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DESENVOLVIMENTO p.9

IN Castro, um 
espaço para 
desenvolver o 
seu negócio

Nesta edição damos-lhe a 
conhecer Miguel da Costa Fi-
gueiredo. Licenciado em  medi-
cina veterinária tem atividade 
sediada no IN Castro e presta 
serviços no âmbito da repro-
dução e nutrição animal.

TURISMO p.7

Casa de Campo 
"Abetarda"

A Casa de Campo "Abetarda" 
é a mais recente unidade de 
alojamento do concelho. Loca-
lizada em S. Marcos da Atabuei-
ra, esta é mais uma opção para 
desfrutar das potencialidades 
turísticas da região.

CULTURA p.12 e 13

Castro Verde 
celebrou Cante 
Alentejano

O Cante foi o mote para o 
desenvolver de um conjunto 
de iniciativas durante os me-
ses de novembro e dezembro. 
Comemorou-se o 1º aniversá-
rio da classificação do "Cante  
Património da Humanidade"e, 
em diversas ocasiões, cantou-
-se ao Menino, Janeiras e Reis.

PATRIMÓNIO p.15

Dinâmicas 
comunitárias 
em Almeirim e 
Entradas

O Museu da Ruralidade con-
tinua a desenvolver um impor-
tante papel de dinamização das 
comunidades onde se insere.   
Em dezembro, Entradas e Al-
meirim apresentaram o resul-
tado do trabalho desenvolvido 
no âmbito do projeto comuni-
tário "O Meu Presépio". 

Opções do Plano e Orçamento 2016

w w w. c m - c a s t r o v e r d e . p t

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PRIMAVERA NO 
CAMPO BRANCO 

Nova Estrutura Residencial Lar Frei Manoel das Entradas

Mais um contributo no apoio 
à terceira idade

A requalificação da rede de águas e da rede viária, a regeneração urbana e a continuação da 
diversificação económica são prioridades para a autarquia. Paralelamente, importa manter a atividade 
inerente à qualidade de vida da população, onde é fundamental a manutenção de uma política de 
apoio ao movimento associativo, às juntas de freguesia e uma cooperação com as várias entidades 
que atuam no concelho. P. 5

XXI Aniversário da Biblioteca Manuel da Fonseca

música
dança exposições

teatro

comemorações do 25 de abril

15 abril
a15 maio 2016

programa cultural 

A Nova Estrutura Residencial do Lar Frei Manoel das Entradas entrou em funcionamento em dezembro. Um 
importante contributo no apoio aos mais idosos a juntar às outras unidades existentes no terreno. Castro 
Verde é, cada vez mais, uma referência neste campo do trabalho social, uma área que veio criar novas 
oportunidades de emprego no concelho.  P. 5
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Câmara aprovou Calendário de Feiras e 
Mercados para o ano 2016 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordiná-
ria de dia 9 de dezembro de 2015, 
aprovou o Calendário de Feiras e 
Mercados para o ano de 2016. 

Assim, a Feira de Maio acontece 

a 5 de maio de 2016, no Parque de 
Feiras e Exposições de Castro Ver-
de e a Feira de Castro decorre nos 
dias 14, 15 e 16 de outubro de 2016, 
também no Parque de Feiras e Ex-
posições.

Já a realização de Mercados coin-
cide com a primeira quarta-feira 
de cada mês, com exceção dos me-
ses de agosto e dezembro, em que 
acontecem nas primeiras e tercei-
ras quartas-feiras do mês.

Abastecimento de Água, Gestão de Resíduos, Limpeza e 
Higiene Urbana, Saneamento de Águas Residuais Urbanas

Novos Regulamentos aprovados
Em resposta às orientações e imposições da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Água e Resíduos foram aprovados novos regulamentos que 
implicam a adaptação dos tarifários. Os respetivos documentos e tarifários 
em vigor podem ser consultados na íntegra em www.cm-castroverde.pt

Depois da sua aprovação em reu-
nião da Câmara Municipal, a As-
sembleia Municipal de Castro Ver-
de aprovou, por unanimidade, em 
reunião ordinária de 17 de dezem-
bro de 2015, o Regulamento Mu-
nicipal de Abastecimento de Água, 
o Regulamento Municipal de Re-
síduos e Limpeza Urbana e o Re-
gulamento de Serviços de Sanea-
mento de Águas Residuais Urbanas.

No quadro legislativo que sus-
tenta a ação da ERSAR, onde têm 
origem os critérios que estão na 
base da formação dos novos regu-
lamentos e que definem regras, 
como a criação de novos escalões 
de consumo, é inevitável a aplica-
ção de novos sistemas tarifários. 
Apesar dessas imposições e orien-
tações, a Câmara Municipal de 
Castro Verde entrou em incumpri-
mento, não aceitando todos as 
condições impostas, procurando 
salvaguardar os interesses da po-
pulação e a autonomia do Poder 
Local, uma vez que, a medida to-
mada visa iniciar uma caminhada 
no sentido de uniformizar os tari-
fários em todo território nacional 
e é mais uma forma de condicionar 
a autonomia e competência dos 
municípios. Na adaptação dos ta-
rifários aos novos regulamentos 
teve-se em consideração o quadro 
económico das famílias. 

Assim, na sequência da aprova-
ção do novo Regulamento Muni-
cipal de Abastecimento de Água, 
Saneamento e Resíduos Sólidos 
Urbanos do Município de Castro 
Verde e das tarifas de água, águas 

residuais e resíduos sólidos, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
informa todos os Munícipes que, 
a fatura alusiva ao mês de feverei-
ro de 2016, irá apresentar algumas 
modificações decorrentes da atua-
lização dos tarifários (tabela dis-
ponível em www.cm-castroverde.
pt e locais habituais)

Relativamente ao “Aviso de Fal-
ta de Pagamento”, as alterações 
serão as seguintes: o prazo limite 
de pagamento da fatura figura no 
canto superior direito; o pagamen-
to poderá ser feito através de dé-
bito direto, no Posto de Cobrança 
(sito junto à Gare Rodoviária) ou 
através de Multibanco; no ato de 
pagamento deverá fazer-se acom-
panhar da fatura original. A não 
apresentação da mesma, implica 
a cobrança de custos adicionais. 

Uma vez ultrapassada a data limi-
te de pagamento da fatura, rece-
berá um Aviso de Falta de Paga-
mento e Suspensão de 
Fornecimento de Água, possibili-
tando o pagamento voluntário, 
acrescido de juros de mora e taxas 
administrativas, a pagar na Tesou-
raria da Câmara Municipal, duran-
te os 20 dias úteis subsequentes. 
Após esse limite de pagamento e, 
conforme notificação referida no 
número anterior, irá proceder-se 
ao corte de fornecimento de água 
e respetiva remoção do contador 
e a fatura passará para Cobrança 
Coerciva (Execuções Fiscais). 

