-
lar para todos os alunos que se 
encontram abrangidos pela esco-
laridade obrigatória e para alunos 
cuja área de formação não seja 
oferta do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde, sendo necessário 
para o efeito a existência de uma 
rede de transportes, conforme 

quadro anexo.
Neste ano letivo, mantém-se 

também o serviço de Atividades 
de Animação e Apoio à Família para 
alunos dos Jardins-de-infância, 
nos quatro centros escolares do 
concelho, destinado a famílias  que 
necessitam que as suas crianças 
permaneçam na escola antes e após 
o horário curricular. Um serviço 
que continua a ser gratuito, mas 
que é pago em muitos municípios, 
na medida em que é considerado 
pela autarquia um importante apoio 
às famílias.

No âmbito do Regulamento Mu-
nicipal de Ação Social Escolar, a 
autarquia atribui auxílios económi-
cos aos alunos do 1º CEB e Jardins-
-de-Infância de agregados familia-
res necessitados economicamente, 

não só ao nível das refeições, mas 
também ao nível da aquisição de 
manuais e material escolar.

Esta ação da Câmara Municipal 
na área da educação decorre da 
Lei de Competências das Autar-
quias Locais sendo que, uma par-
te é assegurada em parceria com 
as Juntas de Freguesia do concelho, 
conforme protocolos existentes 
para o efeito, mas estende-se mui-
to para além disso, como por exem-
plo, a atribuição de Bolsas aos Alu-
nos do Ensino Superior, o apoio 
aos alunos que frequentam o Con-
servatório Regional do Baixo Alen-
tejo, a disponibilidade de equipa-
mentos desportivos e culturais, a 
cedência de transporte para visitas 
de estudo, o desenvolvimento de 
vários projetos no espaço escola, 

como o “Cante Alentejano na Es-
cola”, o “Construção e Toque de 
Viola Campaniça”, a “Expressão 
Motora no Pré-escolar”, a “Rede de 
Bibliotecas”, e todo um vasto con-
junto de iniciativas e ações ao lon-
go do ano letivo.

Esta postura da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde reconhece a 
importância que a educação de-
sempenha no desenvolvimento da 
sociedade e o papel que a mesma 

tem como potenciadora de opor-
tunidades para o futuro. Uma ati-
tude que continua a exigir uma 
resposta ao mesmo nível por par-
te das entidades competentes do 
Ministério da Educação, onde os 
casos mais visíveis no concelho ao 
nível desta ausência de resposta é 
a falta de pessoal auxiliar e o esta-
do de degradação da Escola Secun-
dária ao nível das instalações e 
equipamentos.

Universidade Sénior de Castro Verde
Novas instalações assinalam abertura do 
ano letivo

No dia 6 de outubro, a Universi-
dade Sénior de Castro Verde deu 
início a mais um ano letivo, desta 
feita, nas suas novas instalações, 
situadas na Rua Alexandre Hercu-
lano nº9 (antigas instalações da 
Coop Castrense), em pleno centro 
da vila de Castro Verde.

Neste ano letivo 2015/2016 a Uni-
versidade Sénior Castrense tem 
matriculados 135 alunos, distri-
buídos por 29 turmas, que têm à 
disposição 19 disciplinas de áreas 
diversas, lecionadas por trinta pro-
fessores voluntários. 

Os alunos inscritos podem ad-
quirir conhecimentos em áreas 
como TIC, Desafios de Português, 
Literatura, Etnografia, História, 
Inglês e Inglês de conversação, Es-
panhol, Plantas Aromáticas e Me-
dicinais, Sabores do Sul, Um dia 
com a Natureza, Dicas para Viver 
Melhor, Viola Campaniça, Costu-
ra, Arraiolos, Macramé, Pintura, 
Oficina de Artes e Mexer com a Arte. 

A partir de janeiro de 2016 a ins-
tituição prevê que sejam ainda dis-
ponibilizadas as disciplinas de 

Dança Gold, Tecelagem e Marce-
naria. Para além de proporcionar 
aos seniores com mais de 50 anos 
uma aprendizagem pedagógica, a 
Universidade Sénior Castrense 
promove atividades complemen-

tares, de caráter cultural e recrea-
tivo, como workshops, palestras e 
caminhadas culturais, que preten-
dem proporcionar novas experiên-
cias e enriquecer o conhecimento 
dos alunos noutras áreas do saber. 

Como são assegurados os 
transportes escolares
Pagamento total de vinhetas de passes de alunos que utilizam a 
rede de transportes públicos, num total de 172  alunos, englobando 
os que estudam fora do concelho em áreas de formação cuja ofer-
ta não existe no Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 
 
Rede de transportes em viaturas contratualizadas
• Circuito urbano, dentro do núcleo urbano da vila de Castro Verde 

com 3 voltas diárias, onde podem circular até 50 alunos em cada 
volta;

• Circuito especial de transporte escolar entre S. Marcos da Ata-
bueira e Castro Verde assegura o transporte a 27 alunos, durante 
o período escolar;

• Circuito Extraurbano, realizado por táxi que transporta os alu-
nos dos Viseus, Figueirinha, Herdade do Touril para a escola de 
Sta. Bárbara de Padrões, assegura o transporte a 7 alunos;

• Circuito Extraurbano, realizado por táxi entre Aivados, Casével, 
Almeirim para as escolas de Castro Verde, assegura o transporte 
a 10 alunos.

 
Rede de transportes em viaturas municipais 
Esta rede assegura o transporte de 54 alunos de diversos aglome-
rados populacionais, onde não há transporte da rede pública. 

Inauguração das novas instalações da Associação Sénior Castrense

Ano letivo iniciou em 
setembro

O arranque do novo ano letivo para 
o ensino pré-escolar, básico (1º, 2º 
e 3 ciclos) e secundário no concelho 
de Castro Verde aconteceu a 21 de 
setembro, uma semana mais tarde 
que o habitual, assinalando o regres-
so às aulas para os alunos inscritos 
nos diferentes níveis de ensino do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde.

Os outros estabelecimentos de 

ensino também iniciaram a sua ati-
vidade, onde importa destacar o 
ensino artístico da Secção de Castro 
Verde do Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo, o ensino informal da 
Universidade Sénior de Castro Ver-
de e as valências de Creche e Jardim 
de Infância do Lar Jacinto Faleiro, o 
que faz com que se tenham regista-
do 1424 matrículas para o ano leti-
vo que agora se inicia.

EDUCAÇÃO

Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Jardim-de-Infância      134
1º Ciclo do Ensino Básico    249
2º Ciclo do Ensino Básico      141
3º Ciclo do Ensino Básico    265
Ensino Secundário     200
 Total de alunos do Agrupamento                989  
Conservatório Regional do Baixo Alentejo   185 
Universidade Sénior de Castro Verde                  135
Creche e Jardim-de-Infância do Lar Jacinto Faleiro        115
 Total final de alunos                               1 424  

CONCELHO DE CASTRO VERDE

Número de Alunos do Ano Letivo 2015/16

Centro Escolar nº 1 de Castro Verde
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SOCIAL

Serviço de Urgência Básica 
de Castro Verde tem nova 
sala de espera

O Serviço de Urgência Básica 
de Castro Verde dispõe, desde o 
dia 11 de agosto, de uma nova sala 
de espera para utentes. Desde o 
ano de 2012 que o Serviço de Ur-
gências Básicas de Castro Verde 
recebe, para além, dos utentes do 
concelho, as populações que fi-
caram sem os respetivos serviços 
de urgência a tempo inteiro nos 
Centros de Saúde dos concelhos 
de Almodôvar, Ourique, e de al-
gumas freguesias dos concelhos 
de Mértola e Aljustrel. 

No ano passado a autarquia 
aprovou uma moção onde de-
fendia a criação de melhores 

condições na sala de espera do 
Serviço de Urgência Básica de 
Castro Verde e tomou várias ini-
ciativas junto das entidades res-
ponsáveis pela resolução ime-
diata desta situação. 

A elaboração do projeto de am-
pliação foi da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde e veio dar resposta à ne-
cessidade de operacionalidade 
do serviço de urgência e, por con-
seguinte, proporcionar aos uten-
tes melhores condições de aten-
dimento e conforto durante o 
período de espera. 

Assembleia Municipal 
aprovou Moção em defesa da 
Segurança Social

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, reunida em sessão or-
dinária de dia 29 de setembro de 
2015, aprovou, por maioria, com 
uma abstenção do vogal da coli-
gação PSD/CDS, uma Moção em 
Defesa da Segurança Social, pro-
posta pelos eleitos da CDU, onde 
se reforça a importância do sis-
tema público de Segurança Social, 
uma das mais importantes con-
quistas do 25 de Abril, que im-
porta preservar e defender, ga-
rantindo aos cidadãos uma vida 
com dignidade, no seio de uma 
sociedade justa e solidária. 

Neste âmbito, a moção apro-
vada “saúda o sistema público, 
solidário e universal da Seguran-
ça Social consagrado na Consti-
tuição da República Portuguesa, 
bem como a luta dos trabalha-
dores da Segurança Social e os 
seus contributos em defesa dos 
direitos e da qualidade de vida 
dos portugueses em geral” e de-

fende “a criação de emprego e de 
melhores salários, que produzam 
melhores prestações sociais e mais 
receitas para a sustentabilidade 
da Segurança Social”.

O documento proposto defen-
de ainda o estabelecimento de 
critérios de justiça nos apoios e 
prestações sociais que assegurem 
o direito a um rendimento mí-
nimo que permita às famílias 
mais carenciadas viver com dig-
nidade e exige o aumento da pro-
teção social de pessoas com de-
ficiência e dos aposentados, bem 
como o reforço dos direitos de 
maternidade e paternidade nos 
diversos regimes de segurança 
social e a universalidade do abo-
no de família a crianças e jovens.

A moção, aprovada em Assem-
bleia Municipal, pode ser con-
sultada na íntegra no site da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
em www.cm-castroverde.pt (A 
Autarquia» Editais» 2015).

Bolsas de Estudo de apoio ao Ensino Superior

Candidaturas estão a decorrer
A Câmara Municipal de Castro 

Verde vai atribuir apoios econó-
micos aos alunos residentes no 
concelho que frequentam o Ensi-
no Superior neste ano letivo 2015/2016. 
O período para a apresentação das 
candidaturas decorre de 19 de ou-
tubro a 19 de novembro de 2015, 
conforme regulamento disponível 
em www.cm-castroverde.pt. 

O número de bolsas a atribuir 

será fixado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, em função da apre-
ciação das candidaturas apresen-
tadas e da disponibilidade finan-
ceira da autarquia, sendo a 
análise das mesmas efetuada por 
uma comissão constituída pela 
equipa técnica do Gabinete de Edu-
cação e Ação Social, o vereador do 
pelouro e um representante de cada 
força política com assento na As-

sembleia Municipal. 
A atribuição desta compartici-

pação tem como objetivos cola-
borar na formação de quadros téc-
nicos superiores residentes na área 
geográfica do concelho de Castro 
Verde e contribuir para um desen-
volvimento social, económico e 
cultural mais equilibrado. 

Quando o Futuro começa Hoje – 10 anos a intervir

III Encontro de Intervenção Precoce 
na Infância

Reconhecendo a importância 
dos primeiros anos de vida como 
determinantes no desenvolvimen-
to da criança, a Equipa Local de 
Intervenção Precoce de Castro Ver-
de e Mértola organiza, a 19 de no-
vembro, o III Encontro de Inter-
venção Precoce na Infância do 
Distrito de Beja “Quando o Futuro 
começa Hoje – 10 anos a intervir”.

O encontro está agendado para 
o Cineteatro Municipal de Castro 
Verde, a partir das 9h00, e abor-
dará temáticas como “Risco vs 
Perigo: Limites da Intervenção”, 
“Intervir nos Contextos da Crian-
ça – Como e Porquê?” ou “Quan-
do Gene e Ambiente se Conjugam”.  

O evento representa um mo-
mento privilegiado para a reflexão 

e promoção das boas práticas as-
sociadas à intervenção precoce 

na infância, tendo sempre como 
alicerce a família, enquanto par-
ceira, mas também uma ação con-
certada de natureza comunitária 
capaz de contribuir para o bem-
-estar das famílias e de prevenir 
situações de desigualdade e ex-
clusão social.  

Este terceiro encontro conta com 
a colaboração da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, da Câmara 
Municipal de Mértola, do Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce 
na Infância, do Instituto da Se-
gurança Social, da ARS Alentejo, 
do Ministério da Educação e da 
Ciência, da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Mértola e do Lar Ja-
cinto Faleiro. 

Liga Portuguesa contra o Cancro 

Município de Castro Verde 
associa-se ao Peditório Nacional 

Nos dias 30 e 31 de outubro, 1 e 
2 de novembro mais de 30.000 vo-
luntários da Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro vão estar distribuídos 
por todo o país tendo como obje-
tivo a recolha de fundos no âmbi-
to do Peditório Nacional. O Muni-
cípio de Castro Verde volta a 
associar-se à iniciativa e, à seme-
lhança de outros anos, vai consti-
tuir uma equipa de voluntários com 
vista à angariação de fundos por-
ta a porta, por todo o concelho de 
Castro Verde. Para além de cons-

tituir um exemplo de interajuda e 
solidariedade, esta é uma das mais 
importantes ações de angariação 
de fundos da associação permitin-

do, através dos fundos recolhidos, 
concretizar ações de apoio ao doen-
te, desenvolver iniciativas de pre-
venção primária e secundária, bem 
como o apoio à formação e inves-
tigação nesta área. Para reforçar a 
importância do Peditório, a Liga 
Portuguesa contra o Cancro criou 
uma campanha de sensibilização 
– Contra o Cancro Contamos Con-
sigo – onde reforça a importância 
da união dos portuguesas nesta 
luta.

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

Cartão Social
Município de Castro Verde
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Nova rotunda 
em Santa 
Bárbara de 
Padrões

A Câmara Municipal de Castro 
Verde procedeu à construção de 
uma rotunda em Santa Bárbara 
de Padrões, no cruzamento de 
acesso às localidades de Berin-
gelinho, Namorados e Sete (EM 
508 com a EM 1139-1).

Para além da execução da 
rotunda,  a obra contemplou ainda 
a reformulação das infraestrutu-
ras de abastecimento de água, 
esgotos e eletricidade.

A obra, adjudicada à empresa 
Construções J.J.R. & Filhos, Lda., 

representou um investimento 
municipal na ordem dos 110 mil 
euros e teve como finalidade prin-
cipal melhorar a segurança e a 

circulação viária nos acessos 
locais e, simultaneamente, servir 
o Loteamento Municipal a edifi-
car na Avenida Zeca Afonso.

Piscinas Municipais
Revitalização do Tanque 
de Aprendizagem 

No  passado mês de setembro, 
a Câmara Municipal de Castro Verde 
procedeu à remodelação da Piscina 
Interior Coberta, integrada no Com-
plexo das Piscinas Municipais de 
Castro Verde.

Adjudicada à empresa Certikin 
Portugal, SA, por um valor de 8.676,34€, 
a empreitada contemplou a requa-

lificação da piscina interior com tela 
armada, a substituição dos corpos 
dos ralos de fundo e das entradas 
de água, entre outros trabalhos, e 
teve  como objetivo proporcionar 
melhores condições aos utilizado-
res desta infraestrutura, nomeada-
mente, os alunos que frequentam 
a Escola Municipal de Natação.

Polidesportivo Descoberto de 
apoio ao Centro Escolar nº 2

A Câmara Municipal de Castro 
Verde vai proceder à construção 
de um Polidesportivo descoberto 
no Jardim da Esteva, junto ao Centro 
Escolar nº 2, que irá colmatar a 
inexistência de uma área especi-
fica para a prática de atividade 
física neste estabelecimento de 
ensino.

A proximidade com o Centro 
Escolar e o relevo natural do terreno, 
praticamente plano, foram deter-

minantes para a escolha do local 
de implementação desta nova in-
fraestrutura que, para além de se 
destinar à prática de atividade física 
pelos alunos que frequentam este 
Centro Escolar, poderá ser também 
utilizada pela comunidade local. 

Adjudicada à empresa Urbehy-
draulic, Lda, a obra representa um 
investimento municipal na ordem 
dos 98.000€ e deverá arrancar 
durante o mês de novembro.

Acessos a Aivados e Estação 
de Ourique alvo de arranjos 
urbanísticos 

A União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével tem estado a pro-
ceder, desde o mês de agosto, a 
um conjunto de arranjos urbanísti-
cos nas entradas das localidades 
de Aivados e Estação de Ourique, 
e que representam um investimen-
to de 59 766,02€.

Na localidade de Aivados, a obra 
contemplou a criação de um passeio 
pedonal arborizado, desde do Caminho 
Municipal 535, arranjo da via e me-

lhoria do escoamento das águas 
pluviais, através do arranjo das valetas.

Já na Estação de Ourique, os tra-
balhos, que se encontram em fase 
de conclusão, incidiram sobre a 
entrada sul da localidade, onde foi 
construído um parque de merendas, 
com mesas e bancos de jardim, e 
criado um circuito pedonal, com uma 
pérgula e bebedouro, rodeado por 
um espaço ajardinado, ao longo de 
todo o passeio.

Piçarras vai 
ter Circuito 
de Exercícios 
ao Ar Livre

A aldeia de Piçarras vai bene-
ficiar de um Circuito de Exercícios 
ao Ar Livre, composto por um con-
junto equipamentos de fitness, 
que permitirão trabalhar os vários 
grupos musculares, a implemen-
tar no espaço contíguo ao Centro 

de Convívio da localidade (antiga 
Escola Primária).

A obra, que terá início até ao 
final deste ano, representa um 
investimento da União de Fregue-
sias de Castro Verde e Casével 
na ordem dos 30 000€ e preten-
de contribuir para uma melhor 
dinâmica das iniciativas promo-
vidas no âmbito do Programa Ati-
vidade Com’Vida que tem como 
objetivos a promoção da prática 
de atividade física regular, dire-
cionada para a melhoria dos 
níveis de saúde da população.

Município 
define
Área de 
Reabilitação 
Urbana de 
Castro 
Verde

 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde deliberou candidatar todo 
o tecido urbano da vila de Castro 
Verde ao ARU – Programa de 
Reabilitação Urbana, que visa a 
reabilitação e requalificação do 
espaço edificado.

A decisão surge da necessida-
de de reabilitar o centro da vila, 
mais antigo, mas também outras 
zonas mais recentes, cuja cons-
trução remonta aos anos 80, prin-
cípios dos anos 90, e que neces-
sitam de ser intervencionadas, 
de forma a garantir a sua conser-
vação.

Encontrando-se a delimitação 
da área a intervencionar já de-
finida, a autarquia vai agora pro-
ceder ao estudo de mecanismos 
financeiros e dos benefícios fiscais 
a aplicar. 

A proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana da 
Vila de Castro Verde foi aprova-
da pela Assembleia Municipal 
de Castro Verde, na sua sessão 

ordinária do dia 29 de setembro 
de 2015. Os respetivos docu-
mentos podem ser consultados 
no site da autarquia, www.cm-

-castroverde.pt no menu Ativi-
dade Municipal » Planeamento 
e Urbanismo » Área de Reabili-
tação Urbana. 