Os respetivos documentos e ta-
rifários em vigor podem ser con-
sultados na íntegra em www.cm-
-castroverde.pt (menu A Autarquia» 
Câmara Municipal» Editais).

FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

O trabalho de um Executivo mede-se por ações. 
Objetivamente, o que todos os munícipes que-
rem é que aqueles em quem depositaram a sua 
confiança para gerir os destinos do seu concelho, 

durante um mandato de quatro anos, o executem com serie-
dade, sem pôr em causa o futuro do concelho e do municí-
pio, criem as condições necessárias para dar qualidade de 
vida aos seus concidadãos e dignifiquem a imagem da sua 
terra no exterior. Exige-se que assim seja. Contudo, muitas 
das vezes, na avaliação crítica que cada um de nós efetua, 
não se colocam todos os dados em cima da mesa. É normal. 
Assim, como é natural que, em períodos de menor visibili-
dade do trabalho efetuado, o populismo e a desinformação 
surjam de forma ostensiva. 

Chegados ao fim da primeira metade deste mandato, 
importa referir três momentos acerca deste tempo que 
estamos a viver. A receita do município de Castro Verde, 
proveniente do Estado, não chega para pagar os gastos 
com o funcionamento do Município; o pagamento da água e 
da iluminação pública; sem a existência dos apoios comuni-
tários é impossível efetuar investimento em grandes obras; 
a almofada financeira que tem permitido o nível de vida que 
o concelho oferece, os apoios ao movimento associativo e o 
número e diversidade de infraestruturas que temos, advém 
da receita que temos tido com a derrama e do contexto 
financeiro e económico proporcionado pelos fundos comu-
nitários e que o Município de Castro Verde tem aproveitado 
com sucesso.

Nos últimos dois anos assistimos ao estrangulamento 
do Quadro Comunitário e à diminuição extraordinária da 
derrama. Isto significa que, não havendo reforço financeiro 
para as autarquias (antes pelo contrário, a Lei das Finanças 
Locais há muito que foi metida na gaveta pelos Governos 
do PS e do PSD/CDS e a Câmara Municipal de Castro Verde 
perdeu, nos últimos cinco anos mais de quatro milhões 
de euros, aproximadamente metade do valor da Derrama 
recebida em igual período de tempo), qualquer investi-
mento importante tem que ser adiado ou então tem que se 
recorrer a empréstimos bancários, havendo capacidade de 
endividamento para o poder fazer, o que não acontece com 
todos os municípios.

No distrito de Beja o Município de Castro Verde é aquele 
que tem uma das melhores saúdes financeiras. E, segundo 
o “Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses - 2014”, 
Castro Verde ocupava o 42º lugar (em 308) do ranking dos 
municípios com melhor índice de dívida total = 25,4% (Dívida 
Total/Limite à Dívida Total).

Na ausência de outros instrumentos de financiamento 
para projetos que julgamos importantes, podíamos fazer 
como outros e esperar até começarem a abrir as candidatu-
ras aos fundos comunitários e “esperar” que se conseguisse 
o seu financiamento. 

Mas esta não é a postura da nossa gestão. Queremos 
desenvolvimento para este concelho e faremos todos os 
esforços para que se viva melhor em Castro Verde. Essa é a 
única realidade que nos move e o futuro do concelho cons-
trói-se todos os dias e, não apenas, de vez em quando. 
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Presidenciais 2016 
Resultados no concelho de Castro Verde

Os portugueses elegeram, a 24 
de janeiro de 2016, o Presidente 
da República para os próximos 
cinco anos. 

O candidato Sampaio da Nóvoa 
foi o mais votado no concelho de 
Castro Verde, com 1008 votos 
(34,17%), seguido de Marcelo Re-
belo de Sousa com 790 votos (26,78 
%), de Marisa Matias com 449 vo-

tos (15,22%) e de Edgar Silva com 
412 votos (13,97%)

As Presidenciais registaram, no 
concelho, um total de 3.013 votan-
tes, num universo de 6.407 inscri-
tos. No total, foram contabilizados 
40 votos brancos, 23 votos nulos e 
3.395 abstenções (52,98%).

Marcelo Rebelo de Sousa foi elei-
to Presidente da República, depois 
de vencer as Eleições Presidenciais 
com 52% dos votos.

ETA do Monte da Rocha

AUTARQUIA
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Ano Letivo 2015/ 2016

Escolas e autarquia voltam a aderir
ao projeto “Heróis da Fruta”
Os "Hinos da Fruta" estão disponíveis para votação até ao próximo dia 10 de 
março e transmitem a  importância de uma alimentação saudável na saúde 
das crianças. 

Está aberta a votação dos “Hinos 
da Fruta” criados no âmbito da 5ª 
edição do projeto “Heróis da Fruta 
– Lanche Escolar Saudável”, o maior 
programa de educação para a saúde 
em Portugal promovido pela Asso-
ciação Portuguesa contra a Obesi-
dade Infantil (APCOI), que este ano 
conta com a participação dos Cen-
tros Escolares nº 1 e 2 de Castro Ver-
de, e da Creche/Jardim de Infância 
do Lar Jacinto Faleiro.

A votação decorre até ao dia 10 de 
março e vai eleger quatro “Hinos da 
Fruta” finalistas por região. O valor 
de cada chamada (60 cêntimos+iva) 
reverte como donativo a favor da 
«Missão 1 Quilo de Ajuda», um fun-
do social criado pela APCOI que per-
mitirá a distribuição gratuita de ca-
bazes semanais nas escolas para 
apoiar a inclusão de fruta no lanche 
escolar dos alunos mais carenciados 
do país.

O projeto, que conta com a par-
ceria da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde e do Agrupamento de Es-
colas, tem como missão a prevenção 
da obesidade infantil e restantes 

doenças associadas, ao longo do ano 
letivo 2015-2016, junto dos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico.

As músicas mais criativas serão 
escolhidas por um Júri composto 
por nomes de referência do pano-
rama musical português e os ven-
cedores receberão na sua escola o 
espetáculo interativo «Super Festa 
dos Heróis da Fruta» para celebrar 
a importância da alimentação na 
saúde das crianças. 

No âmbito do projeto está a ser 
dinamizado um programa educati-
vo de intervenção motivacional, no 
qual os professores são convidados 
a explorar diversos temas através da 
realização de fichas de trabalho e 
atividades pedagógicas que incen-

tivam ao consumo de fruta e ensinam 
sobre alimentação saudável, ativi-
dade física, higiene, agricultura e 
respeito pelo meio ambiente. O pro-
grama contempla ainda a realização 
de ações de sensibilização, ações de 
prevenção e apoio social, workshops, 
palestras, jogos pedagógicos e pro-
jetos escolares em torno da preven-
ção da obesidade e do incentivo à 
adoção de hábitos de vida mais sau-
dáveis.

Bibliotecas de Castro Verde distinguidas pela 
Rede de Bibliotecas Escolares

No âmbito do Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares (MIBE), 
iniciativa promovida pela Rede de 
Bibliotecas Escolares, que decor-
reu durante todo o mês de outubro 
de 2015, as Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde foram distinguidas 
com uma Menção Honrosa, entre 
oitenta agrupamentos / escolas 
que responderam ao desafio da 
RBE.

“Chá de leituras com “Inter(ger)
ações”, “Contratos de Leitura”, “Lei-
turas na Biblioteca Escolar” e “Cas-
troLê+História” foram as atividades 
que mereceram a distinção do MIBE, 
e que envolveram alunos dos vá-

rios níveis de ensino, docentes, 
assistentes profissionais e encar-

regados de educação de todo o 
concelho.

MOÇÃO
Pela necessidade urgente de requalificação da Escola 

Secundária de Castro Verde

A Constituição da República Portuguesa, nos artigos 73º e 74º, afirma a 
educação e o ensino como direitos de todos os cidadãos e obriga o Estado 
a promover a sua democratização, a reunir as condições necessárias para 
que a educação, realizada através da escola, “contribua para a igualdade 
de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e 
culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, 
de compreensão mútua, de solidariedade, de responsabilidade, para o 
progresso social e para a participação democrática na vida coletiva”.

Uma missão fundamental que a escola pública não pode deixar de cum-
prir devendo, para o efeito, a educação ser assumida pelo Estado como 
uma prioridade que salvaguarde o definido na Constituição Portuguesa. 
Esta responsabilidade implica uma atenção especial para os contextos e 
condições em que a educação acontece, sob pena de se poder estar a 
colocar em causa a igualdade de oportunidades e o sucesso educativo.

No nosso contexto local importa voltar a alertar o Ministério da Educa-
ção e Ciência para a grave situação em que se encontra a Escola Secun-
dária de Castro Verde, de há uns anos a esta data, situação que se tem 
vindo a agravar muito nos últimos anos letivos.

Importa referir que a degradação das condições físicas do edifício (onde 
a resolução da questão relacionada com a remoção das coberturas de 
amianto não está totalmente resolvida) afeta a motivação da comunidade 
escolar e coloca em causa a qualidade do ensino lecionado, uma vez que, 
sobretudo na época de inverno, o desconforto térmico é enorme e as 
infiltrações nas coberturas inviabilizam a utilização de alguns espaços. A 
degradação estende-se também aos equipamentos existentes, como car-
teiras e cadeiras, cujo estado de conservação também inviabiliza alguma 
operacionalidade letiva.
Assim, tendo presente a realidade que se vive, e na sequência:
- dos esforços desenvolvidos nos últimos anos no sentido de alertar as 

entidades competentes para a situação da Escola Secundária de Castro 
Verde, com destaque para os contactos estabelecidos pela Câmara 
Municipal de Castro Verde e pela direção do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde;

-  da inscrição da obra de requalificação da Escola Secundária de Castro 
Verde no Mapeamento dos Investimentos em infraestruturas escolares 
do Programa Operacional Regional do Portugal 2020, mediante reivin-
dicação da Câmara Municipal de Castro Verde;

-  dos documentos emanados do Conselho Municipal de Educação e do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, cujo teor 
foi dado a conhecer às entidades competentes;

-  das manifestações de protesto e indignação levadas a cabo pelos alu-
nos da Escola Secundária e demais comunidade escolar;

-  das questões interpeladas pelas bancadas do PCP e do PEV aos Minis-
tros da Educação nas legislaturas anteriores sobre as condições da Escola 
Secundária de Castro Verde e a necessidade urgente de intervenção, ten-
do os deputados João Ramos (PCP) e José Luís Ferreira (PEV), bem como 
Mário Simões (PSD) constatado a situação em visita realizada à ESCV.
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida em sessão ordinária, 

no dia 17 de Dezembro de 2015, deliberou, por unanimidade:
Manifestar a sua enorme preocupação pelas condições em que se en-

contram as instalações e os equipamentos da Escola Secundária de Cas-
tro Verde, as quais originam problemas que colocam em causa o exercí-
cio da prática educativa e a segurança dos próprios alunos;

Subscrever todas as diligências que têm sido efetuadas com o objetivo 
de apelar para a resolução deste problema que preocupa a comunidade;

Repudiar a falta de investimento dos sucessivos governos no sentido 
de resolver este problema que se arrasta há vários anos e que se tem 
vindo a agravar nos últimos anos letivos;

Apelar para que sejam tomadas medidas no sentido de resolver esta 
situação com brevidade, que permitam uma intervenção de requalificação 
profunda que a Escola Secundária de Castro Verde necessita para de-
sempenhar o seu papel, num cenário de igualdade de oportunidades, 
que deve orientar a intervenção do Estado, numa política pública educa-
tiva de qualidade;

Dar conhecimento do teor desta Moção ao Ministro da Educação e 
Ciência, às bancadas parlamentares da Assembleia da República, ao De-
legado da DGEstE-DSR Alentejo, à Presidente do  Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde e ao Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde.

O Solo é que Sustenta a Vida
Filme vence prémio no Festival PORTanima 
Junior 2015

O filme de animação “O Solo é 
que Sustenta a Vida”, produzido no 
ano letivo 2014/2015 pelos alunos 
Joana Peres (7ºA), Patrícia Penas 
(7ºA) e Kevin Gonçalves (7ºA) do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde, com a colaboração do pro-
fessor Joaquim Rosa, foi conside-
rado o melhor trabalho na catego-
ria do 3º Ciclo do festival 
PORTanima Junior 2015, que de-
correu na Casa das Artes do Porto, 
entre 3 e 5 de dezembro. 