Limite da Àrea de Reabilitação Urbana (ARU)

Rotunda em Santa Bárbara de Padrões 

OBRAS
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Casa dos Castelejos aumentou oferta de alojamento no concelho
No passado mês de julho, a unidade de tu-

rismo rural “Casa dos Castelejos”, situada na 
localidade do Guerreiro, procedeu à abertura 
oficial de um novo espaço de alojamento, a 
que Cremilde Brito Paes, proprietária, chamou 
“Casa de Pedra”. Um espaço repleto de ele-
mentos rústicos e outros mais contemporâ-
neos, numa conjugação que se traduz numa 
decoração harmoniosa e acolhedora, com-
posto por três novos quartos, equipados com 
casa de banho privativa, e sala de estar com 
lareira, zona de refeições e terraço com área 
verde e vista para o campo. Há alguns meses 
atrás, o edifício que alberga agora esta nova 
ala de alojamento encontrava-se em ruínas, 

facto que para a proprietária foi preponderan-
te para avançar com uma intervenção: “Senti 
necessidade de proceder a esta ampliação 
porque esta ruína ia ficar cada vez mais velha 
e degradada e não iria embelezar o espaço que 
já existia. Recuperar o edifício acabou por tra-

zer uma grande mais-valia porque au-
mentei o número de camas e a zona de 
estar e de convívio, que agora tem vista 
para o campo”.

Mas esta não é a primeira vez que a Casa 
dos Castelejos sofre obras de beneficiação. 
Já em 2013, apenas alguns meses após a 
sua abertura oficial, em dezembro de 2012, 
tinha sido criado um espaço ajardinado 

e uma piscina exterior. 
No que respeita à ocupação do alojamento, 

Cremilde Brito Paes revela que nem sempre 
tem sido a que desejaria, no entanto, há esta-
ções em que a procura é superior: “Inicia com 
a primavera, onde começam a aparecer muitos 

birdwatchers, e depois vai aumentando, gra-
dualmente, até ao verão e termina mais ou me-
nos em outubro. Daí para a frente trabalho mais 
com o pessoal que vem caçar para a região.”

A recetividade por parte dos hóspedes tam-
bém sido bastante positiva ao longo destes 
dois anos de funcionamento: “A localização 
do espaço tem sido um dos fatores que as pes-
soas mais apreciam e dão valor. Chegam aqui 
e ficam deslumbradas porque estamos no 
campo e, ao mesmo tempo, estamos inseridos 
na aldeia. É diferente de estar num monte iso-
lado. Estamos sempre muito acompanhados 
pela vizinhança, que tem aceitado muito bem 
este projeto, mas sem perder a privacidade”.

Corria o ano de 1997 quando 
Diogo Perdigão descobriu a Her-
dade das Fontes Bárbaras, uma 
propriedade com 162 hectares, a 
cerca de 7 km da vila de Entradas, 
num anúncio de jornal. Na época 
com 25 anos, o agora Engenheiro 
Agrónomo encontrava-se a con-
cluir a licenciatura em Santarém 
e, como já desenvolvia atividade 
agrícola no Bombarral, de onde é 
natural, decidiu correr atrás de um 
sonho que sempre teve: produzir 
o seu próprio vinho. E foi este so-
nho, aliado à paixão que sempre 
nutriu pelo Alentejo, que acabaram 
por trazer Diogo até à propriedade 
que acabou por adquirir, já em 
1998: “Já tinha algumas alfaias agrí-
colas e achei que deveria dar con-
tinuidade à atividade, por isso co-
mecei a procurar uma 
propriedade aqui, no Alentejo. 
Numa das vezes que cá vim parei 
em Évora e comprei o jornal regio-
nal. Foi lá que acabei por encontrar 
esta propriedade à venda. Isto ain-
da em 1997”.

Diogo Perdigão começou por 
desenvolver um projeto de jovem 
agricultor na propriedade, dedi-
cando-se à produção de cereais e 
à criação de animais. Mas o dese-
jo de plantar uma vinha e avançar 
para a produção de vinho sempre 
falou mais alto. Na altura não fal-
tou quem o tentasse demover da 
ideia. Mas, em 2008, dez anos de-
pois do início desta grande aven-
tura, conseguiu finalmente con-
ciliar algumas limitações ligadas 
ao facto da propriedade se encon-
trar em plena Zona de Proteção 
Especial (ZPE) de Castro Verde, e 
plantou o primeiro pé de vinha: 
”Na primeira oportunidade que 
tive, fiz a vinha. E, por acréscimo 
veio, já posteriormente, a adega. 
E foi assim que, em 2011, nasceram 
os vinhos “Vila de Entradas” e “En-

tradas “que, na altura, ainda foram 
produzidos na adega da família 
Perdigão, no Bombarral, e cujos 
nomes pretendem homenagear a 
vila de Entradas porque “é uma 
localidade da qual eu gosto bas-
tante por ser muito bonita e cara-
terística”, afirma o vitivinicultor. 
No ano 2012 a produção foi final-
mente efetuada na totalidade na 
Herdade das Fontes Bárbaras. Ini-
cialmente, a aceitação do vinho 
não foi a ambicionada pelo pro-
dutor. No entanto, hoje revela que 
a procura já é muito diferente: “No 
início, principalmente aqui na zona, 
a aceitação não foi bem a que tinha 
esperado, mas agora as pessoas já 
se deslocam até cá. Já percebem 
que o vinho é feito de uvas, que é 
feito aqui, e que aqui existe mesmo 
uma vinha”. 

Atualmente existem 25 hectares 
de vinha na propriedade, 15 em 
produção e mais 10 hectares plan-
tados já este ano, de castas arago-
nez, trincadeira, alicante-bouschet, 
touriga nacional, syrah e cabernet, 
que estão a origem das seis varie-
dades de vinho produzidas na her-
dade: o “Vila de Entradas”, que é o 
vinho do ano ou de entrada de gama, 
em formato bag-in-box, e que exis-
te em branco, tinto e rosé; e o “En-
tradas”, que é o vinho de garrafa, 
que não é do ano, e que também 
existe em branco, tinto, rosé e co-

lheita selecionada tinto. O vitivini-
cultor espera ainda produzir este 
ano um Colheita Selecionada Bran-
co e, posteriormente, um Reserva 
que, de momento, se encontra a 
fermentar dentro das barricas.

Em agosto deste ano, Diogo Per-
digão e a família lançaram-se no-
vamente num novo desafio com a 
abertura de uma unidade de tu-
rismo rural na Herdade das Fontes 
Bárbaras, que veio complementar 
a atividade vitivinícola, aliando-a 
à vertente turística e de lazer.

Apesar desta infraestrutura não 
ter sido pensada na génese de todo 
o projeto, foi uma ideia que foi ga-
nhando forma nos últimos anos 
pois, como refere o proprietário, 
“quando fizemos os primeiros ar-
ranjos pensava construir uma ha-
bitação para mim, porque inicial-
mente pensava em viver aqui 
permanentemente. Mas acabou 
por fazer sentido avançar com o 
turismo rural, que ficou exatamen-
te como eu queria. Tem um espa-
ço que, para mim, é magnífico. 
Ainda não passou por aqui ninguém 

que não tivesse gostado do sítio. 
Tem uma imagem e uma vista ma-
ravilhosas”. 

Com uma decoração que con-
juga, de forma equilibrada, ele-
mentos contemporâneos, de linhas 
simples, com outros mais rústicos 
e intemporais, o alojamento divi-
de-se em dois espaços, sendo que 
a Casa Grande, no monte principal, 
é composta por 6 quartos (5 duplos 
e 1 suite), com casa de banho pri-
vativa, equipados com ar condi-
cionado e televisão. Nos espaços 
comuns destacam-se uma sala de 
jogos, uma sala de estar grande 
com lareira, onde são servidos tam-
bém os pequenos-almoços. Na 
zona da piscina de água salgada, 
que é coberta e climatizada, foi 
ainda criado um espaço de estar, 
com mesas e espreguiçadeiras, que, 
segundo afirma Diogo Perdigão“ 
é a zona que as pessoas mais gos-
tam de estar porque podem relaxar, 
usufruir da piscina e da vista sobre 
a vinha e sobre a planície”.

A Casa Perdigoto, o outro espa-
ço de alojamento situado junto à 
adega, é completamente indepen-
dente. Divide-se em 2 quartos e 
uma mezzanine, cozinha e sala 
com lareira e alpendre com bar-
becue, condições que permitem 
alojar seis pessoas, que poderão 
usufruir de todos os espaços co-
muns.  

No que respeita a atividades que 
permitam potenciar e dinamizar 
o espaço, o proprietário refere que 
“os nossos hóspedes podem fazer 
passeios de bicicleta ou moto 4x4, 
se desejarem dar uma volta pela 

herdade. Mas claro que, tendo em 
conta que isto é um enoturismo, 
proporcionamos-lhes a oportuni-
dade de participar nas vindimas, 
em provas de vinho, visitas à ade-
ga e às vinhas, que poderão ser 
acompanhas por um dos enólogos 
da casa, aprender a identificar as 
castas e como se faz o vinho. Além 
disso, podemos ter outro tipo de 
atividades, como passeios de jipes 
ou de balão, através de um acordo 
com uma empresa de animação 
turística”. 

Em jeito de balanço destes últi-
mos sete anos, Diogo Perdigão é 
perentório: “O meu balanço de toda 
a atividade é muito positivo. No 
que diz respeito aos vinhos, as coi-
sas têm funcionado muito bem, 
porque o meu patamar também 
nunca foi muito alto. Não me meti 
neste projeto com o objetivo de 
vender milhares de garrafas e está 
a chegar onde eu queria: ter muitos 
clientes, particulares e restaurantes, 
aqui na zona, e também já alguns 
no Algarve. Mas a tendência será 
para crescer. Também já encetámos 
alguns contactos a nível de expor-
tação, mas como sabe, para se ex-
portar é necessário ter quantidade 
e essa, por enquanto é pouca, por-
que estamos a começar.”

O turismo rural surpreendeu-
-me igualmente pela positiva. Não 
tinha objetivos muito ambiciosos. 
Durante a semana a ocupação é 
mais fraca, mas ao fim-de-sema-
na trabalha-se. E o mês de agosto, 
que foi o mês de abertura, foi mes-
mo muito bom. Tivemos 95% de 
ocupação”.

Fontes Bárbaras - Enoturismo • Monte das Fontes Bárbaras •7780-306 Castro Verde • ✆   286 400 179 / 937 980 118 • dherdadefontesbarbaras@gmail.com • http://www.fontesbarbaras.com/herdade-das-fontes-barbaras

Em 1998, Diogo Perdigão adquiriu a propriedade das Fontes Bárbaras onde 
há vários anos, desenvolve a atividade vitivinícola que esteve na origem 
dos vinhos “Vila de Entradas” e “Entradas”. Já em agosto deste ano, a 
família Perdigão aventurou-se num novo projeto de enoturismo, que veio 
complementar a atividade existente, aliando-a à vertente turística e de lazer.

ALEXANDRA CONTREIRAS

Enoturismo 

Herdade das Fontes Bárbaras

Patrícia, Diogo e Vasco Perdigão

TURISMO
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DESENVOLVIMENTO

Castro Verde marcou 
presença na
British Birdwatching Fair

Castro Verde voltou a marcar 
presença na British Birdwatching 
Fair, uma das maiores e mais im-
portantes feiras internacionais 
dedicadas ao Birdwatching, e que 
este ano alcançou o record de 
23.500 visistantes. O certame de-
correu de 21 a 23 de agosto, na 
reserva natural de Rutland, em 
Leicestershire, na Grã-Bretanha, 
promovido pela fundação Leices-
tershire and Rutland Wildlife Trust, 
em parceria com a Royal Society 
for Protection of Birds.

Esta participação integrou a 
parceria “Visit Portugal Birdwa-
tching”, estabelecida entre um 
conjunto de entidades públicas 
e privadas, algumas delas de Cas-
tro Verde, e representou um im-
portante contributo na divulga-
ção, promoção e rentabilização 
do Alentejo enquanto destino 
turístico para a observação de 
aves no Sul de Portugal e capta-
ção de novos públicos para a sua 
prática.

IN Castro marca presença na 
Feira do Empreendedor
O IN Castro - Centro de Ideias e Negócios de Castro Verde vai estar presente 
na Feira do Empreendedor. Uma participação que tem como objetivos a 
promoção do território e a divulgação do IN Castro enquanto incubadora 
empresarial. 

O IN Castro – Centro de Ideias 
e Negócios de Castro Verde vai es-
tar presente na 18ª edição da Fei-
ra do Empreendedor que se rea-
liza nos dias 19, 20 e 21 de 
novembro, no Centro de Congres-
sos da Alfândega do Porto, subor-
dinada ao tema “Experience the 
Future”. 

A participação do IN Castro re-
presenta uma oportunidade de 
divulgação desta infraestrutura 
enquanto centro de acolhimento 
de projetos empresariais que con-
tribuam para a diversificação da 
base económica local, assim como 
para um aumento da abertura da 
economia local ao exterior.

A Feira do Empreendedor é a 
mais antiga, maior e prestigiada 
feira de apoio a empreendedores, 
inovação, empresas e autoempre-
go existente em Portugal desde 

1997. A participação do IN Castro 
no evento é, por isso, uma opor-
tunidade única de promoção e 
angariação de potenciais utiliza-
dores, abrangendo os aspetos di-
retamente relacionados com a 

divulgação da oferta junto de pú-
blicos-alvo relevantes, e de esta-
belecimento de novos contactos 
naquele que vai ser, por estes dias, 
um centro privilegiado de encon-
tros e contactos comerciais. 

Associação de Agricultores 
do Campo Branco promoveu 
Jornadas Técnicas de Outono 

Com o objetivo de assinalar o 
início de mais um ano de ativi-
dade agrícola, a Associação de 
Agricultores do Campo Branco 
promoveu, no passado dia 15 de 
outubro, no Cineteatro Munici-
pal de Castro Verde, mais uma 
edição das Jornadas Técnicas de 
Outono. 

A iniciativa teve como finali-
dade prestar informações e es-
clarecimentos aos associados 
desta associação sobre as novas 
normas, e outras já existentes, 
para que estes possam planear 
o maneio dos seus efetivos pe-
cuários e programar as suas cul-
turas, uma vez que os agriculto-
res e produtores pecuários têm 
nas ajudas comunitárias uma 
parte substancial do rendimen-

to das suas explorações e revela  
a aposta que a Associação faz no 
no acesso à informação, funda-
mental para uma melhor ativi-
dade dos seus sócios. 

Estas Jornadas abordaram ain-
da questões relacionadas com 
as doenças que mais afetam os 
efetivos pecuários e foi dado a 
conhecer todo o plano que os 
associados têm à disposição para 
tratar os animais, assim como 
transmitidas ideias e conheci-
mentos que podem contribuir 
para a saúde e bem-estar dos seus 
animais. 

A iniciativa terminou com um 
jantar-convívio, oferecido aos 
participantes, que decorreu no 
Pavilhão da Associação de Agri-
cultores do Campo Branco.

 

Colóquio debateu 
empreendedorismo 
em territórios rurais
A partilha de ideias e conhecimentos é uma das linhas de atuação do IN 
Castro. A “promoção do empreendedorismo em territórios rurais” foi o tema 
do último colóquio organizado neste espaço e que contou com a presença de 
um conjunto alargado de entidades, associações e autarquias locais. 

No passado dia 7 de outubro, o 
IN Castro – Centro de Ideias e Ne-
gócios de Castro Verde organizou 
o colóquio “Promoção do Empreen-
dedorismo em Territórios Rurais”, 
tendo como premissas a promoção 
do espírito empreendedor e o as-
sinalar do arranque de um conjun-
to de iniciativas com vista a desen-
volver o conceito de Living Lab. 

A abertura do colóquio esteve a 
cargo do presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, Fran-
cisco Duarte. A primeira interven-
ção, subordinada ao tema “Redes 
de Apoio ao Empreendedorismo 
em Territórios Rurais”, abordou as 
assimetrias existentes entre os 
grandes centros urbanos e os ter-
ritórios rurais e a necessidade de 
intervenção em domínios-chave, 
como sejam a animação econó-
mica consistente através da pro-
moção de workshops e formação 
específica, ou a organização de 
capacidade de resposta e quali-
dade efetiva de resposta, nomea-
damente o papel que o município 
deve assumir na criação e opera-
cionalização de parcerias.

A comunicação de Carlos Gon-
çalves – “Os ‘novos’ centros de ne-
gócio vs uma ‘nova’ ruralidade” 
reforçou a importância da mobi-

lidade laboral e do fácil acesso à 
tecnologia, fruto de uma mudan-
ça nos padrões profissionais atuais, 
onde o recurso a novas ferramen-
tas, a partilha de espaços (coworking), 
ou a domiciliação fiscal podem ser 
encarados como facilitadores de 
todo o processo. Carlos Gonçalves 
frisou ainda a rapidez que estes 
novos centros de negócio oferecem 
para aqueles que querem iniciar 
atividade e deu como exemplo o 
IN Castro, enquanto centro de aco-
lhimento empresarial. 

O último bloco “A Academia e 
os Centros de Negócio”, da autoria 
de Pires dos Reis, frisou a impor-
tância de se desenvolverem am-

bientes capazes de estimular o 
empreendedorismo e ainda o apoio 
que os centros de negócios podem 
prestar à comunidade, pelas suas 
caraterísticas e competências téc-
nicas. A iniciativa contou com a 
presença de um conjunto de en-
tidades, autarquias locais e asso-
ciações, num total de 46 partici-
pantes. O debate, reservado para 
o final da manhã e moderado por 
Luis Soares, da Câmara Municipal 
de Castro Verde, permitiu a dis-
cussão e partilha de ideias, e con-
cluiu sobre a necessidade de criar 
uma rede de excelência operacio-
nal com base na cooperação e na 
gestão de custos.  

Colóquio “Promoção do Empreendedorismo em Terrotórios Rurais”
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ENTREVISTA

O IN Castro – Centro de Ideias e Negócios é um espaço dinâmico cuja prioridade é fixar iniciativas empresariais capazes de 
contribuir para a diversificação da base económica e a criação de emprego qualificado no concelho. A funcionar desde o dia 19 
de junho, o IN Castro tem já fixadas oito micro iniciativas empresariais, entre as quais, a ABOUT ALENTEJO, a primeira empresa a 
iniciar atividade e a trabalhar em três frentes: Alentejo, Porto e Genebra. 

SANDRA POLICARPO 

O que é a About Alentejo?
A aBOUT aLENTEJO ® é uma 

plataforma criativa de contamina-
ção cultural, um projeto novo e in-
dependente de promoção, comér-
cio e serviços em torno do 
Alentejo, enquanto tema e enquan-
to produto, produzido na ou sobre 
a região, sob princípios de quali-
dade, identidade, inovação e dife-
renciação.

Como e quando surge a ideia de 
criar esta plataforma?