Uma classificação que veio re-

forçar o reconhecimento e noto-
riedade pelo trabalho que tem vin-
do a ser desenvolvido no campo 
da multimédia nos estabelecimen-
tos de ensino de Castro Verde. Já 
este ano o mesmo filme tinha con-
seguido o 1º lugar no I Concurso 
Escolar “A Água que nos Une – É o 
Solo que Sustenta a Vida!”, promo-
vido pela Comissão Nacional Por-
tuguesa da UNESCO. O festival POR-
Tanima Junior 2015 é um festival 
nacional de cinema de animação 
para escolas, organizado pelo Mu-

nicípio do Porto, em parceria com 
a Associação de Ludotecas do Por-
to - CLIA/ ANILUPA e pretende 
estimular a exibição pública de 
filmes que não são distribuídos 
nem exibidos nos circuitos tradi-
cionais e/ou comerciais de cinema 
de animação em Portugal, criando 
um espaço de reflexão, exposição 
e promoção de trabalhos na área 
do cinema de animação. 
Veja o filme premiado em 
https://youtu.be/kVzk8BDkmmI 

Requalificação da Escola Secundária
de Castro Verde
Assembleia Municipal 
aprovou Moção 

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, reunida em sessão pú-
blica ordinária de dia 17 de dezem-
bro de 2015, aprovou, por 
unanimidade, uma Moção “Pela 

necessidade urgente de requali-
ficação da Escola Secundária de 
Castro Verde”, apresentada pelos 
eleitos da CDU.

Para votar no seu hino favorito 
ligue:
Centro Escolar nº 1 t 760 457 271
Centros Escolar nº 2 t 760 457 270
Creche/Jardim de Infância do Lar 
Jacinto Faleiro t 760 457 087

EDUCAÇÃO
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A Arte de Respirar em Todo o Tempo

Centro de Saúde desenvolve projeto sobre doenças do 
foro respiratório

O Centro de Saúde de Castro Ver-
de está a desenvolver um projeto 
que visa acompanhar os doentes 
com patologias do foro respirató-
rio. Integrado no programa “En-
fermeiro em Família”, o projeto “A 
Arte de Respirar em Todo o Tempo” 
tem como finalidade aconselhar, 
acompanhar, apoiar e transmitir 
conhecimentos neste campo, ten-

tando melhorar ou otimizar a ca-
pacidade ventilatória dos doentes, 
para que estes possam, eles pró-
prios, lidar com a sua situação. 
Atualmente estão já identificadas 
pelo Centro de Saúde 2500 pessoas 
com problemas respiratórios, como 
bronquite, enfizema, asma e as 
doenças profissionais associadas 
a ambientes poluídos ou com fra-

ca qualidade de ar respirável, que 
poderão, através deste projeto, ser 
encaminhadas para sessões de 
grupo com uma psicóloga e para 
sessões de exercícios com um fi-
sioterapeuta, que lhe permitirão 
aprender técnicas de respiração e 
expiração adequadas.

A iniciativa articula-se ainda com 
a Campanha de Vacinação contra 

a Gripe e, simultaneamente, com 
as Consultas de Cessação Tabági-
ca e é transversal à própria ativi-
dade da unidade local de saúde.

O projeto arrancou no início de 
2015, mas irá prolongar-se duran-
te todo o ano 2016, altura em que 
será avaliado pela Direção Geral 
de Saúde, no sentido de ser imple-
mentado em todo o país.

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

Autarquia celebrou protocolo de cooperação 
 O desenvolver de uma maior proximidade junto das crianças do 
concelho alvo de intervenção, a sinalização e encaminhamento 
das situações identificadas para as estruturas competentes são 
alguns dos objetivos contemplados no protocolo assinado entre 
autarquias de Castro Verde e Mértola e a SNIPI, no âmbito do III 
Encontro de Intervenção Precoce na Infância do Distrito de Beja.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde celebrou, no passado dia 
19 de novembro de 2015, no âm-
bito do III Encontro de Interven-
ção Precoce do Distrito de Beja, 
que se realizou no Cineteatro 
Municipal de Castro Verde, um 
protocolo de cooperação, de âm-
bito territorial, com a Subcomis-
são Regional do Sistema Nacional 
de Intervenção Precoce na Infân-
cia (SNIPI). 

O protocolo tem como objeti-
vos desenvolver uma maior pro-
ximidade junto das crianças do 
concelho de Castro Verde e Mér-
tola que sejam alvo de interven-
ção, através da articulação entre 

os respetivos Municípios e a Equi-
pa Local de Intervenção (ELI), 
bem como a sinalização e enca-
minhamento das situações iden-
tificadas para as estruturas com-
petentes. Neste âmbito será 
ainda efetuada a recolha, atuali-
zação de informação e levanta-
mento de dados do território 
abrangido pela Equipa Local de 
Castro Verde e Mértola e desen-
volvido um trabalho de sensibi-
lização da comunidade. 

O III Encontro de Intervenção 
Precoce do Distrito de Beja foi 
organizado pela ELI de Castro 
Verde e Mértola, conjuntamente 
com o SNIPI e o Núcleo de Su-

pervisão Técnica 
de Beja, com o 
apoio das autar-
quias de Castro 
Verde e Mértola, 
da Santa Casa da 
Misericórdia de 
Mértola e do Lar 
Jacinto Faleiro e 
centrou-se na re-
flexão e promoção 
das práticas re-
comendadas em 
Intervenção Precoce na Infância 
que, alicerçadas na precocidade 
da intervenção, na família en-
quanto parceira e numa ação con-
certada de natureza comunitária, 

poderão contribuir para o bem-
-estar das famílias, prevenindo 
desigualdades e exclusão social. 
O encontrou contou com a par-
ticipação de um conjunto de in-

tervenientes que contribuíram 
fortemente para o sucesso da 
mesma, expresso na avaliação 
realizada pela quase centena e 
meia de participantes. 

Castro Verde Solidário 

Espetáculo angariou fundos para 
apoiar famílias de crianças do IPO

No passado dia 7 de novembro, 
os humoristas Eduardo Madeira, 
Joana Madeira e Luís Filipe Borges 
protagonizaram um espetáculo so-
lidário de stand up comedy, no Ci-
neteatro Municipal de Castro Ver-
de, organizado pelo núcleo de Beja 
da uAPHu – Associação de Pais 
Heróis, em colaboração com a Câ-
mara Municipal de Castro Verde.

A iniciativa teve como finalida-

de dar a conhecer a Associação e 
angariar fundos que lhe permitam 
prosseguir a sua missão que con-
siste em apoiar, mimar e acarinhar 
as famílias das crianças internadas 
no Instituto Português de Onco-
logia, acompanhando todo o pro-
cesso da doença, desde o diagnós-
tico até ao término do tratamento.