Não sendo naturais da região, 
constatamos - em percursos aca-
démicos e turísticos, e das vivências 
e relatos quotidianos de uma de nós 
que, em 2007, se radica em Castro 
Verde - que o Alentejo é muito mais 
do que a ideia romântica que tínha-
mos do território e a que é normal-
mente associado. A ideia de criação 
deste projeto nasce assim em 2014 
fruto dessa constatação, mas resul-
ta de um percurso cumulativo de 
paixões, experiências, conhecimen-
tos e vontades que fomos adqui-
rindo em torno dos temas que dão 
corpo ao projeto: o Alentejo, claro; 
a enogastronomia; e, a produção 
artística e criativa. Surge da vonta-
de de conhecer e partilhar o Alen-
tejo real, e de promover e estimular 
todo o seu potencial.

Qual é o conceito explorado pela 
About Alentejo e quais os seus 
objetivos?

O conceito do projeto assenta na 
transmissão de uma imagem de 
Alentejo, associada a uma noção 
dinâmica de contemporaneidade 
e futuro com memória.

Queremos oferecer uma visão 
distinta e renovada do Alentejo, que 
abarca mais do que é veiculado pe-
los canais oficiais e tradicionais, 
mais para além das suas característi-
cas históricas, demográficas e sociais. 
Reunindo e fomentando sinergias, 
contribuindo para o desenvolvimen-
to e divulgação da região.

Este é um projeto assente na par-
tilha, promoção e comercializa-
ção do produto “Alentejo”, mas 
também na sua reinvenção. O que 

significa essa reinvenção / rein-
terpretação?

Significa “pensar fora da caixa”, 
acrescentando novos sentidos e 
enquadramentos à forma como se 
comunica e se entende o Alentejo. 
Pela promoção – alargada, mas se-
letiva e qualitativa – das produções 
existentes em torno do tema, numa 
plataforma agregadora, com uma 
imagem inovadora e coerente, ge-
rando valor acrescentado. Bem 
como pela criação e desenvolvi-
mento de novas dinâmicas e for-
matos.
 
É essa a vossa imagem de mar-
ca? Desenvolver um conceito ino-
vador que prime pela diferença?

Qualidade, identidade, inovação 
e diferenciação são as nossas pre-
missas base. Tanto na construção 
da nossa imagem marca, como na 
procura de parcerias e na criação 
de sinergias.

Quem é a equipa por detrás da 
marca? 

A equipa é constituída por nós, 
a Helena Passos, a Joana Mesqui-
ta, a Salomé Campos e a Sofia San-
tos. Quatro amigas, arquitetas, co-
legas de curso e de percurso de 
vida.

Toda a equipa é natural do Por-
to… porém, há em todas esta 
paixão pelo Alentejo… 

Sim. Podemos dizer que somos 
do Porto. Apesar de não sermos 
todas naturais da cidade, o nosso 
percurso começa na Invicta. Três 
de nós são tripeiras de nascença, 
duas vivem e trabalham no Porto. 
E foi lá que nos formamos e nos 
conhecemos.

Somos desde há muito, entusias-
madas embaixatrizes informais do 
Alentejo. A paixão e o vínculo com 
a região desenvolve-se em todas 
nós de formas distintas, embora em 
percursos tantas vezes partilhados. 
E sedimenta-se decisivamente quan-
do uma de nós vem residir e traba-
lhar para Castro Verde.  
 
Para abraçar um projeto desta 
natureza é necessário conhecer, 

viver e sentir todos os aspetos 
relacionados com uma cultura 
tão específica. Como tem sido 
todo esse processo?

Tem sido isso um processo de 
descoberta e conhecimento, pro-
fundamente enriquecedor e apai-
xonante, que começou de resto 
bem antes de pensarmos sequer 
na criação da ABOUT ALENTEJO. 
Partimos com quase uma década 
de vivência de Alentejo e com a 
consciência de que existem imen-
sos projetos interessantes e de qua-
lidade, inúmera matéria de criação 
e vasto potencial. E ainda assim 
somos constantemente surpreen-
didas!

Apesar de se centrar no Alentejo 
enquanto conceito pode ler-se na 
vossa apresentação que “não se 
fica pelo que é feito no Alentejo 
enquanto região demarcada”… 

A nossa intenção é, através da 
seleção de produtos e criadores, 
bem como através dos serviços, 
construir uma narrativa de Alen-
tejo, surpreendente e diferenciador, 
que materialize um conceito con-
temporâneo da região, integrando 
o tradicional no presente e no fu-
turo. Acreditamos que a identida-
de de um lugar ou região vai sendo 
construída pelas produções cul-
turais de quem de lá é natural, mas 
também pelos contributos de quem 
lá vive, de quem por lá passa, de 
quem sobre eles cria, pensa e cons-
trói. E tudo isto nos interessa, des-
de que, obviamente, os resultados 
sejam merecedores de nota, acres-
centem mais-valias ao conjunto e 
ajudem a contar a história.

O vosso trabalho assenta tam-
bém no desenvolver de uma rede 
de parcerias que vos permite le-
var o Alentejo além das suas 
fronteiras e captar novos públi-
cos… 

Sim. Queremos incrementar a 
forma como se pensa o Alentejo, 
dentro e fora dele, sugerindo outra 
forma de olhar e pensar a região. 
E exteriorizar Alentejo para fora 
das fronteiras, regionais e nacio-
nais, trazendo novos contributos 

para dentro delas.

Recentemente estiveram pre-
sentes na 10ª edição do festival 
internacional de cinema de ani-
mação de Genebra “Animatou 
2015”. Que balanço fazem da 
vossa presença neste evento?

Fazemos um balanço muito po-
sitivo. Tendo sido a nossa primei-
ra experiência internacional, numa 
cidade como Genebra com uma 
forte presença da comunidade imi-
grante alentejana, foram dias emo-
tivos, intensos e recompensadores, 
de trabalho, partilha e aprendiza-
gem. E o feedback do público, por-
tuguês e estrangeiro, foi excecional, 
superando todas as nossas expe-
tativas. 

Voltamos com o sentimento de 
que agradámos, surpreendemos e 
que - juntamente com os nossos 
companheiros de viagem, “Os Ga-
nhões” de Castro Verde e os Moços 
D’Uma Cana, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
e a Pedexumbo - deixámos Alen-
tejo no coração dos que por nós 
passaram. 
 
Para além de uma seleção de 
produtos diversificados e de 
qualidade e de todo um trabalho 
de promoção, que outros servi-
ços oferece a plataforma About 
Alentejo?

O público poderá adquirir pro-
dutos culturais e enogastronómi-
cos, mas também usufruir de ser-
viços, desde a produção de 
eventos gastronómicos e culturais, 
à consultoria turística. 

Os serviços associados aos even-
tos já estão em curso. 

Os produtos poderão vir a ser 
adquiridos brevemente na plata-
forma online - em fase final de 
construção - e ainda, de futuro, em 
espaços físicos a definir.

Quais os principais desafios com 
que se têm deparado?

Criar uma plataforma neste sen-
tido, em que se conjugam produ-
tos e serviços, e, onde, mais do que 
um diretório, se seleciona do que 
de melhor existe na e sobre a re-

gião, exige um enorme trabalho de 
investigação, estudo, procura e 
adaptação. Tanto mais, porque te-
mos estado a trabalhar em três 
frentes: Alentejo, Porto e Genebra. 

Onde está sediada a empresa e 
quem pode solicitar os vossos 
serviços? 

A ABOUT ALENTEJO está sedia-
da em Castro Verde, no IN Castro 
– Centro de Ideias e Negócios de 
Castro Verde. E está aberta a qual-
quer público, português ou estran-
geiro, particular ou corporativo, 
que procure um produto de valor 
acrescentado, autêntico e com 
identidade, diferenciador em re-
lação à vasta oferta de mercado.

Qual é, na vossa opinião, a im-
portância do IN Castro no desen-
volvimento de projetos empresa-
riais?

Consideramos que a existência 
do IN CASTRO se reveste de enor-
me importância, enquanto apoio 
facilitador estrutural e logístico ao 
desenvolvimento de projetos em-
presariais, e como incentivo ao 
aparecimento de novas iniciativas 
no âmbito do empreendedorismo. 
Integrando assim Castro Verde na 
rede sinérgica de estruturas con-
géneres, em contexto nacional, 
europeu e internacional.

Qual o impacto que esperam ter 
no futuro, no Alentejo, e fora 
dele? 

Esperamos um efeito de conta-
minação exponencial que leve o 
Alentejo a ser reconhecido, em toda 
a sua plenitude, pelo seu potencial 
de futuro, aqui e no Mundo. 

Imaginamos a aBOUT, afirmada 
enquanto espaço de divulgação e 
promoção deste conceito de Alen-
tejo, e, como janela de oportuni-
dades, apostando na transforma-
ção do potencial da região, com 
esperança e confiança. 

ABOUT ALENTEJO
Uma experiência empresarial de Castro Verde para o Mundo 

  INICIAMOS NESTE NÚMERO DE “O CAMPANIÇO” A RUBRICA “IN CASTRO” COM O OBJETIVO DE DAR A CONHECER OS PROJETOS AQUI RESIDENTES.
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Planície  2015
Mediterrânica

SONS DO 
MEDITERRÂNEO 
ANIMARAM 
ANFITEATRO 
MUNICIPAL

No que toca à musicalida-
de de outros países, os rit-
mos chegaram dos vários 
cantos do Mediterrâneo. Na 
primeira noite, a espanhola 
Lídia Cabello trouxe-nos um 
fascinante espetáculo de 
flamenco, acompanhado à 
guitarra, a que seguiu a ex-
celente prestação da per-
cussionista italiana Valenti-
na Ferraiuolo. No sábado, o 
destaque foi para os sons 
da Guiné-Bissau interpreta-
dos pelo guitarrista Manecas 
Costa num concerto que 
terminou com o público a 
deixar-se envolver pelos rit-
mos africanos. Um verda-

deiro espetáculo musical de 
grande qualidade artística 
que nos transportou para a 
tradição e cultura da sua 
terra natal. 

Da Toscânia ouvimos cân-
ticos tradicionais aqui re-
presentados pelos “Maggio 
di Buti”, que atuaram por 
diversas ocasiões no festi-
val. 

Este ano houve ainda tempo 
para um concerto de raízes 
mediterrânicas na Igreja dos 
Remédios, interpretado pelo 
compositor, cantor e multi-
-instrumentista Eduardo 
Ramos e pelo percussionis-
ta Rui Afonso. Aqui soaram 
os ritmos do alaúde, do ben-
dir e da derbuka, instrumen-
tos de percussão árabe, num 
concerto bastante partici-
pado.

PLANÍCIE DE 
PALHA
UMA 
HOMENAGEM 
AO ALENTEJO

Este ano, o percurso entre 
a Rua D. Afonso I e o Jardim 
do Padrão fez-se por entre 
fardos de palha espalhados 
ao longo do caminho, acom-
panhados por palavras de 

Manuel da Fonseca e Eu-
génio de Andrade numa 
instalação artística intitula-
da “Planície de Palha”. Uma 
homenagem ao Alentejo e 
à ruralidade, à qual ninguém 
ficou indiferente e que con-
feriu, por estes dias, um en-
canto especial a esta rua 
que nos levou até ao cora-
ção do festival. 

XVIII FESTIVAL 
SETE SÓIS SETE LUAS

RICARDO 
RIBEIRO 
REGRESSOU 
A CASTRO 
VERDE

Na tarde de domingo, 13 
de setembro, o Anfiteatro 
Municipal encheu para ou-
vir Ricardo Ribeiro, uma das 
maiores vozes do fado da 
atualidade que, no seu re-
gresso a Castro Verde, pro-
tagonizou aquele que foi o 
último concerto da Planície 
Mediterrânica 2015.

Para o palco levou temas 
do seu último álbum, “Lar-
go da Memória”, e aqui me-
morizou fadistas e fados 
que fizeram história, mas 

também poetas como Pedro 
Homem de Melo, Afonso 
Lopes Vieira ou David Mou-
rão Ferreira. 

De Rosa Lobato Faria trou-
xe-nos o “Fado do Alentejo” 
e uma interpretação sober-
ba de um poema cantado 
por “uma voz que não se 
esquece” e foi aplaudido de 
pé. Uma presença forte e 
uma interpretação ímpar 
por um dos grandes nomes 
da nova geração do fado, 
onde continuam bem pre-
sentes as referências aos 
grandes mestres do pas-
sado - os seus mestres - Al-
fredo Marceneiro e Fernan-
do Maurício. 

SONS DE 
TRADIÇÃO 
EM DESTAQUE 
“À NOITE NA 
EIRA” 

À noite ou ao sol-posto, 
a Eira, um auditório feito de 
fardos de palha, foi uma das 
novidades deste ano e ga-
rantiu a animação musical 
na Rua D. Afonso I. Foi aqui, 
neste palco informal ao ar 
livre, que escutámos os sons 
da tradição e que tivemos 
o privilégio de assistir ao 
concerto de Sebastião An-
tunes, vocalista e compo-
sitor do grupo “Quadrilha” 
que, a solo, nos brindou com 

temas originais e músicas 
de tradição da Beira Baixa. 
Por aqui também passaram 
“As Camponesas” de Castro 
Verde, João Cataluna e Ma-
nuel Florêncio numa noite 
em que se cruzaram dife-
rentes sonoridades e em 
que a harmónica e o acor-
deão nos convidaram a «ba-
lhar». Mas não só! Ao longo 
dos dias, outros foram os 
convidados da Eira - Ceifei-
ras de Entradas, Velha Gai-
teira, Cardadores da Sete, 
Grupo Coral de Beja e Mo-
ços D’uma Cana – garan-
tindo tardes e noites ani-
madas. 

FOTOJONIC

Este ano, de 11 a 13 de Setem-
bro, muita gente veio a Castro 
Verde para viver os dias da Planí-
cie Mediterrânica. Para muitos 
que vêm de fora é um hábito no 
seu calendário. Para os que cá 
estão, também. Partilha-se a 
mesa, afinam-se as gargantas e 
as violas e a festa acontece. Cele-
bra-se a vida num espírito de par-
tilha, que hoje já é uma iniciativa 
enraizada na comunidade e uma 
marca de Castro Verde para o ex-
terior, que contribui para a anima-
ção social e económica da vila, 
com reflexos ao nível do aloja-
mento, da venda de produtos lo-

cais, dos serviços, etc.
A Planície Mediterrânica faz 

parte de uma grande rede cultu-
ral de 33 cidades, o Festival Sete 
Sóis Sete Luas, que também de-
senvolve um trabalho de promo-
ção e valorização das mesmas ao 
longo de todo o ano. 

Concentrada no coração do nú-
cleo urbano de Castro Verde, 
trouxe-nos uma pluralidade de 
atividades, os grandes concertos 
vindos de países da rede cultural, 
mas também outras iniciativas 
como as artes plásticas, o teatro 
de rua, onde o público mais novo 
não ficou esquecido… mas 

também atividades que têm a ver 
com a nossa maneira de ser e es-
tar, como a gastronomia, as ofici-
nas de cante alentejano ou o 
beber um copo de vinho nas nos-
sas tabernas.

A Antena 1 esteve cá os três 
dias a fazer reportagens em dire-
to do festival e o Diário de Notí-
cias veio para fazer uma 
reportagem sobre essa vontade 
que coloca as “velhinhas paste-
leiras” a circular nas ruas da vila.

Nesta edição lembramos al-
guns dos bons momentos da nos-
sa Planície Mediterrânica. 
Para o ano há mais!

DESTAQUE
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ARTES 
PLÁSTICAS
APOSTA FORTE 
DO FESTIVAL

As artes plásticas são uma 
componente importante do 
programa da Planície Medi-
terrânica. Este ano, apostou-
-se em duas exposições de 
âmbito local, “Arte que Fi-
cou”, na Casa Faleiro, e “A 
Pintora Morreu: Ana Lebre 
1951-2015”, na Galeria da 
Loja 30. Ambas assinalaram 
a abertura da Planície Me-
diterrânica, em Castro Ver-
de, juntamente com a apre-
sentação de postais do fo-
tógrafo siciliano Charley 
Fazio. 

A primeira expôs pelas 
salas da Casa Faleiro pintu-
ras, serigrafias, fotografias 
e esculturas de grandes no-
mes das artes plásticas em 
Portugal, e resultou de uma 
seleção do acervo de artes 
plásticas do Município de 
Castro Verde.

A segunda, uma retrospe-
tiva da obra de Ana Lebre, 
artista plástica de Castro 
Verde, falecida em 2015, re-
sultou numa homenagem à 
artista que dedicou parte da 
sua vida à criação e que, 
desde sempre, abriu as por-
tas da sua casa à Planície 
Mediterrânica para espaço 
de exposição. 

6º ENCONTRO 
DE BICICLETAS 
ANTIGAS 
CLÁSSICOS DE 
DUAS RODAS 
ANIMARAM 
RUAS

Desde o ano de 2009 que 
as pasteleiras são o mote 
para um encontro anual que 
reúne em Castro Verde de-
zenas de aficionados dos 
clássicos de duas rodas. 
Trajados a rigor, foi em cli-
ma de convívio e confra-
ternização que os cerca de 

20 participantes desfilaram, 
na manhã de sábado, entre 
a Praça da República e  as 
principais ruas da vila, exi-
bindo verdadeiras relíquias 
de duas rodas. 

O Encontro continua a 
ser uma oportunidade para 
incentivar à salvaguarda e 
recuperação destes mode-
los, parte importante da 
história e das memórias 
locais, valorizando-os e po-
tenciado a sua utilização 
por diferentes gerações. 

ROTEIRO DAS 
TABERNAS  
SOPAS & 
CANTORIAS NA 
HORTA
INICIATIVAS 
COM 
IDENTIDADE

A componente local foi 
avivada por pequenas ini-
ciativas como o almoço 
“Sopas e Cantorias na Horta”, 
promovido pela Associação 
de Cante – “Os Ganhões”. 
Um momento que associou 
aos sabores da tradição, o 
convívio e a genuinidade 
do cante alentejano, pro-
porcionando um momento 
de grande convívio entre os 
participantes na Horta da 
Prata, em Castro Verde.

Também a “Volta pelas 
Tabernas”, um dos momen-

tos mais participados do 
festival, voltou a explorar a 
identidade local como forma 
de proporcionar aos parti-
cipantes experiências novas, 
que reflitam a maneira de 
ser e de estar no Alentejo, 
seja pela incursão a estes 
locais típicos de convívio, 
seja através da dinamização 
de um programa de anima-
ção que valoriza a música 
de tradição. Este ano, o ro-
teiro levou os mais de 200 
participantes a provar o 
vinho nas tabernas do João 
das Cabeças, Zé Simões e 
João Rosa. A animação fe-
z-se pelas ruas e pelas ta-
bernas e viveu da animação 
proporcionada pelos “Moços 
D’uma Cana”, “Velha Gai-
teira”, Grupo Coral de Beja 
e “Maggio di Buti”.