Adelaide Sousa, Presidente da 
Associação, faz desta noite um ba-
lanço muito positivo, “pelo valor 
angariado que permitiu ajudar as 
famílias em situação de apoio, mas 
também por ver o público cons-
ciencializar-se da realidade destas 
famílias e do pesadelo que enfren-
tam pois têm de continuar a pagar 
as suas contas, a pôr comida na 
mesa e a acompanhar outros fi-
lhos…”

O espetáculo foi a primeira ini-

ciativa realizada pela Associação 
em Castro Verde, mas a Adelaide 
Sousa acredita que muitas mais se 
seguirão. “Perante o apoio que sen-
timos durante a organização des-
te evento, principalmente por par-
te da Câmara Municipal de Castro 
Verde, mas também de vários em-
presários, estabelecimentos co-
merciais e pessoas anónimas, va-
mos certamente ponderar a 
realização de mais eventos desta 
natureza. Temos algumas ideias, 
muitas delas já planeadas pela 
coordenadora do Núcleo de Beja 
da uAPHu, Diana Marcelino, e que 
passam por atividades como ca-
minhadas solidárias, zumba, sem 
esquecer a organização de ações 
de recolha de sangue e registo de 
dadores de medula óssea”.

Adelaide Sousa relembra que é 

possível ajudar estas famílias de 
formas muito diversas. Através de 
donativos, apoios, parcerias ou 
tornando-se associado da Asso-
ciação, mas também, através do 
envio de uma carta, de um postal, 
da ajuda em coisas básicas do dia-
-a-dia”.

Criada em 2014 por iniciativa de 
Adelaide Sousa após ter sido diag-

nosticada uma leucemia linfoblás-
tica à sua filha, em 2010, a Asso-
ciação pretende ser uma 
estrutura de apoio aos pais de uma 
criança com cancro, dando-lhes 
o direito a viver com dignidade. 

Apoie a Associação. Informe-se 
em: http://www.paisherois.org/
colabore/

Assinatura do protocolo

Espetáculo de solidariedade em Castro Verde
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Lar Frei Manoel das Entradas

Nova Estrutura Residencial abriu em dezembro
A abertura oficial da Nova Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas do Lar Frei Manoel das 
Entradas, em dezembro passado, representa 
a concretização de um objetivo há muito 
ambicionado pela população e pelas várias 
direções e entidades locais que, ao longo 
destes 23 anos, têm lutado pela criação de 
uma infraestrutura que permitisse colmatar as 
necessidades dos idosos e gerar mais emprego na 
freguesia. 

O dia 13 de dezembro de 2015 
é uma data que ficará certamen-
te na memória dos muitos entra-
denses que compareceram à aber-
tura oficial da nova Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas 
do Lar Frei Manoel das Entradas, 
situada na rua Álvaro Cunhal, nº 
1, em Entradas. Uma obra há mui-
to ambicionada pelos vários cor-
pos gerentes que ao longo dos úl-
timos 23 anos passaram pela 
instituição particular de solida-
riedade social, mas sobretudo pela 
população local, que assistiu nes-
te dia à concretização de um so-
nho antigo, que vem agora col-
matar as necessidades dos mais 
idosos.

Neste dia presidiram ao ato de 
abertura António Jerónimo (pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Entradas), Francisco Duarte (pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde), Helena Branquinho 
Barreto (Diretora do Centro Regio-
nal de Segurança Social de Beja), 
Maria Flôr Nobre (presidente do 
Lar Frei Manoel das Entradas) e os 
restantes membros da direção da 
instituição de solidariedade social.

Durante os discursos de aber-
tura foi unânime que a entrada 
em funcionamento desta estru-
tura residencial marcará a histó-
ria da vila de Entradas, uma vez 
que representa o cumprimento 
de mais uma etapa na missão para 
a qual o Lar Frei Manoel das En-
tradas foi fundado: contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida 
e bem-estar dos cidadãos, numa 
zona onde o envelhecimento da 
população e a desertificação são, 
infelizmente, uma realidade.

Na cerimónia, onde os muitos 
populares presentes tiveram a 
oportunidade de visitar as insta-
lações, marcaram ainda presença 
diversos autarcas e representan-
tes de várias entidades, associa-
ções e coletividades do concelho 
e o deputado da Assembleia da 
República, João Ramos, eleito pela 
bancada parlamentar do PCP.

Novas valências para 
os mais idosos

 
A nova Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas contempla a va-
lência de Lar e veio complemen-
tar a oferta já existente ao nível 
do Centro de Dia e do Serviço de 
Apoio Domiciliário, a funcionar 

há cerca de 15 anos nas antigas 
instalações da Casa do Povo de 
Entradas.

Com capacidade para 41 camas, 
33 das quais abrangidas pelo acor-
do de cooperação estabelecido 
com o Instituto da Segurança So-
cial, este novo equipamento foi 
cofinanciado em 85% pelo pro-
grama InAlentejo e em 15% pela 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, que foi ainda responsável pela 
elaboração do projeto e acompa-
nhamento da obra, e representa 
um investimento na ordem de 1 
milhão e quatrocentos mil euros. 

Este novo equipamento é um 
edifício novo e moderno, cheio de 
luz natural, com muitas áreas am-
plas e espaçosas, que tem à dis-
posição dos utentes 24 quartos, 
17 duplos e 7 individuais, com casa 
de banho privativa, gabinete para 
cabeleireiro, instalações sanitárias 
comuns e zona de banho assisti-
do, sala de estar e de refeições, sala 
de atividades e lazer, sala multi-
média e leitura e sala de atividade 
física e saúde. Complementam 
ainda o edifício os espaços de apoio, 
como a receção, secretaria, gabi-
nete da direção, sala de reuniões, 
arquivo, copa, dispensa, gabine-
te para os colaboradores com res-
petivas instalações sanitárias, ga-
binete de vigilância, rouparia, sala 
de máquinas, zona de sujos, ar-
rumos e logradouros.

Mais emprego para 
o concelho

A criação desta nova valência 
permitiu à instituição alargar em 
dez o número de colaboradores 
e de serviços especializados à ter-
ceira idade, sendo que atualmen-
te trabalham no Lar Frei Manoel 
das Entradas 30 pessoas, 1 ele-
mento do sexo masculino e 29 do 
sexo feminino, entre ajudantes de 
ação direta, auxiliares de serviços 
gerais, lavadeiras/engomadeiras, 
administrativos, enfermeira, ani-
madora sociocultural, cozinheiras, 
ajudantes de cozinha e diretora 
técnica/assistente social.

Até ao momento o Lar Frei Ma-
noel das Entradas tem 27 utentes 
na valência de Lar da 3ª Idade, 44 
em apoio domiciliário e 9 utentes 
em regime de Centro de Dia. 
Fundado em 1992 por um grupo 
de entradenses, o Lar Frei Manoel 
das Entradas iniciou a sua ativi-

dade em 2001, ao abrigo do Pro-
jeto de Luta Contra a Pobreza – 
“Viver Melhor no Campo Branco” 
– que permitiu prestar os serviços 

de apoio domiciliário e centro de 
dia à população de Entradas. Anos 
mais tarde o serviço de apoio do-
miciliário foi alargado às fregue-

sias de Santa Bárbara de Padrões, 
São Marcos da Atabueira e a al-
gumas localidades da freguesia 
de Castro Verde.