GASTRONOMIA 
SABORES DO 
ALENTEJO E DO 
MEDITERRÂNEO 

No decorrer do festival, 
a gastronomia serviu de 
mote em diversas ocasiões. 
Na Taberna serviu-se vinho 
e tapas feitas com produtos 
locais, mas também chás e 
doçaria regional. No restau-
rante fixado no Jardim do 

Padrão, a cozinha tradicio-
nal alentejana cruzou-se 
com a marroquina promo-
vendo uma viagem pelos 
sabores únicos destas duas 
gastronomias. Novidade 
este ano foi a aposta na co-
zinha grega com um espa-
ço para refeições junto à 
loja 30, o que permitiu uma 
maior diversidade de pro-
postas gastronómicas.

COMUNIDADE
RUA, ESPAÇO 
DE CONVÍVIO E 
ANIMAÇÃO

A rua sempre foi um dos 
espaços privilegiados do 
festival concentrando, no 
coração do núcleo urbano 
da vila, a realização de di-
ferentes iniciativas e a exis-
tência de propostas para 
públicos de várias idades. 
Ao longo destes três dias 
aqui se ouviu música de 
tradição, se bailou aos rit-
mos de tradição do mundo 
e se privilegiou o encontro, 
o convívio intercultural e 
o resgatar das tradições 
locais. Na rua mereceram 
destaque a performance 
oriunda do País Basco - “An-
dante” – que, na noite de 

sábado, mobilizou centenas 
de pessoas pela Rua D. 
Afonso I, ou o espetáculo 
gestual e interativo para 
crianças e famílias, “Zoo-
zoom”, da mesma compa-
nhia, que nos trouxe um 
surpreendente teatro de 
rua e que envolveu as crian-
ças na construção dum di-
vertido jardim zoológico 
habitado por girafas, fla-
mingos, elefantes, e dinos-
sauros.  

Foi também na rua que 
funcionou o espaço infan-
til dinamizado pela Biblio-
teca Municipal Manuel da 
Fonseca e que, entre livros 
e leituras, pinturas e outras 
atividades, proporcionou 
brincadeiras e muitas apren-
dizagens.

BAILES 
TRÊS DIAS 
A DANÇAR 

Na tenda fixada no Mira-
douro, junto à Basílica Real, 
funcionaram diferentes ofi-
cinas, espaços de aprendi-
zagem e convívio onde, du-
rante três dias, se dinami-

zaram danças tradicionais 
europeias, das polskas, às 
danças da Turquia ou dos 
Balcãs. À noite, os bailes 
juntaram no mesmo espaço 
um conjunto de bailadores 
que aqui puseram em prá-
tica os passos aprendidos 
nas diferentes oficinas. 

DESTAQUE
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CULTURA

Residência Artística em Castro Verde

Jovens músicos aproximam-se do Jazz 
Treze jovens músicos juntaram-se para descobrir o jazz. Uma experiência única que trouxe para a equipa de formação José 
Soares, o primeiro jovem de Castro Verde a optar pela música como profissão. Um diálogo de cumplicidades e linguagens 
artísticas que resultou na “Castro Verde Jazz Band”.

Uma residência artística é sempre 
um espaço de criação, diversidade 
e diálogo. Ao longo de uma semana, 
13 jovens músicos de Castro Verde 
tiveram a oportunidade de desen-
volver novos conhecimentos e con-
ceitos no âmbito do jazz sob a di-
reção artística de Eduardo Lála e 
orientação de José Soares, músico 
de Castro Verde com um longo per-
curso no jazz.

O primeiro contacto aconteceu 
a 25 de julho, nas instalações do 
Conservatório Regional de Castro 
Verde, o local escolhido para a rea-
lização desta residência artística. 
Com uma componente prática in-
tensiva, aqui se abordaram diferen-
tes contextos jazzísticos e se teceu 
uma breve abordagem sobre a his-
tória do jazz. Para José Soares esta 
foi uma semana produtiva e muito 
positiva: “Começámos por fazer uma 
abordagem dentro do jazz, mas com 
diversas ramificações, ou seja, ten-
támos acompanhar toda a sua his-
tória, do blues ao jazz da atualida-
de. O grupo é muito homogéneo, 
descontraído, e tem demonstrado 
muita vontade em aprender. Esta 
postura é, também, uma das cara-
terísticas do jazz. Há uma certa li-
berdade mas também um grande 
sentimento de partilha, de respeito 

e de disponibilidade para ouvir o 
outro”. 

Eduardo Lalá, músico do jazz com 
um percurso iniciado na música 
erudita, frisou a importância de se 
experimentarem novas possibili-
dades. “A minha formação não foi 
iniciada no jazz. Foi um percurso 
pela música erudita, no entanto, o 
jazz foi sempre o meu maior inte-
resse (…). Ao longo de uma semana 
estes jovens músicos vão adquirir 
algumas bases e muitas possibili-
dades para continuar a ouvir e a 
desenvolver. É importante que um 
músico não se restrinja a uma par-
titura e que tenha liberdade para 
ser criativo e interagir com músicos 
de várias áreas, o que requer algu-
mas atitudes, nomeadamente, a ca-
pacidade de arriscar… O risco traz 
sempre algo de novo para a música 
e, por isso, é tão importante desen-
volver a capacidade de improvisa-
ção, um dos aspetos em que mais 
temos insistido.”

Um dos dias desta residência fi-
cou reservado para uma masterclass 
com os músicos Carlos Barretto e 
Carlos Martins. José Soares e Eduar-
do Lála frisaram a importância des-
ta masterclass após cinco dias tão 
intensivos. “Ambos os músicos são 
uma referência do jazz em Portugal 

e com uma vasta experiência nesta 
matéria, além de muito criativos. O 
seu contributo é uma experiência 
única para estes jovens, pelas novas 
abordagens e ideias aqui transmi-
tidas”.

Ana Botelho, licenciada, e a fre-
quentar o mestrado em clarinete 
na Universidade de Évora, foi uma 
das alunas presentes nesta residên-
cia artística que descreve como “uma 
oportunidade enriquecedora e que 
veio contribuir para desmitificar 
algumas ideias que tinha em rela-

ção a este estilo musical. Para além 
ser uma aposta na formação de jo-
vens músicos, este foi também um 
momento para nos encontrarmos, 
ver o quanto evoluímos enquanto 
músicos e podermos tocar juntos.”

Para Francisco Rosa esta foi a sua 
primeira experiência no jazz. “A 
adaptação foi um pouco difícil pois 
há certos pilares teóricos que são 
fundamentais para a improvisação 
e que nós, alunos do clássico, não 
detemos”. Uma opinião partilhada 
por Diogo Ribeiro que considera 

igualmente importante a possibi-
lidade de experimentar outros es-
tilos. “Acho que o resultado final 
poderá ser uma boa surpresa para 
o público que nos vai ouvir… Para 
além da dinâmica do grupo, todos 
amigos, tivemos o privilégio de ter 
o José Soares e o Eduardo Lála, mú-
sicos com uma grande experiência, 
num ambiente tão descontraído”.

A Residência Artística terminou 
a 1 de agosto com um concerto ao 
ar livre, no Jardim do Padrão, inte-
grado nas Noites ao Relento 2015, 
onde se ouviram alguns dos gran-
des standards (temas clássicos) do 
jazz. Para José Soares, regressar a 
Castro Verde, “foi um momento 
emocionante, não só por rever pes-
soas que já não via há alguns anos, 
mas também por me deparar com 
esta nova realidade que se vive 
atualmente em torno da música e 
que é fruto desta aposta no ensino 
artístico. É bom saber que aqui exis-
te um Conservatório e que aqui se 
forma um número considerável de 
jovens músicos”.

A residência artística musical foi 
organizada pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, em colaboração 
com a Secção de Castro Verde do 
Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo.

CASTRO VERDE JAZZ BAND  JOVENS PARTICIPANTES 
Ana Botelho (clarinete), Ana Espírito Santo (trompa), Ana Martins (canto), David Fordham e Diogo Ribeiro (piano), Manuel Ferraz e Filipe Brito (guitarra), Francisco Chaves (baixo elétrico), 
Francisco Rosa (bombardino), João Vitoriano e Luís Espírito Santo (saxofone), Rui Gonçalves (oboé), Rui Matos (flauta) Colaboração especial do professor António César (bateria)

Castro Verde marcou o Festival Animatou em Genebra
Durante três dias, o cante, a viola campaniça e os sabores do Alentejo estiveram presentes no Museu de Etnografia de Genebra. 
Uma afirmação da nossa cultura e de encontro com a comunidade castrense que reside nesta cidade.

O programa chamou-se “Terra 
da Gente”, foi parte integrante da 
10ª edição do Festival Internacio-
nal de Cinema de Animação de 
Genebra, em que o país convida-
do foi Portugal, tendo a organiza-
ção optado pelo Alentejo, viabili-
zando um conjunto de atividades 
através de parcerias com a Casa 
de Animação e a About Alentejo, 
com a colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde.

A par da mostra de cinema de 
animação, onde estiveram presen-
tes alguns dos mais importantes 
realizadores portugueses, a orga-
nização criou uma dinâmica que 
se enquadrou no espaço onde 
aconteceu o Festival Animatou. 
Foi neste contexto, que “Os Ga-
nhões de Castro Verde” e “Os Mo-
ços D’uma Cana” fizeram as malas 
e partiram para Genebra, onde de 
9 a 11 de outubro 2015, tocaram 
e cantaram o Alentejo, num con-
junto de iniciativas programadas 
no Museu de Etnografia desta ci-

dade suíça. O primeiro momento 
aconteceu no auditório do museu, 
num concerto mais formal que, 
após atuações individuais, termi-
nou com as duas formações em 
palco para interpretação de três 
modas preparadas para o efeito. 
Neste momento, Castro Verde ofe-
receu ainda ao museu, como mar-
co da sua passagem por um dos 
museus de etnografia mais impor-
tantes da Europa, uma manta de 
lã dos Ganhões, acompanhada de 
uma gravação da moda “É Tão 
Grande o Alentejo”, e uma Viola 
Campaniça construída na Escola 
Secundária de Castro Verde.

Durante a estada houve ainda 
tempo para momentos de parti-
lha e cumplicidade em torno do 
cante, mas também uma oficina 
de divulgação da construção da 
viola campaniça e uma oficina de 
danças do Alentejo, dinamizada 
pela Marta Guerreiro da Associa-
ção Pedexumbo, bem como para 
ter à venda na loja do museu um 

conjunto de materiais ligado ao 
“Cante Património da Humani-
dade”.

A About Alentejo encarregou-se 
de levar na bagagem um conjun-
to de produtos típicos da região 

(vinho, queijo, mel, etc.) que, apre-
sentados de forma inovadora, fi-
zeram a delícia dos momentos de 
abertura e encerramento do fes-
tival, mas também dos vários ca-
terings que aconteceram, consti-

tuindo importantes momentos de 
divulgação dos produtos locais.

Foi uma participação de Castro 
Verde muito importante e de gran-
de afetividade, por diversos mo-
tivos, entre os quais, pelo facto de 
grande parte dos elementos do 
Grupo Coral “Os  Ganhões” ter sido 
emigrante, mas também por mui-
tas pessoas da comitiva terem ain-
da familiares emigrados neste país. 
Por outro lado, toda a programa-
ção aconteceu neste importante 
Museu, o que contribuiu para a 
valorização e divulgação do cante 
alentejano e da viola campaniça.

Não é demais referir o carinho 
e o entusiasmo com que os nossos 
emigrantes estiveram presentes, 
orgulhosos de ter presente um 
pouco do seu Alentejo na terra 
onde trabalham, onde não faltou 
a reportagem da Rádio Alma Lusa, 
um importante canal de comuni-
cação para a comunidade portu-
guesa residente na Suíça.

Músicos participantes na Residência Artística Musical

Os Ganhões e Moços D’Uma Cana no Festival Animatou
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Feira de Castro 2015

Um encontro no outono
Este ano a Feira foi molhada. A previsão de temporal mandou alguns feirantes embora e veio menos gente. Mas a tradição, não 
sendo o que era, cumpriu-se! Compraram-se frutos secos e agasalhos. Uma multiplicidade cultural de gente e gestos envolta na 
neblina cheirosa da castanha assada e no calor do reencontro com os amigos e as memórias de infância.

A ventania que varreu o Largo da 
Feira no sábado de manhã, rasgan-
do toldos e não deixando arrumar 
as mercadorias, dificultou a vida 
aos feirantes e alguns optaram por 
não montar barraca perante o avi-
so da meteorologia de temporal 
para todo o fim-de-semana. A Fei-
ra foi molhada como tantas vezes 
já aconteceu ao longo da sua his-
tória, mas sendo a vida outra, a chu-
va e as previsões anunciadas aca-
baram por se reflectir no número 
de visitantes que aqui rumou. E ao 
que parece a natureza mais uma 
vez se encarregou de provar que 
isso de comparar meteorologias da 
feira de Ferreira com a de Castro, 
também nem sempre é verdade. 

Com chuva ou sem chuva, a Fei-
ra continua mágica naquela luz de 
outono. Se hoje aqui se vendem mil 
e uma mercadorias, numa abun-
dância de culturas, é também aqui 
que continuamos a encontrar os 
queijos, os frutos secos e as azeito-
nas verdeais, as loiças de bairro e 
as vergas, utensílios agrícolas e mo-
biliário rústico, muitos destes, pro-
duzidos por pequenas indústrias 
familiares que há anos consecutivos 
têm lugar marcado na “eterna” Fei-

ra de Castro, que aqui ainda encon-
tram uma réstia de clientes.

A feira já não é o que era, nem 
poderia ser porque os tempos são 
outros. Antigamente, como nos dis-
se Francisco Pereira, 79 anos, de 
Odeleite, “a Feira de Castro era a 
mãe de tudo o que a vida nos dava”, 

no entanto, os que continuam a vir 
dizem que gostam do ambiente que 
ela tem, sempre ouviram falar dela 
ao longo das gerações familiares, 
muitos herdaram o hábito de vir, 
como Alice Silva, que apesar de ser 
do Rosário recorda: “em criança 
costumava vir com os meus pais e 

ficávamos cá a dormir. Lembro-me 
de ir à feira à noite e de como gos-
tava disso.” A par dos agasalhos e 
frutos secos também já querem le-
var da feira o toque da viola cam-
paniça e o cantar dos grupos corais 
que todos os anos aqui se fazem 
soar, em ambiente recatado, refu-

giando-se da gritaria dos reclames 
e da música amplificada dos diver-
timentos.

O reencontro e o convívio ainda 
são uma parte importante desta 
feira. As famílias de Castrenses con-
tinuam a juntar-se, antecipando 
um pouco o Natal. Rua abaixo, rua 
acima, beijinho e mais abraço de 
gente que não víamos há tanto tem-
po. E este ano, tal como no fado da 
Mariza, pudemos também entrar 
no bailarico que aconteceu na So-
ciedade Recreativa e Filarmónica 
1º de Janeiro. 

Independentemente de já não 
ser o que era, de não haver corre-
doura de gado, nem poço da mor-
te, há qualquer coisa de especial 
nesta feira… talvez seja a diversi-
dade e a riqueza deste mosaico de 
gente e de gestos que por estes dias 
envolve a vila e lhe confere tama-
nho encanto. Talvez seja a luz ou o 
cheiro da castanha assada que nos 
abraça, assim como nos abraçam 
os amigos que reencontramos a 
cada passo dado. Para o ano há mais, 
sempre assim foi desde 1620, o que 
faz com que nem tudo na vida seja 
tão certo como a Feira de Castro!

 FEIRA DE CASTRO

Cidália Silva tem 62 
anos e há cinco que vem 
à Feira de Castro, porém, 
desde criança que ouve 
falar nela pelos pais e avós 
que aqui vinham comprar 
as mantas de lã e os fru-

tos secos. É natural de Luzianes, no con-
celho de Odemira e este ano veio até Cas-
tro Verde integrada num passeio de 
reformados. “Vim hoje e abalo hoje. Que-
ria comprar batata-doce e umas botas prá 
chuva, que já as vi lá prós lados do Moinho. 
Para já, levo mel e figos secos. Agora estou 
à espera para ouvir os grupos corais, que 

é outra das coisas que mais gosto na Fei-
ra de Castro”. Cidália Silva gosta da feira 
e do ambiente que a envolve e há-de vol-
tar para o ano, “se Deus quiser”. 

Francisco Afonso Pe-
reira tem 79 anos e veio 
da freguesia de Odeleite, 
no concelho de Castro 
Marim, também ele no 
autocarro da excursão 
organizada pela junta de 

freguesia. Esta é a segunda vez que vem 
de visita à Feira de Castro, a vida não lhe 
permitiu mais. No entanto, era aqui que os 

seus avós, agricultores, “vinham do Algar-
ve comprar o gado que lhe lavrava a terra”. 
Foi assim que a descobriu. 

Acha que esta “deveria voltar a ser uma 
feira de gado, uma componente importan-
te, considerando que estamos num ponto 
agrícola”, pois apesar de toda a vida ter 
sido metalúrgico, também fui agricultor. 
Dantes, a Feira de Castro era a mãe de 
tudo aquilo que nos dá vida. Hoje é dife-
rente, mas ainda assim gosto muito de cá 
vir e do ambiente castiço que ela tem”.

Alice Costa Silva vive na aldeia do 
Rosário. Tem 67 anos e sempre ouviu falar 

da Feira de Castro. As 
memórias são boas. Em 
criança costumava vir com 
os pais e ficavam cá a 
dormir. “Lembro-me de 
irmos à feira à noite, e de 
como gostava disso”. 

Hoje, o que mais gosto é de ouvir o can-
te alentejano e ver desfilar os corais”. An-
tes de a feira acabar ainda há-de comprar 
as “castanhas e o guarda-chuva que o tem-
po não está capaz”. Aqui costuma encon-
trar amigos e conhecidos e, apesar das 
mudanças, esta será sempre “uma feira 
bonita e muito especial”.

O cante alentejano e a viola cam-
paniça sempre foram presença as-
sídua na Feira de Castro e pilares im-
portantes da nossa tradição cultural. 
Nos dias 16 e 17 de outubro, a Câma-
ra Municipal de Castro Verde orga-
nizou um programa cultural que va-
lorizou os sons da tradição. 

Um programa em torno da vivên-
cia da própria feira, que teve início 

na sexta-feira à noite, 16 de outubro 
com o tradicional Espetáculo da Fei-
ra, no Cineteatro Municipal de Cas-
tro Verde que encheu para ouvir o 
grupo de violas campaniças “Moços 
D’uma Cana”. Um momento impor-
tante para o grupo de jovens toca-
dores que aqui apresentou o seu pri-
meiro disco “Nos Bancos da Minha 
Escola” e que coincidiu a Feira de 

Castro, uma altura simbólica para a 
Viola Campaniça que aqui partilhou 
a sua sonoridade com outros instru-
mentos. 

Deste programa cultural fizeram 
também parte o já tradicional encon-
tro de corais, “Planície a Cantar”, que 
contou com a presença de onze corais 
alentejanos e que este ano, devido às 
condições meteorológicas, foi trans-

ferido para o palco do Cineteatro Mu-
nicipal, e o XXV Encontro de Tocado-
res de Viola Campaniça e Cantadores 
de Despique e Baldão, relembrando 
um dos traços culturais mais genuínos 
da história da feira – o cante ao desa-
fio, numa organização da Cortiçol, em 
colaboração com a Câmara Munici-
pal de Castro Verde, que homenageou 
este ano o cantador António da Gra-

ça Almeida Vitorino. 
Houve ainda espaço para a arrua-

da de bandas filarmónicas pelas prin-
cipais ruas da feira e folclore algarvio 
pelo Rancho Folclórico de S. Barto-
lomeu de Messines, para dinamiza-
ção de mais uma Mostra de Aves, 
organização do Clube Ornitológico 
de Castro Verde, e para a III Exposição 
e Concurso Canino. 

Programa Cultural
da Feira de Castro

Feira de Castro 2015
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trovoada

Dia Aberto à População

Dia Nacional 
da Água 
assinalado 
com visita  
No âmbito das Comemorações 
do Dia Nacional da Água, que se 
assinalou a 1 de outubro e que 
marcou o início do novo ano hi-
drológico, a Câmara Municipal 
de Castro Verde em parceria com 
a AgdA - Águas Publicas do Alen-
tejo, S.A, promoveu um Dia Aber-
to à População para visita às ins-
talações da ETA – Estação de 
Tratamento de Águas do Monte 
da Rocha e à ETAR – Estação de 
Tratamento de Águas Residuais 
de Castro Verde. 

A iniciativa teve como objeti-

vo promover a reflexão sobre os 
recursos hídricos e a sua gestão 
sustentável enquanto recurso vi-
tal de grande valor económico, 
ambiental e social, fundamental 
à subsistência e bem-estar do Ho-

mem e dos ecossistemas da Terra.
O percurso incluiu ainda a vi-

sita à Estação Elevatória do Cer-
ro Ruivo para conhecimento das 
instalações, recentemente remo-
deladas.

Vamos Proteger as Nossas Aves!

Projeto chega às mesas dos 
restaurantes de Castro Verde
“Vamos proteger as nossas 
Aves” é o título do projeto de-
senvolvido ao longo do ano leti-
vo 2014/2015 pelos alunos das 
turmas A e B, do 1º ano, do 1º ciclo 
do ensino básico de Castro Verde. 

Promovido pelo Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde, em 
colaboração com a Liga para a 
Proteção da Natureza e Câmara 
Municipal de Castro Verde, o pro-
jeto teve como objetivos reconhe-
cer as aves existentes na região 
e compreender todo um conjun-
to de factos inerente à sua exis-
tência, desde o habitat, alimen-
tação, locomoção e principais 
ameaças.

Os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do projeto deram lugar a 
um conjunto de sete individuais 
de mesa, brevemente disponíveis 
nos restaurantes de Castro Verde 
e além dos desenhos alusivos a 
cada espécie, contêm também 
informação específica sobre cada 

uma das aves apresentadas. Ao 
todo, serão divulgadas nestes in-
dividuais sete espécies diferentes, 
entre as quais, a abetarda, o sisão, 
o alcaravão, o peneireiro-das-tor-

res, roleiro, cortiçol-de-barriga-
-preta e tartaranhão-caçador. 

Fique atento e saiba mais acer-
ca das espécies que habitam no 
concelho!

“Vamos proteger as nossas aves”

COMPRIMENTO: macho (90-105 cm), fêmea (75-85 cm)
ENVERGADURA: macho (210-240 cm), fêmea (170-190 cm)
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO: em perigo
FENOLOGIA EM PORTUGAL: residente
ALIMENTAÇÃO: talos de plantas, sementes e insetos
Nº DE OVOS: 2 a 3

Abetarda 

ou Batarda 
Otis tarda

m

Castro Verde
ANO LETIVO 

2014/15
TURMAS

 1.0 A e 1.0 B
“Vamos proteger as nossas aves”. Projeto dinamizado pelo Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

Sabia que a Abetarda e a ave 
voadora mais pesada da Europa?
O nome Abetarda significa “ave lenta que 
tarda em levantar voo”. Símbolo das planícies 
do Campo Branco, a abetarda é uma ave 
corpulenta, podendo os machos adultos 
atingir os 16 kg. As fêmeas são bastante mais 
pequenas, pesando entre 3 a 4 Kg. O macho 
é particularmente exuberante na Primavera 
em plena época de reprodução. Nesta época, 
os machos confrontam-se entre si num jogo 
de forças que dirá quem é o mais forte e 
qualificado para a reprodução.

Medidas de Autoproteção
Use sempre a regra dos 30 segundos para determinar o 
grau de ameaça dos relâmpagos. Esta regra é simples e 
consiste em contar os segundos entre a visão do relâmpa-
go e a audição do seu som (trovão). Caso este valor seja 
menor que 30 segundos procure abrigo imediatamente e 
siga os passos abaixo indicados: isto significa que a tro-
voada encontra-se perto o suficiente para atingir o local 
onde se encontra.

DURANTE A TROVOADA

- Mantenha-se em casa e afastado das janelas – feche as corti-
nas e persianas para evitar o arremesso de estilhaços;

- Desligue a televisão, computador e outros aparelhos elétricos – 
pode, no entanto, manter a luz ligada uma vez que isso não au-
menta a probabilidade da sua casa ser atingida por um relâm-
pago;

- Evite tomar banho ou deixar água a correr para qualquer outro 
propósito;

- Se se encontra na rua longe de edifícios, desloque-se para den-
tro de um carro, não descapotável, e evite o contacto com o me-
tal;

- Evite o uso de telefones, a não ser em caso de emergência;
- Nunca se abrigue debaixo de objetos vulneráveis tal como uma 

árvore alta, numa área isolada;
- Não permaneça no topo de uma colina, em campo aberto, ou na 

praia;
- Afaste-se da água;
- Afaste-se dos objetos de metal e retire qualquer peça de metal 

que traga consigo - os metais são grandes condutores de eletri-
cidade;

- Afaste-se de tratores ou de outro equipamento metálico tais 
como motas ou bicicletas;

- Afaste-se de redes e tubos metálicos, de linhas ferroviárias ou 
de qualquer outro curso metálico que possa conduzir a descar-
ga elétrica desde uma distância considerável;

- Evite abrigar-se em cabanas isoladas ou em qualquer outra pe-
quena estrutura em campo aberto;

- Se se encontra numa área florestal procure abrigo numa zona de 
baixa altitude debaixo de um conjunto denso de arbustos;

- Se se encontra em campo aberto, procure abrigo numa área de 
baixa altitude tal como uma ravina ou um vale - nunca se deite 
sobre campo aberto.

Nunca permaneça debaixo de uma árvore alta e isolada. A maior 
parte das vítimas das trovoadas são atingidas quando procuram 
abrigo debaixo de uma árvore. Verifique que não se encontra à 
maior altitude na área envolvente. Desça até ao ponto mais baixo 
possível e afaste-se de objetos altos e vulneráveis. Se o raio atin-
ge qualquer um desses objetos pode apanhar o choque da des-
carga elétrica através do solo.

PRIMEIROS SOCORROS

- Se uma pessoa é atingida por um relâmpago não significa que 
transporte qualquer carga elétrica e, como tal, pode ser tocada. 
Terá sofrido um violento choque elétrico e apresentará algumas 
queimaduras;

- Muitas vítimas aparentemente “mortas” por relâmpagos podem 
ser reanimadas se a ação de socorro for rápida. Quando um 
grupo é atingido devem-se socorrer primeiro aqueles que apa-
rentemente perderam a vida; os indivíduos inconscientes, mas a 
respirar, provavelmente sobreviverão;

- A ação de socorro àqueles que não respiram deve ser feita até 
4-6 minutos após o choque de modo a prevenir danos irreversí-
veis no cérebro. Deve ser administrada respiração boca-a-boca 
uma vez em cada 5 segundos nos adultos e em cada 3 segun-
dos nas crianças:

- Se a vítima não respira e não tem pulso deve ser-lhe administra-
da a Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP). Esta manobra resulta 
de uma combinação entre a respiração boca-a-boca e com-
pressões cardíacas externas e deve ser feita, se possível, por 
pessoas qualificadas para o efeito;

- Verifique se a vítima tem queimaduras nas suas extremidades e 
à volta de zonas em contacto com metal.

Estação de Tratamento de Águas de Castro Verde 

Individuais de mesa 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

PME aprovado em Assembleia Municipal 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordi-
nária de dia 19 de agosto de 2015, 
aprovou, por unanimidade, a re-
visão da proposta do Plano Mu-
nicipal de Emergência de Prote-
ção Civil, um documento flexível, 
dinâmico e de fácil consulta, que 
identifica as situações de risco e 
aponta um conjunto de soluções 
de emergência a partir dos meios 
e recursos existentes na área do 
concelho de Castro Verde.

O documento consiste num 
plano geral elaborado para en-
frentar a generalidade das situa-
ções de acidente grave ou catás-

trofe que possam vir a acontecer 
na área do município de Castro 
Verde, definindo as orientações 
relativamente ao modo de atua-
ção dos vários organismos, ser-
viços e estruturas a empenhar 
em situações de proteção civil.

Ultrapassado o período desti-
nado à consulta pública, o do-
cumento aguarda agora a sua 
aprovação pela Assembleia Mu-
nicipal.

AMBIENTE
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Que requisitos devo cumprir se 
desejar adotar um animal?

Para adotar um animal tem de se estar 
consciente das necessidades básicas que 
este requer como alimentação, higiene, 
atividade física, lazer e cuidados de saú-
de e sobretudo “paciência” para lhe en-
sinar regras para uma boa convivência 
com outras pessoas e outros animais. 

Há que pensar no controlo da reprodu-
ção do animal, se é necessária a esterili-
zação, se está preparado para as despe-
sas com alimentação, higiene, vacinas e 

outros medicamentos, check-up no vete-
rinário com regularidade, controle de pa-
rasitas etc. Pensar se existe alguma gran-
de mudança na sua vida como 
casamento, nascimento de um filho, via-
gem longa, mudança de casa que possa 
alterar o seu contacto com o animal. Quan-
do alguém vem adotar um animal tenta-
mos avaliar, através do preenchimento de 
um inquérito, as condições de alojamen-
to e para que fim o deseja fazer. Desta 
forma é-nos possível aconselhar o ado-
tante quanto ao tipo de animal que mais 
se adequa às condições que apresenta.

Como posso adotar um animal?

A adoção é relativamente simples e rá-
pida e consiste em preencher a documen-
tação de adoção fornecida pelo CAGIA, 
pagar o valor da colocação da identifica-
ção eletrónica e da vacina da raiva (único 
valor cobrado pelo CAGIA por uma ado-
ção) que ronda os 27 euros e registar o 
animal na Junta de Freguesia, ficando as-
sim concluído o processo.

O que fazer quando se encontra 
um animal abandonado?

Quando se encontra um animal na rua 
assume-se, quase sempre, que ele foi 
abandonado, mas a verdade é que em 
muitos casos o animal pode estar perdido.

A primeira coisa que devemos fazer é 
contatar o Médico Veterinário Municipal 
da Câmara da área de residência. O Mé-
dico Veterinário solicitará a recolha do 
animal ao CAGIA, para posteriormente ser 
observado pelos veterinários e receber 
os cuidados de que necessita.

Canil / Gatil Intermunicipal da Resialentejo
O CAGIA – Canil /Gatil Intermunicipal da Resialentejo, cuja ação abrange o concelho de Castro Verde, foi criado para dar resposta à 
problemática dos animais errantes, encaminhando-os para adoção. Para além desta valência, o CAGIA disponibiliza ainda um serviço de 
Hotel Canino e desenvolve uma politíca de sensibilização com o objetivo de informar e consciencializar a população  sobre o abandono 
animal e a importância de uma adopção responsável.

ALEXANDRA CONTREIRAS 

É no Parque Ambiental da Em-
presa Intermunicipal “Resialente-
jo – Tratamento e Valorização de 
Resíduos” que funciona o CAGIA 
– Canil / Gatil Intermunicipal, um 
projeto conjunto dos municípios 
de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, 
Castro Verde, Moura, Serpa, Vidi-
gueira e, mais recentemente, Cuba, 
que faz agora parte deste Centro 
Oficial de Recolha.

Inaugurado a 10 de julho de 2010, 
o CAGIA veio dar resposta às ne-
cessidades dos municípios asso-
ciados no que respeita à proble-
mática dos animais errantes, pois 
a maioria não dispunha de canil, 
e dar cumprimento ao disposto no 
decretos-lei que vinculam aos mu-
nicípios, a recolha e o encaminha-
mento dos animais domésticos de 
companhia abandonados, tendo 
em conta os mais altos parâmetros 
ambientais e de bem-estar animal.

Inês Brito, licenciada em Ciências 
do Ambiente, é a técnica respon-
sável pelo CAGIA. De visita ao es-
paço, começou por explicar ao 
“Campaniço” como funciona a ges-
tão desta infraestrutura: “A ativida-
de de gestão e de funcionamento 
do CAGIA, bem como de gestão do 
equipamento, é assegurada pela 
Resialentejo. A direção e coorde-
nação técnica do CAGIA cabe sem-
pre ao Médico Veterinário Munici-
pal, no âmbito das suas 
competências específicas, indepen-
dentemente do modelo de gestão 
e equipamento. A direção e coor-
denação técnica do CAGIA são atri-

buídas a dois médicos veterinários 
municipais, em simultâneo, de for-
ma rotativa pelos municípios as-
sociados, e pelo período de 2 meses”.

Criado com o intuito de acolher 
animais errantes ou animais cujos 
proprietários deixaram de ter con-
dições para os continuar a ter, o 
CAGIA faz a recolha dos animais, a 
pedido dos Médicos Veterinários 
Municipais, para, posteriormente, 
os encaminhar para uma bolsa de 
adoção, o que para a responsável 
é, sem dúvida, a principal valência 
do canil/gatil: acolher animais pro-
porcionando-lhe os melhores cui-
dados possíveis, até que seja en-
contrado novo dono. ”O objetivo 
principal e o desejável é conse-
guir reencaminhar a maioria dos 
animais que chega para adoção. 
Para isso realizamos um trabalho 
de divulgação dos animais, princi-
palmente através da nossa página 

no facebook, mas também através 
do site do CAGIA, de visitas de es-
tudo e da participação em eventos 
como a Ovibeja e outros. De forma 
a facilitar este processo foi ainda 
elaborado um Guia que também 
está disponível no site, e que for-
nece informação detalhada de como 
se processa uma adoção. Paralela-
mente é essencial continuar a sen-
sibilizar as pessoas no sentido de 
não abandonarem os seus animais 

de estimação e de fazerem adoções 
responsáveis e conscientes”.

As instalações do Canil/Gatil In-
termunicipal dividem-se em duas 
áreas distintas: uma primeira, de 
acesso a clientes e visitantes, e uma 
outra, de acesso restrito, onde fun-
cionam o gabinete veterinário, di-
vidido em sala de vacinação e sala 
de observação médica, uma enfer-
maria, com duas boxes de isola-
mento, sala de isolamento, com-
posta por três celas semicirculares, 
espaços de armazém e arrumos. 

Na área destinada à permanência 
de animais, existem 22 boxes co-
bertas para cães, individuais e de 
grupo, zona descoberta de recreio, 
onde os cães podem permanecer 
por um período de 2 horas por dia, 
e uma zona de gaiolas para gatos, 
que é composta por uma área co-
berta e outra descoberta, onde são 
colocadas caixas de areia, de forma 
a proporcionar um período de lazer 
aos felinos.

Para além do canil/gatil, o CAGIA 

disponibiliza ainda um serviço de 
Hotel Canino, que funciona num 
espaço constituído por 10 boxes 
individuais, com uma área coberta 
e zona de recreio descoberta, a que 
qualquer pessoa pode recorrer:  

“As pessoas podem ir tranquilas 
de férias e deixar os seus animais 
aos nossos cuidados. As diárias têm 
valores que variam consoante o 
peso do animal, e que vão dos 4,20e€ 
até aos 7,30e, com alimentação 
incluída. Outro dos serviços que 
oferecemos aos nossos clientes é o 
transporte dos animais, na impos-
sibilidade de estes se poderem des-
locar até às nossas instalações”.

Em jeito de balanço destes cinco 
anos de funcionamento, Inês Brito 
revela que “tem sido um trabalho 
bastante positivo, primeiro porque 
foi possível criar condições, tendo 
em conta os mais altos parâmetros 
ambientais e de bem-estar animal, 
para receber os animais abando-
nados e errantes, que antes não 
existiam. E depois, a pouco e pou-
co, fomos conseguindo alterar o 
estigma de que sofriam os canis 
municipais, em termos de destino 
final dos animais, através da apos-
ta numa política de adoção. Desde 
que entrou em funcionamento, a 
existência do CAGIA permitiu que 
fossem adotados quase 200 animais, 
todos eles registados nas juntas de 
freguesia, e que fossem ainda de-
volvidos aos seus proprietários 
cerca de outros 70 animais”.

À data da nossa visita, o CAGIA 
albergava cerca de 40 animais, en-
tre cães e gatos, todos eles à espe-
ra de um novo lar…

“A principal valência 
do canil/gatil é 
acolher animais 
proporcionando-lhe 
os melhores 
cuidados possíveis, 
até que seja 
encontrado novo 
dono”

Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo

Herdade do Montinho 
Apartado 6267
Sta Clara do Louredo, 
7801-903 Beja  
✆ 284 311 220

geral@cagia.pt 
www.facebook.com/canil.resialentejo

Hotel Canino do CAGIA   
https://www.facebook.com/hotelcagia

AMBIENTE

Inês Brito, responsável pelo CAGIA

Instalações do CAGIA
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Mãe

Mãe, quando eu ia de férias
Que ia à terra e as férias chegavam 
ao fim
Depois vinha embora
E a mãe vinha à porta despedir-se 
de mim. 

Depois eu metia-me a caminho
Da estrada ia olhando para trás
Sentia a mãe dar-me ainda a bênção
Para que fosse em paz.

Eu via que a mãe da porta não se 
movia
Mantinha-se à porta encostada
Até já me ver, 
na curva da estrada.

A mãe já partiu para junto de Deus
Eu deixei de ir à terra
Porque já não tenho
Quem me diga adeus!  