Lares de 3ª Idade representam 223 postos de 
trabalho no concelho

Castro Verde é um concelho onde a economia as-
senta predominantemente na indústria mineira e ex-
trativa, e onde a oferta de trabalho, principalmente 
no feminino, é menor. A existência de quatro Lares 
de 3ª Idade no concelho representa 223 postos de 
trabalho (211 mulheres e 12 homens), um contributo 
para a diversificação da economia e uma oportuni-
dade de emprego para muitos, mas especialmente 
para as mulheres do concelho de Castro Verde e 
concelhos limítrofes:

Lar Jacinto Faleiro – Castro Verde  
O Lar Jacinto Faleiro, em Castro Verde, presta ser-

viços de apoio domiciliário, Centro de Dia e Lar de 3ª 
Idade à população mais idosa. A funcionar com dois 
polos, a instituição de solidariedade social tem atual-
mente 89 funcionários ligados a estas valências, sen-
do que 86 são mulheres e 3 homens, originários dos 
concelhos de Castro Verde, Aljustrel e Beja.

Lar Seara de Abril – Sta. Bárbara de 
Padrões

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas Seara 
de Abril tem neste momento 30 funcionários, 29 mu-
lheres e 1 homem. A grande maioria é residente no 
concelho de Castro Verde, 25 dos quais pertencem 

à freguesia de Santa Bárbara de Padrões. Apenas 2 
funcionárias são residentes nos concelhos de Mér-
tola e Aljustrel.

Lar Frei Manoel das Entradas – Entradas
Atualmente o Lar Frei Manoel das Entradas tem ao 

serviço 30 pessoas, 1 elemento do sexo masculino e 
29 do sexo feminino, naturais dos concelhos de Cas-
tro Verde, Aljustrel, Beja e Mértola, que diarimente 
prestam serviços nas valências de Lar, Centro de Dia 
e Apoio Domiciliário.

Fundação Joaquim António Franco e seus 
Pais

A Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 
de Casével dedica-se à prestação de serviços nas 
valências de Lar de 3ª Idade, Centro de Dia e Serviço 
de Apoio Domiciliário, mas também na área dos Cui-
dados Continuados. Atualmente, a instituição de so-
lidariedade social tem afetos 38 funcionários, na va-
lência de Lar, e 36 na Unidade de Cuidados 
Continuados. De salientar que, do total de 74 funcio-
nários, 67 são do sexo feminino e 7, do sexo mascu-
lino, sendo a maioria dos concelhos de Castro Verde, 
Almodôvar, Ourique, Aljustrel, Ferreira do Alentejo e 
Odemira.

Castro Verde, um destino geriátrico
Com a abertura da nova Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas do Lar Frei Manoel das Entradas, 
elevam-se a quatro as instituições particulares de 
solidariedade social que se dedicam à prestação de 
serviços com valências de lar para a 3ª Idade, jun-
tando-se ao Lar Jacinto Faleiro (Castro Verde), com 
dois polos, Lar Seara de Abril (Santa Bárbara de Pa-
drões) e ao Lar da Fundação Joaquim António Fran-
co e seus Pais (Casével), que se prepara para abrir 
a II Fase de Lar.

No dia da abertura desta nova infraestrutura, Fran-
cisco Duarte, Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde, salientou no seu discurso a importân-

cia que esta terá no apoio aos mais idosos, mas 
também o facto de ter vindo contribuir para um dos 
grandes objetivos estratégicos da autarquia, deli-
neado há alguns anos, de tornar Castro Verde num 
destino geriátrico: “O facto de Castro Verde poder 
ser uma referência neste campo reveste-se de ex-
trema importância para a sua vivência e para a sua 
sustentabilidade económica, para além, obviamen-
te, de poder proporcionar aos seus habitantes en-
velhecidos, e a outras pessoas de concelhos vizinhos, 
uma velhice digna e com as condições mínimas para 
que ela se possa exercer plenamente”.

Abertura da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar Frei Manoel das Entradas
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POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DO
CENTRO ESCOLAR Nº 2 

Obras já começaram
Tiveram início, durante o mês 

de dezembro, os trabalhos de cons-
trução do novo Polidesportivo Des-
coberto, no Jardim da Esteva, junto 
ao Centro Escolar nº2 de Castro 
Verde. Um investimento da Câmara 
Municipal de Castro Verde na ordem 
dos 98.000€, que irá proporcio-
nar, conforme previsto inicialmen-
te, 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. 

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO

Empreitada de Expansão no concelho 
em curso

No seguimento da sessão pública 
de assinatura do contrato e de es-
clarecimento sobre o novo abas-
tecimento de água a algumas lo-
calidades da freguesia de Santa 
Bárbara de Padrões,  realizada no 
passado mês de setembro, já estão 
a decorrer os trabalhos da "Em-
preitada de Expansão em Castro 
Verde – Sete", levados a cabo pela 
Águas Públicas do Alentejo. Esta 
intervenção tem como objetivo 
melhorar a utilização integrada das 
origens de água existentes e a efi-
ciência do funcionamento da Estação 
de Tratamento de Águas da Sete, 
assim como o aumento dos volumes 
de água armazenados e a cons-
trução de 8,5 km de condutas.

Adjudicada à empresa CASUR, 
Construções S.A., e com um prazo 
de execução de 180 dias, a inter-
venção contempla a construção 
do Reservatório Elevado em betão 
armado, na localidade de Santa 
Bárbara de Padrões, com um volume 
útil de 200 m3, e a execução das 
respetivas condutas adutoras do 

Furo do Beringelinho para o re-
servatório de Santa Bárbara de 
Padrões e deste para as deriva-
ções da Sete, Rolão, Viseus e Sor-
raias. 

A obra, que representa um in-
vestimento no valor de 887.947,47€, 
inclui ainda a execução de um re-

servatório apoiado de água bruta, 
com um volume útil de 100 m3 na 
ETA da Sete e a execução de uma 
conduta de ligação entre a ETA e 
o reservatório elevado existente 
na Sete, que irá ser reparado e 
beneficiado durante o decorrer 
desta intervenção.

ETAR’S DE SANTA BÁRBARA
DE PADRÕES, NAMORADOS E PIÇARRAS

Concurso para empreitada de 
remodelação está a decorrer 

Está a decorrer, desde o dia 12 
de janeiro de 2016, o concurso 
para a empreitada de remodela-
ção das Estações de Tratamentos 
de Águas Residuais (ETAR’s) das 
localidades de Santa Bárbara de 
Padrões, Namorados e Piçarras.

Esta intervenção, levada a cabo 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, contempla a substituição 
dos órgãos de tratamento, cujo 
funcionamento já não satisfaz as 
exigências adequadas, apresen-
tando alguns deles um desempe-
nho deficiente, por se tratarem de 
equipamentos com muitos anos 
de funcionamento. 

O bom e eficiente funcionamen-
to das Estações de Tratamento de 
Águas (ETAR’s) ao serviço do con-
celho de Castro Verde represen-
ta um dos pontos fundamentais 

para garantir a política de salva-
guarda ambiental, que tem vindo 
a ser seguida pelo município, de 

forma a minimizar o impacto das 
fontes poluidoras das linhas de 
água e no ambiente envolvente. 

Câmara Municipal de Castro Verde alerta para 
viaturas abandonadas na via pública

A Câmara Municipal de Castro Verde, 
no âmbito das suas competências (e de 
acordo com os artigos 163º a 167º do 
Código da Estrada, aprovado pelo De-
creto-Lei 114/94, de 3 de maio, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei 44/2005, 
de 23 de fevereiro, relativo ao abando-
no, bloqueamento e remoção de veí-
culos) informa que irá proceder à recolha 
e encaminhamento para abate de todos 
os veículos que se encontrem em estado 
de abandono na via pública há mais de 

30 dias consecutivos. 
Assim, com vista à necessidade de 

implementação de uma gestão ambien-
talmente equilibrada dos veículos em 
fim de vida, abandonados na via pública, 
a Câmara Municipal de Castro Verde, 
alerta todos os munícipes que tenham 
viaturas nestas condições para que pro-
cedam à sua recolha para local privado, 
dentro dos prazos previstos na lei. 

Verificado o abandono permanente 
da viatura na via pública, as autoridades 

competentes procedem à sua remoção. 
Posteriormente, a viatura poderá ser 
requerida na Câmara Municipal onde 
será efetuado o pagamento das des-
pesas da recolha e deposição. A devo-
lução da viatura será feita nas instalações 
da Ambitrena, no Parque Ambiental da 
Amalga/ResiAlentejo, mediante a apre-
sentação de declaração emitida no ato 
do pagamento pela Câmara Municipal.

Dando continuidade a uma po-
lítica municipal de reparação e 
manutenção de caminhos e estra-
das municipais, a Câmara Munici-
pal de Castro Verde procedeu, 
recentemente, à reparação e re-
cuperação de um conjunto de ca-
minhos agrícolas no concelho que 
integram, em simultâneo, a Rede 
Viária Florestal.

No conjunto de intervenções 
realizadas inscreve-se a reparação 
da estrada das Misericórdias Nova 
e Velha, desde o limite do conce-
lho; a recuperação do acesso entre 
o Monte do Outeiro e os Namora-
dos, com passagem pela Horta da 
Silva, Monte Roxo, Chaminé das 
Cabeças e Monte das Cabeças; a 

reabilitação da ligação entre o 
Outeiro Novo e o Monte Novo de 
São Pedro até ao São Pedro das 
Cabeças, da estrada do Zambujal 
até São Pedro das Cabeças, do 
Monte dos Monteses, desde S. 
Marcos da Atabueira, e da via entre 
Castro Verde e os Geraldos, pas-
sando pelo São Martinho, pela 
Horta da Prata e Monte Novo da 
Janela, e ainda da estrada que liga 
Entradas à Quinta da Zorra.

Esta política de manutenção de 
caminhos agrícolas integra o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, que tem como 
finalidade dar apoio às atividades 
desenvolvidas pelo setor agrícola 
e pecuário.

Recuperação de
Caminhos Agrícolas

Construção do reservatório elevado de Sta. Bárbara de Padrões
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Turismo do Alentejo ERT
Guia de Restaurantes Certificados do Alentejo 
já está disponível em versão digital

O Restaurante “A Cavalariça”, em 
Entradas, é um dos oitenta e qua-
tro estabelecimentos que integra 
o “Guia de Restaurantes Certifica-
dos do Alentejo”, uma publicação 
editada pela Turismo do Alentejo 
ERT, apresentada neste restauran-
te, no âmbito do projeto de valo-
rização da gastronomia da região, 
“Alentejo Bom Gosto”. A obra pro-
cura através desta viagem pela gas-
tronomia do Alentejo preservar e 
dignificar os traços identitários e 
genuínos da região e de um vasto 
espólio gastronómico que, em mui-
to, têm contribuído para promover 
a marca Alentejo, dentro e fora de 
portas. A distinção dos 84 estabe-

lecimentos decorreu da valorização 
da confeção alentejana, inspirada 
em receituários ancestrais e na uti-
lização de produtos endógenos, 

da excelência do serviço, da apre-
sentação cuidada do espaço, das 
ementas e cartas de vinho. 

O Guia de Restaurantes Certifi-
cados do Alentejo já está disponí-
vel on-line, nas versão ePUB e a 
PDF. A edição digital permite que 
os restaurantes que não estiveram 
envolvidos na 1.ª fase de certifica-
ção, e que não constam do guia, 
possam aderir ao processo de cer-
tificação, a qualquer momento.

No site da Turismo do Alentejo, 
em www.visitalentejo.pt/pt/, pode 
aceder à versão PDF do Guia e ain-
da assistir ao vídeo promocional 
da publicação.

Novo Turismo Rural em S. Marcos da Atabueira

Casa de Campo "Abetarda" 
O concelho de Castro Verde tem mais uma unidade de alojamento desde o início do ano. Chama-se Casa de Campo Abetarda, 
localiza-se em pleno coração de S. Marcos da Atabueira e é o espaço ideal para usufruir do sossego e tranquilidade do Alentejo.

ALEXANDRA CONTREIRAS

É na aldeia de São Marcos da 
Atabueira que funciona, desde o 
início deste ano, a nova unidade 
de alojamento do concelho de Cas-
tro Verde. Localizada em pleno 
centro da localidade, junto à Igre-
ja, num edifício centenário, cuja 
traça original foi preservada, a Casa 
de Campo "Abetarda" é o espaço 
ideal para quem pretende desfru-
tar de um tempo de lazer no con-
forto e sossego, no coração do Alen-
tejo.