Maria de Jesus Peres
Lisboa

 

  NECROLOGIA
Amália Catarina Pereira Amaro, 93 anos, Viseus
Angelina Maria Antónia, 87 anos, São Marcos da Atabueira 
Carlos Alberto Fernandes, 51 anos, Entradas 
Carlos Varela Vaz, 70 anos, Castro Verde
Clarisse Rosa Romão, 78 anos, Sete
Dionísio Lucas Rodrigues, 52 anos, Casével
Donzelina Maria Eugénio, 81 anos, Castro Verde
Elvira Maria, 98 anos, Casével
Feleripe Pereira S. Guerreiro, 86 anos, Casével
Francisco Jacinto Tomé, 63 anos, Beringelinho
Francisco Manuel Dionísio, 87 anos, Sete 
Francisco Manuel Godinho de Jesus, 58 anos, Sete 
Francisco Manuel Simão, 88 anos, Castro Verde
Ilda Inácio Brito, 85 anos, Castro Verde
Jacinto do Brito Mariano, 83 anos, Namorados
Joana da Silva Estevão Carlos, 90 anos, Entradas 
Joana Maria M. da Costa Reis, 54 anos, São Marcos da Atabueira
João Ferreira Colaço, 97 anos, Castro Verde
José de Brito Benvinda, 83 anos, Casével
José Diogo Luís, 77 anos, Casével
José Domingos Maria Pereira, 67 anos, Castro Verde
José Inácio Miguel, 85 anos, Castro Verde
José Rosa Leitão, 81 anos, Casével
Manuel Francisco Guerreiro Barão, 51 anos, Castro Verde
Manuel Maria Jacinto, 72 anos, Castro Verde
Manuel Ramires de Sousa, 78 anos, Castro Verde
Maria Auzenda Valadas Palma, 83 anos, Castro Verde
Maria Custódia Raposo de Almeida, 86 anos, Castro Verde
Maria da Natividade S. Martins, 83 anos, Geraldos
Maria Gonçalves F. V. de Carvalho, 81 anos, Castro Verde
Maria José Ramos, 89 anos, Santa Bárbara de Padrões 
Maria José Serafina, 93 anos, Rolão 
Maria Rosa Dores, 83 anos, Sete 
Maria Senhorinha de Almeida Barão, 86 anos, Castro Verde
Maria Vitória Varela Graça, 83 anos, Santa Bárbara de Padrões 
Mariana de Sousa Silvestre, 100 anos, São Marcos da Atabueira 
Mariana Guerreiro dos Santos, 88 anos, Castro Verde
Mário Guerreiro Rosa, 77 anos, Castro Verde
Matilde Domingos Patrício, 78 anos, Estação de Ourique
Palmira da Encarnação Lopes Silva, 85 anos, Casével
Reinaldo José Romão Mestre, 45 anos, Castro Verde
Rui Manuel Romão, 49 anos, Castro Verde
Rute Cristina dos Santos Alves, 23 anos, Castro Verde
Virgílio Pratas Timóteo, 90 anos, Viseus
Virgínia das Dores Colaço, 89 anos, Castro Verde
 

Agradecimento 

À Sra. Enfermeira Margarida do 
Centro de Saúde de Castro Verde, 
pela forma tão carinhosa e humana 
como tratou o meu marido, enquan-
to a doença dele durou. Foi excecio-
nal e deu-me imenso apoio, visto o 
meu marido estar em casa com uma 
doença grave e acamado. A Sra. En-
fermeira foi uma boa profissional. 
Também agradeço às Sras. Enfer-
meiras que, na falta desta, também 
tudo fizeram para o bem-estar dele. 
Obrigada.  
O segundo agradecimento é para a 
minha irmã Ester que, residindo em 
Castro Verde e estando a trabalhar 
todos os dias, tudo fez pelo meu 
marido, até na hora em que ele par-
tiu. Obrigada mana. Fizeste tudo, 
mesmo sem tempo, pelo Tio Loreno 
e por mim. Deixaste tudo para esta-
res perto dele.
 
Maria Madalena – Sr. Loreno 
S. Marcos da Atabueira

O Sino da minha aldeia

 I  
O Sino da minha aldeia 
Que eu tanto gostava de ouvir 
Há tantos meses que não dá horas 
Eu gostava de saber a quem me 
devo dirigir. 
 
 II 
Ouvir as badaladas 
Para nós é uma alegria 
Parece que estamos 
A ouvir cantar a Avé Maria. 
 
 III 
Bem ouvia as horas todas 
Moro aqui muito pertinho 
Mesmo quem mora longe 
As ouve batidas pelo sino. 
 
M. Madalena Narciso 
São Marcos da Atabueira

RUI MANUEL ROMÃO 

Faleceu a 28/06/2015 – Castro Verde
Viveste a vida à tua maneira e à tua vontade. Sem dar 
justificações a nada nem a ninguém. Passavas e falavas. 
Por vezes até eras poliglota - em espanhol, brasileiro ou 
em português, lá soltavas uma palavra divertida dirigida 
à malta nova. 
Contigo passei serões de inverno à lareira, na minha 
casa. Passei consoadas de Natal, passagem de ano. 

Contigo bebi vinho tinto e cervejas. Contigo convivi e 
aprendi. 

Fosses como fosses, tivesses os defeitos que tivesses, 
eras meu amigo. Vou ter que me despedir de ti e isso vai 
doer. Um dia encontramo-nos na taberna do céu e eu 
pago um jarro de tinto. Direi que Castro Verde perdeu um 
ícone ou uma personagem típica e tradicional. Descansa 
em paz, caro amigo “Rola”. 

Carlos Luís (Jr.) 

ILDA INÁCIO DE BRITO
Faleceu a 07/07/2015 – Castro Verde
Marido, filhas, netos, netas, bisnetos, genros e outros familiares, 
na impossibilidade de o fazerem pessoalmente como seria o 
seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas 
que acompanharam esta sua ente querida até à sua última 
morada ou que, por qualquer outro meio, lhe mostraram o seu 
pesar. 

MARIA DE FÁTIMA G. DA COSTA  
Faleceu a 21/06/2015 - Lisboa/Amadora
A família participa o falecimento do seu ente querido agradecendo 
a todos os que a acompanharam à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

JOSÉ DE SOUSA ARRUDA 
“O AÇORIANO”
2 Anos de eterna saudade

Partiste sem te despedires
Tua esposa e filhos
ainda choram a tua morte
Que Deus te tenha em bom lugar.
Descansa em paz, meu amor.

ANA DA CONCEIÇÃO M. FIGUEIRA
Faleceu a 05/09/2015 - Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido, agradecendo 
a todos os que o acompanharam até à sua última morada ou 
que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

MARIA EMÍDIO NOBRE GUERREIRO 
Faleceu a 03/07/2015 - Suíça / Entradas
Seu marido, filhos, netos e genro cumprem o doloroso dever 
de participar o falecimento do seu ente querido, ocorrido no 
passado dia 3 de julho de 2015, e, na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecem, muito reconhecidamente, a todos 
aqueles que o acompanharam até à sua última morada, estiveram 
presentes neste momento tão difícil ou que, de qualquer outro 
modo, lhes manifestaram o seu pesar.

JOSÉ DOMINGUES TOSTÃO  
Faleceu a 27/07/2015 - Castro Verde 

Em nome dos filhos de José Domingues Tostão vimos, por este meio, agradecer a 
todos aqueles que o acompanharam até à sua eterna morada.Um voto de agradecimento 
a todos os Bombeiros Voluntários de Castro Verde e às funcionárias/funcionários 
do Lar Seara de Abril de Santa Bárbara dos Padrões. A todos eles um grande 
agradecimento por todo o apoio. 
Descanse em paz!

VOTO 
DE PESAR

A Câmara Municipal de 
Castro Verde, reunida 
em sessão ordinária de 
2 de setembro de 2015, 

aprovou, por unanimidade e nominalmente, 
um Voto de Pesar, proposto pelo Vereador 
Paulo Nascimento, pelo falecimento do Sr. 
José Rosa Leitão, figura de referência na 
história do Poder Local Democrático do 
concelho.

“No dia 21 de agosto de 2015, faleceu José 
Rosa Leitão, um homem disponível para a parti-
cipação cívica, cujo nome fica ligado ao Poder 
Local Democrático no concelho de Castro Verde, 
muito em especial à freguesia de Casével, onde 
desempenhou os seguintes cargos: Presidente 
da Junta de Freguesia, nos mandatos 1986-
1989 e 1990-1991; membro da Assembleia de 
Freguesia, no mandato 1998-2001; e Presidente 
da Mesa da Assembleia de Freguesia, no man-
dato 2010-2013, tendo sido membro da Assem-
bleia Municipal por inerência ao cargo de Presi-
dente da Junta de Freguesia de Casével.

José Rosa Leitão foi eleito nas listas da APU e 
da CDU, tendo desempenhado com responsabi-
lidade e confiança os cargos que lhe foram con-
fiados em prol do desenvolvimento e bem-estar 
da população, bem como da causa democrática.,

Assim, propõe-se que a Câmara de Castro 
Verde, em reunião ordinária de 2 de setembro de 
2015, aprove um Voto de Pesar pelo falecimento 
de José Rosa Leitão e expressar aos seus fami-
liares as mais sentidas condolências.”

LEITORES

O Homem e o Rio 

Ao longe, bem ao longe
O homem no barco parecia dançar
Estava no rio e o vento a cantar…
Completa sinfonia, ao longe, 

muito ao longe!
Sim, era assim que me parecia
O homem no rio, sem pressa a 

pescar…
E no horizonte o sol a observar
Naquele belo e maravilhoso dia!
Era assim um quadro lindo e 

vivente
As aves em delírio nas nuvens a 

cantar …
Todas de muitas cores, os céus a 

embelezar!
E eu pensava, será real, será 

sonho?
Tudo tão perfeito, em paz e 

alegria
E o rio … que belo… a calma desse 

dia…
Que beleza, repito, seria real ou 

sonho?
Deve ser assim o mundo futuro de 

Deus!
(continuava eu a meditar…)

Tudo tão confiante, amor no 
labutar

E com alegria inspirada dos Céus!
Tudo isto, a visão fictícia ou real 

do horizonte
Do “Homem e o Rio”, bem digna 

de museu,
Tem inspirado pintores e poetas 

como tu e eu,
Não esquecendo (mais longe 

ainda) um alto e firme monte!

José André Ramos
Monte da Caparica
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FASES
DA L    A

3 NOV.
11 NOV.
19 NOV.
25 NOV.

3 DEZ
11 DEZ.
18 DEZ.
25 DEZ.

QUARTO MINGUANTE
LUA NOVA
QUARTO CRESCENTE
LUA CHEIA
QUARTO MINGUANTE
LUA NOVA
QUARTO CRESCENTE
LUA CHEIA

 UTILIDADES

   ReceitasSaúde

ENSOPADO DE BORREGO 
À PASTORA 
 
2kg de borrego 
2 dentes de alho 
1 dl de azeite 
1 cebola média 
sal q.b. 
 
Corta-se a carne aos bocados, de preferência das costelas e 
espádua, e coze-se apenas coberta de água, com sal, e escuma-se 
com frequência quando começar a ferver.

Junta-se-lhe o alho picado, o azeite e a cebola cortada em 
quatro.

Ferve até cozer e serve-se sobre fatias de pão ou acompanhado 
com batata frita e salada de alface. 
 

POLVO ESTUFADO 
 
800g de polvo 
2 cebolas pequenas 
2 dentes de alho 
pimenta preta a gosto 
1 folha de louro 
½ dl de azeite 
sal q.b. 
 
Depois de bem lavados e batidos, cortam-se os polvos aos 
bocados de 3 a 5 centímetros.

Cobre-se o fundo do tacho com o azeite, juntando as cebolas 
bem picadas, os alhos também picados, a pimenta, o louro e o sal.

Deita-se o polvo, sem se refogarem os temperos, e vai ao lume 
muito, muito brando. Tapar o tacho. De vez em quando sacolejar. 
Fervilha uma hora e meia a duas horas. 

SOPA DE FEIJÃO BRANCO 
COM BACALHAU 

0,5 litro de feijão branco
3 a 4 postas de bacalhau
1 cebola
1 molhinho de coentros
1,5 dl de azeite
1 ou 2 batatas por pessoa
200 g de pão de 2ª
sal

Põem-se o feijão e o bacalhau de molho. Coze-se o feijão e junta-
se-lhe a água necessária para a sopa. Leva-se ao lume e 
introduzem-se no caldo a cebola inteira, o molhinho de coentros 
atados, as batatas descascadas e o azeite. Quando estes alimentos 
estiverem quase cozidos, junta-se o bacalhau, deixa-se cozer e 
rectifica-se o sal. Corta-se o pão às fatias, coloca-se numa terrina 
e rega-se com o caldo da sopa. À parte, mas ao mesmo tempo, 
servem-se o bacalhau, as batatas e o feijão.
 

 

 
in “Cozinha Regional do Baixo Alentejo”, Manuel Camacho Lúcio, 
Editorial Presença,  

Informações BORDA-D’ÁGUA

                            

Os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no Minguante, devendo protegê-los 
das geadas. Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no Crescente. Na Horta, se-
mear agrião, alface, cenoura, couve, com exceção da couve-flor e brócolos. Plantar batata (nas 
zonas secas), alho, couve temporã, tremoço. Semear fava, ervilha e, em camas quentes, alface, 
beterraba, cebola, nabiça, nabo, rabanete e tomate. Semear cereais de pragana, como a aveia, 
centeio, cevada e trigo. Colher azeitona e beterraba. Na adega, verificar as vasilhas do vinho 
novo. No Jardim estercar covas para a plantação na primavera de árvores ou arbustos. Estacar 
as plantas contra o vento. Plantar bolbos de flores. Podar as roseiras e plantar novas. Animais: o 
gado transita para o regime seco com feno, palha e grão. 

NOVEMBRO  AGRICULTURA /JARDINAGEM/ANIMAIS

NOVO ANO LETIVO, 
NOVOS HÁBITOS ALIMENTARES!

Há uma preocupação cada vez 
maior no que respeita à alimenta-
ção saudável e ao impacto dos 
hábitos alimentares no rendimen-
to escolar das crianças e jovens. 
Uma alimentação desequilibrada 
pode estar na origem de um baixo 
rendimento escolar. No início des-
te novo ano letivo, vamos estar 
atentos e garantir que as nossas 
crianças seguem uma alimentação 
adequada e que o seu desempe-
nho escolar é igualmente positivo!

De acordo com vários estudos 
realizados ao longo dos anos, está 
comprovado que o desequilíbrio 
nutricional em crianças em idade 
escolar, provocado por uma má 
alimentação com excesso de açú-
cares e gorduras saturadas (man-
teiga, fritos,…), pode afetar a apren-
dizagem e a memória, uma vez 
que interfere com a fisiologia e com 
as estruturas cerebrais. 

Uma das principais refeições do 
dia, se não a principal, e aquela 
que terá provavelmente um maior 
impacto nesta questão é o peque-
no-almoço, pois a ausência desta 
refeição resulta em baixos níveis 
de atenção e concentração na es-
cola. 

Muitas vezes, por falta de tempo 
ou porque a criança não quer co-
mer, essa refeição não é realizada 
e as primeiras horas da manhã na 
escola são passadas em jejum. No 
entanto o pequeno-almoço que a 
maioria das crianças faz muitas 
vezes não é o mais adequado. É 
pouco rico em nutrientes, vitami-
nas e minerais essenciais. Por 
exemplo, uma taça de cereais com 
leite (cereais esses que muitas ve-

zes têm quantidades exageradas 
de açúcar) sem qualquer qualida-
de nutricional. 

É, por isso, urgente proceder a 
uma alteração destes hábitos e 
passar a dar às nossas crianças 
um pequeno-almoço que lhes for-
neça a quantidade de nutrientes 
e energia que estas necessitam 
para desempenharem as suas ati-
vidades escolares com sucesso. 
Um pequeno-almoço equilibrado 
deve incluir alimentos de três gru-
pos da roda dos alimentos: Laticí-
nios, Cereais e derivados (pão e 
cereais integrais) e Fruta.

Outra das questões que muito 
nos preocupa em relação à alimen-
tação em tempo de aulas é, sem 
dúvida, os lanches que as crianças 
levam para a escola. Evite mandar 
na lancheira do seu filho alimentos 
como bolachas com recheio, bo-
los, sumos… Este tipo de alimentos 
não contribui em nada para me-
lhorar o rendimento escolar porque 
não tem qualquer tipo de qualida-
de nutricional, como vai contribuir, 
por exemplo, para o excesso do 
peso e aparecimento de cáries 
dentárias, em idade precoce. Opte 
por lanches mais equilibrados e 
saudáveis, que forneçam vitaminas 
e minerais, como a vitamina A e 
C, o cálcio e o potássio. Inclua, por 
exemplo, o iogurte e uma peça de 
fruta.

No que respeita ao almoço e ao 
jantar que, por norma, são as re-
feições feitas em família, aprovei-
te e dê o exemplo ao seu filho! É 
certo que não é fácil convencer 
as crianças a comer os famosos 
“verdes” que estão presentes na 

sopa ou na salada e, muitas vezes, 
os pais ouvem “não gosto”, “sabe 
mal”, “não me apetece”, mas o im-
portante é nunca desistir! 

Um dos fatores que pode ajudar 
a criança a comer ou, pelo menos 
a provar os alimentos, é ter o exem-
plo dos pais em casa. Estes devem 
mostrar aos filhos que também eles 
comem a sopa, o peixe, a salada 
e tudo o que faz parte de uma ali-
mentação saudável, pois as crian-
ças têm tendência a “imitar” aqui-
lo que os adultos fazem.

Pelo contrário, não deve incen-
tivar o consumo de alimentos como 
bolachas, refrigerantes, batatas 
fritas e tudo o que seja extrema-
mente processado e fonte de açú-
cares refinados e gorduras satu-
radas. Deve evitar também comer 
com regularidade esse tipo de 
alimentos à frente das crianças 
pois isso vai deixá-los confusos e 
levantar a célebre questão: “Se tu 
podes porque é que eu não pos-
so?”. Será certamente mais difícil 
contrariar uma criança ou dizer 
“não” quando ela pede para comer 
algo desse género. Claro que as 
crianças devem provar de tudo, 
até mesmo os doces, pois a priva-
ção de algo mais tarde pode ter o 
efeito contrário. No entanto essas 
ocasiões especiais devem ser en-
tendidas pelas crianças como a 
exceção e não a regra.

Vamos lá então ajudar as nossas 
crianças a começarem o ano leti-
vo da melhor maneira!

ANITA MARTINS DIETISTA ESTAGIÁRIA
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VI Meeting Jovem de Atletismo  

Jovem castrense na Taça da Europa de Patinagem Artística
Cristina Rakasi, atleta infantil da 

Secção de Patinagem Artística do 
Futebol Clube Castrense partici-
pou, no passado dia 28 de julho, 
na Taça da Europa de Patinagem 
Artística, que decorreu em Dijon, 
França, integrando a Seleção Por-
tuguesa da modalidade.

A atleta ficou classificada em sex-
to lugar e a sua presença na Taça 
da Europa de Patinagem Artística 
ficou registado como mais um mo-
mento para a história do despor-
to em Castro Verde.

Conforme temos vindo a noti-
ciar, muitos têm sido os bons re-

sultados alcançados, com várias 
atletas a obter classificações de 
destaque nos campeonatos regio-
nais e nacionais. Esta chamada de 
Cristina Rakasi é fruto do seu de-
sempenho no Campeonato Na-
cional, e é mais uma merecida re-
compensa da dinâmica que a 

Secção de Patinagem tem vindo a 
desenvolver, onde importa desta-
car o trabalho do treinador Edgar 
Jorge, que orienta tecnicamente 
a Patinagem Artística em Castro 
Verde.

CASTRO VERDE
12 DEZEMBRO 2015

ESTÁDIO MUNICIPAL

Programa disponível em 
www.cm-castroverde.pt

5ª Maratona BTT reuniu 300 participantes 
300 participantes deram, no passado dia 20 de 
setembro, um colorido especial aos caminhos 
de Castro Verde naquela que foi a 5ª edição da 
Maratona BTT, organizada pela Associação 100 
Trilhos.

Os caminhos de Castro Verde re-
ceberam, no dia 20 de setembro, 
a V edição da Maratona BTT 100 
Trilhos que, tendo como pano de 
fundo a planície alentejana, per-
correu 70km nos concelhos de 
Castro Verde e Almodôvar. Para 
além da Maratona, existiram tam-
bém mais 2 percursos à escolha 
dos atletas, a meia maratona de 
45km e a mini maratona com 25km. 

Este ano estiveram cerca de 300 
participantes de todo o país em 
Castro Verde, que emprestaram 
um colorido especial aos trilhos 
que a organização elegeu para 
desenvolver este evento. Para 
além dos caminhos rurais, a pro-
va BTT teve passagens pelas al-
deias dos Namorados, Beringe-

linho, Lombador e Monte dos 
Mestres, o que promoveu o con-
tato direto das populações com 
este desporto, tão popular nos 
dias de hoje.

Para António Freire, presiden-
te da Associação 100 Trilhos, o 
balanço final da iniciativa foi ex-
tremamente positivo: “ Os atletas 
realçaram principalmente a be-
leza natural da região, a simpatia 
das gentes e a espetacularidade 
dos caminhos e trilhos escolhi-
dos. No que diz respeito à logís-
tica do evento, esta manteve-se 
tal como nas edições anteriores, 
bastante funcional, pois concen-
trou-se totalmente no Parque da 
Liberdade, o que é sempre uma 
mais-valia para todos os partici-

pantes que assim não tem que se 
deslocar entre vários locais. A no-
vidade deste ano foi o almoço 
convívio ter sido realizado ao ar 
livre, em pleno Parque da Liber-
dade, o que agradou a todos os 
presentes. Mais uma vez o even-
to contou com o apoio da Câma-

ra Municipal Castro Verde, em-
presas da região e cerca de 80 
voluntários que contribuíram para 
o sucesso deste evento”.

A 5ª Maratona BTT de Castro 
Verde, organizada pela Associa-
ção 100 Trilhos, assume-se assim 
como um dos eventos desporti-

vos de referência do Concelho de 
Castro Verde, quer pelo número 
crescente de participantes, quer 
pelo empenho de toda a organi-
zação que não tem poupado es-
forços para manter este dia na 
memória de todos.

DESPORTO

Participantes da 5ª Maratona BTT “100 Trilhos”
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Os projetos do programa “Atividade Com ‘Vida 
arrancaram no final de setembro. Nesta nova 
época, são 7 os projetos no terreno a incentivar 
à prática de atividade física regular e à adoção 
de hábitos de vida saudáveis. Seja ativo, mexa-
se, pela sua saúde… As inscrições ainda estão a 
decorrer!

“Atividade física para todos”. É 
este o lema do programa “Ativi-
dade Com’ Vida”, da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, que ini-
ciou no passado dia 28 de 
setembro. Com uma abrangência 
territorial que se estende a todo 
o concelho, o programa engloba 
uma pluralidade de projetos des-
portivos, direcionados a diferen-
tes públicos e a diferentes pro-
blemáticas, e reflete a 
preocupação da autarquia na di-
namização de projetos com be-
nefícios diretos no bem-estar da 
população. 

“Agita a tua Vida!”, “Desporto 
sénior”, “Caminhadas, Corridas 
e Passeios de Bicicleta”, “Escola 

Municipal de Natação e Ativida-
des Aquáticas”, “Escola Municipal 
de Ténis”, são alguns dos projetos 
disponíveis e nos quais se pode 
inscrever nesta época 2015/2016. 
Todos os projetos no terreno têm 
como objetivo a promoção da 
prática de atividade física e a sen-
sibilização da população para há-
bitos de vida mais saudáveis.

A dinamização das instalações 
desportivas, associativas e cultu-
rais do concelho é outra das com-
ponentes deste Programa de Ati-
vidade Física, animando os 
centros culturais e de convívio 
das pequenas localidades do con-
celho.

PROJETOS DISPONÍVEIS
s AGITA A TUA VIDA! 
s DESPORTO SÉNIOR
s CAMINHADAS, CORRIDAS E PASSEIOS DE

BICICLETA
s ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO E ATIVIDADES 

AQUÁTICAS
s ESCOLA MUNICIPAL DE TÉNIS

INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES 
Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Castro Verde, 
no Fórum Municipal
t    286 320 040 / desporto@cm-castroverde.pt. 

Atividade Com‘Vida iniciou nova época

Caminhada e
Rastreio 
Dia Mundial 
do Coração

Castro Verde assinalou o Dia Mun-
dial do Coração, que se comemora 
a 29 de setembro, com uma inicia-
tiva que decorreu no dia 3 de outubro, 
no Parque Infantil, de forma a sen-
sibilizar a população para a adoção 
de hábitos de vida saudáveis e ativos.

Rastreios de pressão arterial e 
testes de monóxido de carbono a 
fumadores, caminhada, corrida e 
passeio de bicicleta, foram as ativi-

dades dinamizadas ao longo da tarde, 
onde participaram 46 pessoas.

A iniciativa foi uma organização 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde e contou com a parceria da 
Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo - Centro de Saúde de Castro 
Verde e a colaboração da Associação 
100 Trilhos e da Associação de 
Moradores da Cerca dos Pinheiros 
– Bike Team.

 ATIVIDADE FÍSICA

Federação Portuguesa de Atletismo
Formação de Dirigentes em Castro Verde

Nos dias 24 e 25 de outubro, a 
Federação Portuguesa de Atletis-
mo promoveu em Castro Verde 
uma Formação de Dirigentes de 
Clube, dirigida às associações 
desportivas dos distritos de Por-
talegre, Évora, Beja e da zona do 
Algarve, com a finalidade de apoiar 
os clubes desportivos, através da 
transmissão de conhecimentos 
e metodologias práticas, que po-
derão contribuir para o seu cres-
cimento e desenvolvimento.

A iniciativa decorreu no Audi-

tório do Fórum Municipal, e ver-
sou matérias de interesse para 
os clubes desportivos, nomea-
damente áreas como a formação 
de atletas, gestão e modelos de 

organização, marketing e comu-
nicação, entre outras, que pode-
rão ser abordadas por dirigentes, 
técnicos federativos e outros téc-
nicos de gestão do desporto. 

A ação teve ainda como públi-
co-alvo clubes de outras moda-
lidades e estudantes de licencia-
turas ligadas às diferentes áreas 
do desporto e teve a colaboração 
da Associação de Atletismo de 
Beja e da Câmara Municipal de 
Castro Verde.

Voleibol
AVAL promoveu Formação Certificada para Treinadores em Castro Verde

No fim-de-semana de 10 e 11 de outubro, a 
AVAL – Associação de Voleibol do Alentejo e 
Algarve promoveu, em parceria com a Fede-
ração Portuguesa de Voleibol e o Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, uma Ação de 
Formação Contínua Certificada para Treina-
dores de Voleibol (nível I e II), que registou 32 

participantes.
A Ação, que decorreu no Fórum Municipal 

de Castro Verde e no Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal, foi dirigida pelo Departamento de For-
mação da Federação Portuguesa de Voleibol e 
ministrada pelo formador António Guerra, que 
abordou temáticas como a Preparação Física 

dos Atletas e a Preparação Técnica e Tática das 
equipas de Voleibol, cujas horas de formação 
acumularam 2 UC para revalidação da Cédu-
la de Treinador de Desporto.

Esta iniciativa contou ainda com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde e do Agru-
pamento de Escolas de Castro Verde.
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NOTÍCIAS

  
B R E V E S B R E V E S
Eleições Legislativas 
2015

Resultados no 
Concelho de 
Castro Verde

No passado dia 4 de outu-
bro, os portugueses elegeram 
o novo Governo para o pró-
ximo mandato de quatro anos, 
dando a vitória à coligação 
“Portugal à Frente” (PPD/PSD. 
CDS-PP). 

Em Castro Verde, no total 
do concelho, o PS foi a força 
política mais votada (1.260 
votos), seguido da CDU (1.054 
votos) e, por sua vez, da coli-
gação “Portugal à Frente” - 
PPD/PSD. CDS-PP (628) e do 
Bloco de Esquerda (414 votos).

As Legislativas 2015 regis-
taram, no concelho de Castro 
Verde, um total de 3.693 vo-
tantes, num universo de 6.434 
inscritos. No total foram ain-
da contabilizados 67 votos 
brancos e 52 votos nulos.

Património da 
Humanidade 

1º Aniversário 
do Cante 
Alentejano 

A 29 de novembro de 2015 
assinala-se o primeiro ani-
versário da classificação do 
Cante Alentejano a Patrimó-
nio Cultural Imaterial da Hu-
manidade. Neste primeiro 
aniversário, os corais do con-
celho desfilam da Praça da 
República até ao Cineteatro 
Municipal para uma tarde de 
cante e convívio, onde será 
apresentada uma coletânea 
que reúne temas dos grupos 
corais do concelho, editados 
ao longo do tempo nos seus 
discos. 

A iniciativa está agendada 
para as 15h00 e é uma orga-
nização do Grupo de Traba-
lho do Cante.

Castro Verde 
continua líder na 
Reciclagem

Castro Verde continua na 
liderança da Liga Intermu-
nicipal de Reciclagem da RE-
SIALENTEJO. Segundo dados 
referentes ao período entre 
01/01/2015 e 30/09/2015, e 
comparativamente aos oito 
municípios que integram a 
Resialentejo, o Município de 
Castro Verde figura em pri-
meiro lugar da tabela, tendo 
recolhido 34,5 kg de resíduos 
por habitante.

Colabore separando os seus 
resíduos!

Refugiados e 
Imigrantes na Europa 

Câmara aprovou
Moção

A Câmara Municipal de 
Castro Verde, reunida em 
Sessão Ordinária de dia 16 
de setembro de 2015, apro-
vou, por unanimidade, 
uma Moção Sobre a Situa-
ção dos Refugiados e Imi-
grantes na Europa, propos-
ta pelo conjunto do 
executivo municipal. 

A respetiva moção pode 
ser consultada na íntegra 
no site do Município em 
www.cm-castroverde.pt. 

Agrupamento de
Escolas de Castro Verde 

Dia do Diploma
No passado dia 11 de 

setembro decorreu na Sala 
Polivalente da Escola Secun-
dária de Castro Verde, a 
cerimónia de entrega dos 
diplomas aos alunos que 
concluíram o ensino secun-
dário no ano letivo 2014/2015, 
bem como a atribuição do 
Prémio de Mérito ao melhor 
aluno(a) do ensino regular e 
do ensino profissional.

A iniciativa foi promovida 
pelo Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde, com base 
no despacho normativo 
emitido pelo Ministério da 
Educação e contou com a 
participação de toda a comu-
nidade escolar.

Castro Verde

Intermarché
ofereceu 
material escolar 

O Intermarché de Castro 
Verde procedeu à oferta de 
um conjunto de 20 “Mochilas 
Kit Escolar”, composto por 
material escolar diverso. O 
material foi entregue ao Agru-
pamento de Escolas de Cas-
tro Verde e vai ser distribuído, 
com base na realidade esco-
lar, pelos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico socialmen-
te mais carenciados.

CAGIA
Câmara aprovou 
documentos

A Câmara Municipal de 
Castro Verde, reunida em 
sessão ordinária de dia 19 de 
agosto de 2015, aprovou o 
Acordo de Gestão, Modelo 
de Repartição de Custos e 
Regulamento de Funciona-
mento do CAGIA – Canil/
Gatil Intermunicipal da Re-
sialentejo.

Número 2 dos “Cadernos do Museu”
O Museu da Ruralidade lançou, 

no passado dia 29 de julho, o nº 2 
dos Cadernos do Museu assina-
lando, desta forma, os quatro anos 
deste espaço museológico. Para 
além de um conjunto de pequenos 
apontamentos sobre as iniciativas 
do Museu da Ruralidade e das ex-
posições que ali têm decorrido re-
centemente, esta edição oferece 
ainda os artigos “Memória dos bal-
dios de Corte Vicente Anes”, de 
Adelino Coelho, “Rede de Museus 
do Distrito de Beja, breve balanço 

e perspetivas futuras”, de Lígia Ra-
fael, e o trabalho “Construir uma 
memória da terra a favor do de-
senvolvimento”, de Liliana Póvoas 
e César Lopes. Esta edição, que 
conta com a colaboração de mais 
de uma dezena de autores de tex-
tos e fotografias, tem também uma 
edição digital que pode ser con-
sultada no seguinte endereço elec-
trónico: http://issuu.com/museu-
daruralidade-castroverde/docs/
cadernos_museu_nr_2

“Quadras do Campo Branco” 
reavivam memórias da poesia 

Maria Vitória de Brito Ruas re-
colheu durante três anos, junto dos 
utentes do Lar de Terceira Idade 
de Messejana, um conjunto ex-
traordinário de quadras populares. 
Esse trabalho, que batizámos de 
“Quadras do Campo Branco”, foi 
lançado em Julho, em Entradas, 
sob a chancela do Museu da Ru-
ralidade. São quadras dos cantes 

ao despique, dos bailes de roda, 
dos ditos e desditos de uma cul-
tura, que é quase só memória, des-
tas terras transtaganas. A edição 
digital pode ser consultada no se-
guinte endereço eletrónico:

http://issuu.com/museudarurali-
dade-c…/…/quadras_campo_
branco.

EDIÇÕES

ATL’s de verão 2015

Crianças tiveram “Férias Divertidas”
Durante o verão, em 
parceria com várias 
entidades, foram 
dinamizados dois 
projetos de ATL’s. A 
autarquia manteve 
ainda a funcionar as 
Atividades de Apoio à 
Família, nos jardins-de-
infância. Umas férias 
divertidas a pensar na 
resposta a diferentes 
cenários sociais.

Há mais de vinte anos que a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
aposta na dinamização de um pro-
grama de atividades de tempos li-
vres, direcionado a crianças dos seis 
aos doze anos de idade, durante a 
pausa letiva. Nestas férias de verão, 
foram dinamizados dois projetos 
de atividades de tempos livres - o 
ATL “Férias Divertidas”, que fun-
cionou em regime parcial promo-
vido pela autarquia, em colabora-
ção com as associações e juntas de 
freguesia do concelho, e o ATL “Fé-
rias Grandes”, que funcionou em 
regime de tempo inteiro, promo-
vido em parceria com a APADIJ - 
Associação Para o Acompanhamen-
to do Desenvolvimento Infantil e 
Juvenil e o Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde ATL, e que in-
cluiu ainda as crianças com Neces-
sidades Educativas Especiais (NEE), 
registando na totalidade 62 parti-
cipantes.

Ao todo 130 crianças frequenta-
ram o ATL “Férias Divertidas,” que 
decorreu dividido em dois turnos 
pelos meses de Julho e Agosto. Dan-
do continuidade às linhas de orien-
tação de anos anteriores, o progra-
ma voltou a refletir a preocupação 
da autarquia em proporcionar, às 
crianças residentes no concelho, 
atividades lúdico pedagógicas cria-
tivas, capazes de dar resposta às 
necessidades das famílias e da co-
munidade local, não se tendo ve-
rificado em nenhum dos dois a 
existência de crianças em lista de 
espera. Ao longo do programa, as 
crianças inscritas puderam usufruir 

de um espaço onde se fortaleceu o 
convívio através da dinamização 
de atividades de grupo, uma marca 
forte desta programação, e onde se 
reforçou a confiança e se potencia-
ram laços de sociabilidade. 

Ambos os programas funciona-
ram em articulação, sendo de real-
çar a partilha de atividades e a uti-
lização de espaços e equipamentos 
de lazer, numa ótica de rentabili-
zação de recursos e promoção de 
convívio e confraternização, e am-
bos tiveram como premissa pro-
porcionar às crianças experiências 
novas, sensibilizando para questões 
importantes, como a preservação 
do meio ambiente e do património, 
entre outras. Ao longo destes dois 
meses foram promovidas mais de 
vinte iniciativas em diversas áreas, 
do teatro à multimédia, cinema, 
cante alentejano, dança, música, 
museologia, prevenção rodoviária, 
arborismo, BTT, equitação, escala-
da, natação, atividades ambientais 
e culinária. 

Importa ainda referir que, duran-
te esta interrupção letiva, a autar-
quia manteve em funcionamento, 
a título gratuito, a Componente de 
Apoio à Família, nos meses de julho 
e setembro, nos Centros Escolares 
de Castro Verde, Entradas e Santa 
Bárbara de Padrões, destinado a 
crianças em idade de pré-escolar, 
tendo registado um total de 63 crian-
ças. Nos últimos cinco anos a au-
tarquia, privilegiando soluções co-
munitárias, celebrou protocolos 
com agentes locais no sentido de, 
através de uma ação de cooperação, 
proporcionar em Castro Verde a 
oferta de atividades de ocupação 
de tempos livres em regime de tem-
po inteiro
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100 números de “O Campaniço”

“O nosso jornalinho”

• Carlos Júlio

Já não me recordo bem, mas 
deve ter sido nos primeiros me-
ses de 1989 que recebi um tele-
fonema do antigo presidente da 
Câmara de Castro Verde, Fer-
nando Caeiros, a propor-me um 
encontro em Lisboa. Na altura, 
trabalhava na Antena 1, na Rua 
do Quelhas, e encontrava-me 
com ele quando ali se deslocava, 
o que acontecia com alguma fre-
quência, já que muitos assuntos 
da Câmara Municipal tinham que 
ser tratados nos gabinetes do 
Terreiro do Paço. Entre nós ha-
via uma relação estreita, já que 
tínhamos estudado juntos no Li-
ceu de Beja e vivido na mesma 
casa. Por isso não estranhei o 
convite para nos encontrarmos.

Mas lembro-me nitidamente 
da surpresa quando o Fernando 
Caeiros (que estava acompanha-
do do então chefe da secretaria 
da Câmara de Castro Verde, Fran-
cisco Caipirra) me propôs asse-
gurar a feitura de um boletim 
municipal, com caraterísticas de 
jornal, a sair de dois em dois me-
ses, a ser distribuído por todo o 
concelho e junto dos emigrantes 
oriundos de Castro Verde e es-
palhados pelo mundo.

A minha experiência de jor-
nalista era essencialmente na 
rádio e, embora alentejano, es-
tava já há bastantes anos radica-
do em Lisboa. Recordo ter tido 
algumas reticências relativamen-
te ao projeto, mas acabei por 
aceitar o desafio. Logo nessa 
altura, o Fernando Caeiros ex-
plicou-me que gostava que o 
Boletim Municipal se chamasse 
“O Campaniço” – nome pelo qual 
são conhecidos os habitantes do 
Campo Branco.

Ficou, então, assente que iria 
regularmente a Castro Verde (em 
geral todas as segundas-feiras) 
para começarmos a delinear o 
projeto. O primeiro número de-
veria sair no início do verão.

E assim se fez. Foi o início de 
um projeto que, passados 26 anos, 
ainda está de pedra e cal e cujas 
recordações, que foi deixando, 
são inúmeras.

Começando logo por aquele 
primeiro número, havia que de-
finir o número de páginas, os 
temas a abordar, o aspeto geral 

do jornal, que se pretendia ser 
um pouco mais do que apenas 
um boletim municipal. Ou seja, 
o projeto de “O Campaniço”, 
desde o início, foi o de abordar 
todos os temas relacionados com 
o concelho e não apenas a ativi-
dade autárquica. Daí que se tenha 
dado sempre destaque ao des-
porto, ao movimento associati-
vo, aos usos, costumes e tradi-
ções das populações, com 
destaque para a poesia popular, 
o cante ou a viola campaniça.

Desde logo, dediquei-me de 
corpo e alma a este projeto. O 
Fernando Caeiros, com grande 
paciência e dedicação, mostrou-
-me o concelho, apresentou-me 
a inúmeras pessoas, comecei a 
partilhar o ambiente, as conver-
sas e as amizades de Castro Ver-
de, uma terra de fácil relaciona-
mento e muito mais aberta do 
que outras terras do Alentejo.

A mina já começava a “mexer” 
e a chegada de muitos trabalha-
dores de fora, desconhecedores 
da região e das suas caraterísti-
cas, tinha sido também um dos 
motivos para que a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde tivesse 
decidido que estava na altura de 
criar “O Campaniço”, de forma 
a integrar e a fazer circular a in-

formação no seio destes novos 
habitantes do concelho.

Na altura os computadores 
ainda eram raros e os jornais eram 
feitos à maneira antiga: os textos 
eram enviados para a tipografia 
(neste caso a do “Diário do Alen-
tejo”, em Beja), onde eram com-
postos à dimensão da coluna do 
jornal. Depois eram revistos e 
corrigidos, sendo posteriormen-
te feita a maqueta do jornal, com 
tesoura e cola, e após isso eram 
feitas as chapas e, só depois, im-
presso o jornal.

Foi toda esta série de opera-
ções que foi também necessário 
coordenar e agilizar logo no pri-
meiro número, o que foi atra-
sando a sua saída. Mas tudo se 
conseguiu resolver dentro do 
planeado, ou seja, o primeiro 
número de “O Campaniço” saiu 
para a rua efetivamente no início 
do verão de 1989. Na capa, uma 
fotografia de mestre Assislau, o 
último abegão de Castro Verde, 
a quem fiz uma pequena entre-
vista, que deveria servir de “mo-
delo” a outras entrevistas pos-
teriores com representantes de 
profissões que estavam, então, 
à beira da extinção e, hoje, mui-
tas delas já praticamente extintas.

Esta aposta nas tradições e nos 

saberes populares foi, a meu ver, 
uma das grandes mais-valias de 
“O Campaniço” como, mais tar-
de, foi a criação da secção de 
“Cartas dos Leitores”, todas elas 
merecendo uma resposta, e que 
criou um vínculo muito forte en-
tre o jornal, a comunidade e os 
leitores.

Recordo também, logo nos 
primeiros tempos, cada vez que 
o jornal saia haver muita gente 
que não queria esperar pela sua 
distribuição e que ia à Câmara 
quando sabia que “O Campani-
ço” estava impresso, para o ter 
o mais cedo possível.

O carinho (muitos tratavam 
“O Campaniço” por “o nosso 
jornalinho”) e a amizade com 
que a maior parte da população 
rodeava – e rodeia – o jornal 
sempre foi muito forte. Logo na-
queles tempos, em que o Manuel 
dos Santos era o fotógrafo do 
jornal, a qualquer sítio a que fos-
semos eramos recebidos com a 
maior amizade e entusiasmo, 
reforçados ainda mais quando 
dizíamos que fazíamos parte da 
redação de “O Campaniço”.

Para o sucesso do jornal/bo-
letim municipal contribuiu tam-
bém muito o perfil do presiden-
te Fernando Caeiros que, 

embora abraçando e sendo um 
dos “pais” do projeto, nunca es-
queceu que para o jornal se im-
por na comunidade deveria fazer 
prevalecer mais as caraterísticas 
jornalísticas do que as de mero 
boletim municipal. Claro que em 
“O Campaniço” as informações 
municipais sempre foram uma 
das suas componentes principais, 
mas procurou-se sempre uma 
abordagem jornalística, fosse 
destes temas, fosse de quaisquer 
outros.

Ao longo destes 100 números 
foram milhares os artigos publi-
cados em “O Campaniço”. Mi-
lhões de letrinhas alinhadas en-
tre si, muitos milhares de fotos, 
e colaborações diversas. Muitas 
horas de trabalho de muita gen-
te, muitas horas de leitura tam-
bém. Muitas páginas. Muitas 
“gralhas” (sobretudo nos primei-
ros números os erros e as “gra-
lhas” tipográficas foram imensos), 
mas também uma grande alegria 
por parte de todos aqueles – e 
têm sido muitos – que durante 
todos estes anos ajudaram a er-
guer e consolidar este projeto.

A divisão clara entre notícia 
e opinião (com a existência de 
vários colaboradores desde logo); 
a edição de suplementos em pe-

ríodos eleitorais autárquicos, com 
a posição de todos os partidos e 
coligações concorrentes ao ato 
eleitoral (e não apenas do parti-
do com maioria na Câmara); a 
ligação às tradições e à cultura 
popular; a eficaz distribuição do 
jornal a toda a população do con-
celho e aos emigrantes e a sua 
ligação a “O Campaniço”, so-
bretudo através das “Cartas dos 
Leitores”, fizeram do jornal um 
veículo muito importante para 
o amor-próprio que a generali-
dade dos castrenses dedica aos 
seus valores culturais e patrimo-
niais e, no fundo, para o desen-
volvimento cultural do concelho 
e da região.

Passados todos estes anos, “O 
Campaniço” aí está cumprindo 
a sua função de sempre: infor-
mando os castrenses, apoiando 
as suas tradições culturais, pro-
movendo as suas mais variadas 
manifestações (sociais, artísticas, 
culturais…) e ligando todos en-
tre si. Os que aqui continuaram 
e os que tiveram que emigrar. 
Os mais novos e os mais velhos. 
Os mais e os menos cultos. Dan-
do sentido e cor aos dias das gen-
tes do Campo Branco. Que assim 
continue por muitos e muitos 
anos!...

CARICATURA
Esta caricatura da primeira equipa do Campaniço foi publicada no nº 7, em julho de 1990, quando o boletim completou o seu 

1º aniversário. Faz parte do conjunto de caricaturas “Gente da Nossa Terra”, que esteve na base da organização de uma exposição e da 
edição de um livro. É da autoria de Baltazar Ortega, nome grande da caricatura em Portugal que esteve ligado a jornais como 

“O Século”, “O Diário Popular” ou “A Bola”.
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O Primeiro Número de “O Campaniço”
Decorria o ano de 1989, 

quando a Câmara Municipal de 
Castro Verde editou o primeiro 
número do Boletim Municipal “O 
Campaniço” referente aos meses 
de julho e agosto. Uma publicação 
bimensal, editada sob a direção de 
Fernando Caeiros, na altura Pre-
sidente da Câmara, coordenada 
pelo jornalista Carlos Júlio, com 
grafismo de Ana Consolado.

Na sua edição nº 1, “O Campa-
niço” tinha como tema de capa o 
último abegão de Castro Verde, 
Mestre Assislau, na altura com 55 
anos. Um ofício já na época em 
vias de extinção, devido à indus-
trialização e ao desenvolvimento 
económico que se conheceram nos 
finais da década de 80, princípios 
dos anos 90. A oficina do mestre 
Assislau já fechou portas mas a 
sua memória continua viva no Nú-
cleo da Oralidade do Museu da 
Ruralidade, onde uma parte im-
portante do seu espólio se encon-
tra em exposição. 

Folhear o Campaniço é também 

descobrir a história do concelho. 
Por altura desta primeira edição, 
assinalava-se o 850º Aniversário 
da Batalha de Ourique, celebrado 
a 25 de julho, Dia do Exército. A 
efeméride foi assinalada com um 
programa especial (que ocorre de 
50 em 50 anos) mas também com 
um conjunto de iniciativas, pro-
movidas pela Câmara Municipal 
de Castro Verde e pela Região Mi-
litar do Sul. Deste programa me-
receu destaque a presença de uma 
figura importante do século XX, 
o Professor Agostinho da Silva, 
um dos maiores pensadores e fi-
lósofos portugueses que, neste dia, 
foi o interveniente principal da 
conferência promovida no âmbito 
das Comemorações da Batalha de 
Ourique. O resultado desta con-
versa deu corpo a um artigo no 
número 2 d’ “O Campaniço” ten-
do por base aquele que foi o dis-
curso do Professor. Foi também 
neste dia, 25 de julho de 1989, que 
se inaugurou o Monumento alu-
sivo à efeméride da Batalha de 

Ourique, em São Pedro das Cabe-
ças.

As eleições para o Parlamento 
Europeu, que decorreram a 18 de 
junho de 1989, onde a CDU foi a 
força política mais votada no con-
celho de Castro Verde, alcançado 
46,8% dos votos, seguida do PS e 
do PPD/PSD,  foram também no-
tícia neste número.

1989 foi ainda o ano em que a 
Rádio Castrense começou a emi-
tir nos 93.0 FM Stereo. A rádio-
-pirata que nasceu em 1987, num 
sótão do Bairro da Cooperativa, 
pela mão de dois amigos, inicia-
va, na época, as suas transmissões 
legais de 16 horas diárias, entre 
as 8h00 e as 24h00, em novas 
instalações, com novos emisso-
res e um estúdio totalmente equi-
pado. “O Campaniço” nº 1 noti-
ciou o início da fase legal da 
Rádio Castrense e deu ainda des-
taque ao artigo de António José 
Mestre, na altura presidente da 
Cortiçol, no qual salientava a 
aposta na informação, na música 

portuguesa e no desporto. 
O início da 3ª fase de constru-

ção do Bairro da Coophecave, que 
já teria construídas perto de 140 
habitações e iniciava a construção 
de mais 59 fogos, foi outros dos 
títulos deste primeiro boletim mu-
nicipal, que noticiava também a 
construção do Aparthotel do Cas-
tro, como uma das obras mais sig-
nificativas do concelho na área do 
turismo, ou a conclusão do Centro 
de Convívio de S. Marcos da Ata-
bueira e do Centro de Apoio Pe-
dagógico e Delegação Escolar de 
Castro Verde. 

Na contracapa, o cabeçalho de 
“O Campaniço” subscrevia a ação 
“Zona Livre de Armas Nucleares” 
que manifestava a posição do Mu-
nicípio contra este tipo de arma-
mento. 

No desporto, a subida da equi-
pa sénior do Futebol Clube Cas-
trense à 1ª Divisão Distrital e os 
excelentes resultados obtidos pela 
Secção de Corridas em Patins me-
receram também a atenção deste 

primeiro número de “O Campa-
niço”, boletim municipal que ago-
ra assinala a sua centésima edi-
ção. Um número especial que nos 
remete para a importância desta 
publicação enquanto canal privi-
legiado da informação e divulga-
ção municipal, mas também da 
ação desenvolvida pelos diferen-
tes agentes e associações locais 

que, em muito, contribuem para 
a vida desta terra. Neste boletim 
surgido há 26 anos, continuamos 
a dar destaque aos aspetos mais 
relevantes do concelho, aos pro-
jetos e iniciativas desenvolvidos 
pela autarquia e a levar a infor-
mação do concelho aos muníci-
pes e castrenses espalhados pelo 
país e mundo fora. 

O Campaniço e a Campaniça
Receber e ler O Campaniço é 

um ritual periódico, que exige 
algum tempo e, mesmo, algum 
cerimonial apropriado ao caso. 
É que não se trata, simplesmen-
te, de pegar em mais um núme-
ro de mais um jornal... Este tem 
características um pouco invul-
gares, já explicarei porquê.

Mas, antes, um protesto, ou 
vá lá, uma reclamação, que é pa-
lavra menos brigosa, e não tem 
tanta agressividade como a outra. 
Sendo O Campaniço trimestral, 
e sendo o bom e útil jornal que 
é, acho que cumpriria muito me-
lhor a sua missão – se passasse 
a mensal… Ah, sim, já sei, es-
cusam de pôr-se para aí aos gri-
tos com a questão do trabalhão 
que isso daria. E também, já se 
sabe, com o sempre desagradá-
vel problema das verbas. Já todos 
sabemos desses engulhos, que 
sempre atrapalham a concreti-
zação das melhores ideias. Mas 
lá que seria bom, isso seria!

Esquecendo por ora o que se-
ria, vejamos o que é. É um jornal 
útil – e, se quisermos, este adje-
tivo engloba tudo o que há a di-
zer a respeito. É útil porque é 
informativo, é útil porque é cul-
tural, é útil porque é atual, é útil 
porque é bem feito e, com isso, 
dá uma excelente imagem da 
terra onde nasce e de onde parte 
para espalhar essa boa imagem 
(a da terra e a das suas gentes) 
por todos os sítios onde é rece-

bido e lido. É por tudo isto que 
O Campaniço é invulgar.

Se me dão licença, gostava 
agora de ocupar nele um canto 
de uma página, para, sobre o bom 
papel que o enforma e com que 
nos informa, deixar uma história 
muito pessoal, uma recordação 
amável de um episódio que tem 
toda a ligação possível com O 
Campaniço… Porquê? Porque 
se trata de relatar um episódio a 
propósito da Campaniça, essa 
mesma, a viola, a famosa, de que 
tanto se fala agora… Pois é, fa-
la-se agora, mas, durante muitos 
anos, de tal coisa não havia quem 
dissesse uma palavra! Ou por 
outra, havia uns poucos que fa-
lavam, mas eram pouco escuta-
dos… Então, a minha recordação 
recua até lá por alturas do come-
ço dos anos setenta, ou por aí, 
quando, numa visita familiar à 
Estação de Ourique, abancámos, 
uma noite, à mesa do Chico do 
Moinho, esse Francisco Colaço 
que é mais conhecido que o azei-
te-&-vinagre, aí por todo o lado. 
O dono da casa tinha cortado 
umas fatias fininhas do pão que 
ele próprio fabricava (e o fabri-
co era total, desde a seara à moen-
ga, no moinho de água ou no de 
vento que tem ali para as bandas 
da Conceição, e depois era a 
amassadura, e o pãozinho cozi-
do ali no forno da casa). E a gen-
te regalava-se com uma açorda 
a cheirar a Alentejo, como não 

há outra igual. Ora, quem estava 
mais no serão? Estava a Mãe 
Eugénia, e também ainda vivia 
a agora saudosa Maria Joaqui-
na… E estava o sócio do Chico, 
outro Chico, de nome oficial 
Francisco António, mas que toda 
a gente conhecia por Chico Bai-
lão. E foi das bandas deste per-
sonagem que veio a surpresa da 
noite: às tantas, foi lá à casa dele, 
do outro lado da rua, e apareceu 
com uma viola que me pareceu 
meio esquisita, de curva aperta-
da na cintura e cordas a modos 
que de arame, que ele dedilhava 
com evidente gosto… E logo se 
pôs a cantar. Modas daquelas que 
pouca gente conheceria, de an-

tigas que eram, algumas bem 
bonitas – e todas acompanhadas 
pelo som estranho daquela es-
tranha viola, que nada tinha a 
ver com as outras violas conhe-
cidas na época, as do fado, as 
dos grupos folclóricos e por aí 
adiante… Fiquei fascinado com 
as modas, com o tocador e can-
tador (voz fininha, mas melodio-
sa) e, sobretudo, com a viola, que 
(só então me informaram) se cha-
mava Campaniça, e era muito 
pouco conhecida e muito pouco 
tocada e ouvida, nessa época…

Ora, foi um serão e peras – ou 
melhor, um serão e açordas, e 
cantigas, e toques da viola, que 
durou até às tantas… No dia se-

guinte, entrei em contacto com 
um conhecido Homem da Rádio, 
que fazia então um programa 
verdadeiramente extraordinário, 
com o fim de lhe contar da des-
coberta que tinha feito. Era o 
Rafael Correia, e o seu programa 
era o Lugar Ao Sul, das melho-
res coisas que a Rádio transmi-
tia nesse tempo. Resultado: daí 
a dias, lá vinha o Rafael Correia, 
de microfone em punho, à des-
coberta daquela verdadeira no-
vidade, escondida num cantinho 
alentejano e até então pratica-
mente desconhecida, mesmo 
entre a gente da Música. E fez-se 
um programa, que durou uma 
hora inteira. E fez-se depois ou-

tro… E, a pouco e pouco, a Cam-
paniça começou a despertar aten-
ções, e a ser tocada e ouvida com 
a atenção merecida. O resto da 
história não precisa, quase, de 
ser contado. Toda a gente sabe 
o que é uma Viola Campaniça, 
e agora há mestres para ensinar 
a tocá-la, e há gente nova que 
quer aprendê-la (não é verdade, 
Pedro Mestre?) Aquele serão na 
Estação de Ourique, acompanha-
do a açorda e Campaniça, foi 
assim o começo de uma bela his-
tória. Foi ou não foi?

        
António Gomes de Almeida
Escritor e Cronista
(artigo enviado pelo autor)

Campaniço
Castro Verde está muito bem
Estamos felizes com isso
Das coisas boas que tem
Destaco o Campaniço

Infelizmente para nós 
Castro tem muitos ausentes
E o Campaniço dá voz 
A todos os Castrenses

Trazendo-nos ao corrente
Das coisas mais relevantes
Só isso é suficiente
P’ra nos fazer radiantes

Traz também consolação 
Atenua a saudade
É um pedaço de pão 
Que comemos com vontade

Obrigado à autarquia 
Por esse tão nobre serviço
P’ra nós de grade valia
Aleluia, Campaniço

Hermínio Gomes- Moita

Monumento Evocativo da Batalha de Ourique (1989)

Francisco António (Francisco Bailão) Francisco Colaço (Chico do Moinho)

A exemplo de muitos outros, Hermínio Gomes é um dos 
muitos leitores que partilha com “O Campaniço” as 
suas criações poéticas. É assim há 100 edições, há sem-
pre um cantinho para os nossos leitores. Estas páginas 
de jornal, mesmo neste tempo em que as tecnologias da 
comunicação dominam o mundo, continua a ser muito 
especial para os castrenses, sobretudo para aqueles que 
a diáspora levou para longe, como é o caso de Chico 
Bento, emigrante em Zurique.

Queremos agradecer a todos os que ao longo destes anos 
têm enviado as suas escritas, sejam elas poéticas ou re-
flexivas. Obrigado a todos. Mandem sempre!!

Eu ando triste é verdade
 Eu ando triste é verdade
longe de ti meu Alentejo
aumenta a minha saudade
nos dias que te não vejo
 
Se um dia te abandonei
digo com sinceridade
no lugar onde ancorei
eu ando triste é verdade
 
Ter uma vida melhor
sempre foi o meu desejo
sou por isso um sofredor
longe de ti meu Alentejo
 

Fui seguir outro caminho
mas não o fiz por maldade
longe de ti meu cantinho
aumenta a minha saudade
 
Mas uma razão existe
p’ra eu voltar Alentejo
podes crer que ando triste
nos dias que te não vejo.
 
Chico Bento
Dällikon - Zurique - Suiça
 
Um abraço a todos os amigos, co-
nhecidos e leitores, sem esquecer 
a equipa técnica do Campaniço.
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