Manuel Amado, proprietário do 
espaço e mentor deste projeto nas-
cido há cerca de 5 anos, passa a 
vida entre Paris, onde reside há 
cerca de 44 anos, e o Alentejo, onde 
tem uma propriedade, que visita 
sempre que tem oportunidade. E 
foi numa dessas visitas que des-
cobriu a casa que transformou em 
alojamento: “Sempre que posso 
venho passar uns dias ao Alentejo 
e costumo passear nas pequenas 
aldeias. E, numa das vezes que cá 
vim, entrei aqui em S. Marcos da 
Atabueira e descobri esta casa, que 
estava à venda. Gostei logo muito 
dela, porque é uma casa antiga, 
com 120 anos, com história. Entrei 
em contacto com a pessoa que es-
tava a tratar da venda e fiz o negó-
cio. Posteriormente tratei de todas 
as questões burocráticas e renovei 
a casa toda, mantendo alguns ele-
mentos originais, como a fachada 
ou parte do chão”.

Apesar ser natural de Coimbra, 
onde também tem negócios, só há 
cerca de 20 anos atrás é que Ma-
nuel Amado conheceu o Alentejo. 
No entanto, a paixão foi imediata. 
Daí nasceu o interesse em investir 
numa terra que, não sendo sua, 
também já lhe pertence: “Sempre 
tive a ideia de, um dia mais tarde, 

investir neste tipo de negócio. Fui 
criado em Coimbra, num restau-
rante, que era dos meus pais, e que, 
além da parte da restauração, tinha 
casa de hóspedes. Talvez venha daí 

a ideia de criar uma casa de hós-
pedes ou casa de campo. Mas quan-
do conheci esta região, soube logo 
que era aqui que eu queria levar a 
cabo este projeto, que será a minha 

ocupação no futuro”, refere o em-
presário.

Com uma capacidade de nove 
quartos, cinco duplos e quatro twin, 
entre eles, duas suites e um quar-

to preparado para pessoas com 
mobilidade reduzida, todos eles 
com casa de banho privativa, ar 
condicionado, televisão por cabo, 
internet wireless e aquecimento, 
a Casa de Campo tem ainda alguns 
espaços comuns onde os hóspedes 
podem conviver entre si, como sala 
de estar com lareira, sala de leitu-
ra com televisão por cabo, sala de 
pequenos-almoços e dois terraços. 
Como espaços de apoio, disponi-
biliza estacionamento privativo, 
receção e cozinha.

Para além da componente alo-
jamento a Casa de Campo Abetar-
da pretende ainda proporcionar 
aos seus hóspedes a oportunidade 
de vivenciarem experiências liga-
das à terra e à natureza própria da 
região, como passeios de bicicleta, 
de jipe ou de parapente, caminha-
das e atividades ligadas à prática 
do birdwatching. Para além destas, 
o proprietário do espaço pretende 
ainda desenvolver algumas parce-
rias com empresas de animação 
turística, de forma a diversificar a 
oferta de lazer existente.

Razões não faltam para conhecer 
esta nova unidade de alojamento 
do concelho, onde o conforto, ele-
gância e simplicidade foram pri-
vilegiados, logo aqui ao lado, a 
apenas  13 km de Castro Verde.

Abetarda – Casa de Campo               
Rua António Gonçalves 
Correia, nº39 

7780-536  
S. Marcos da Atabueira

Tf. 286 923 913 
abetarda@abetarda.pt 

Coordenadas GPS 
37º 42’ 29,23’’N
7º 56’ 26,01’’ W

Castro Verde presente na 
Bolsa de Turismo de Lisboa 
2016

Castro Ver-
de volta a mar-
car presença 
no maior cer-
tame nacio-
nal de expo-
sição do setor 
turístico, a Bol-
sa de Turismo 
de Lisboa (BTL), 
que se realiza de 2 a 6 de março, 
no espaço da Feira Internacional 
de Lisboa (FIL).

O espaço promocional do 
Município de Castro Verde vai 
integrar o Pavilhão da Turismo do 
Alentejo e Ribatejo, ERT., e centra-se 

na divulgação 
do concelho 
através da 
promoção das 
suas potencia-
lidades, como 
a cultura, a gas-
tronomia, o 
património e 
produtos e ar-
tesanato locais. 

Esta presença no certame repre-
senta ainda uma oportunidade 
para os alojamentos do concelho 
estabelecerem e reforçarem 
contactos com outras empresas 
ou entidades da área do turismo, 
caso assim o entendam.

TURISMO
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DESENVOLVIMENTO

Campanha de Natal registou balanço positivo

“Ofereça Castro Verde. 
Compre no Comércio 
Local!”. Foi este o mote 
da campanha que a 
Câmara Municipal de 
Castro Verde promoveu 
durante a quadra nata-
lícia em parceria com os 
comerciantes, artesãos e 
produtores locais do con-
celho. Uma ação que teve 
como intuito a dinami-
zação do comércio local 
e que voltou a registar 
uma adesão positiva e 
que incluiu o Concurso 
“Ofereça Castro Verde”, o 
XI Concurso de Montras 
de Natal, a Venda de Arte-
sanato/ Produtos Locais 
e a Iluminação de Natal.

Ofereça Castro Verde.
Compre no Comércio Local!

Concurso de Natal 
registou balanço 
positivo

Foram 16 750 os cupões distri-
buídos durante o Concurso de Na-
tal “Ofereça Castro Verde. Compre 
no Comércio Local!”, promovido 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, durante a época de Natal. O 
concurso decorreu de 20 de novem-
bro de 2015 a 3 de janeiro de 2016 
e contou com a adesão de 48 esta-
belecimentos comerciais de Castro 
Verde cumprindo, assim, os obje-
tivos propostos para esta ação, no-
meadamente no que respeita ao 
aprofundar das relações entre os 
comerciantes locais e a autarquia, 
e ao estímulo e revitalização do es-
paço comercial de Castro Verde. 

Os vencedores do Concurso “Ofe-
reça Castro Verde: Compre no Co-
mércio Local” foram conhecidos 
no sorteio público que decorreu 
no dia 5 de janeiro, nas instalações 
do Centro de Promoção do Patrimó-
nio e do Turismo, e que contem-

plou a atribuição de uma viagem 
aos Açores (1º prémio), uma ex-
periência de balão da Emotion – 
Life on Adventure (2º prémio), uma 
noite numa unidade de turismo 
do concelho de Castro Verde (3º 
prémio) e vouchers no valor de 75€ 
e 50e€. O concurso registou um 
balanço positivo e tirou partido da 
diversidade de lojas aderentes.

XI Concurso Montras de 
Natal 

União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével 
distinguiu Montras de 
Natal 

O “XI Concurso de Montras de 
Natal” foi outra das iniciativas di-
namizadas durante a quadra na-
talícia. Promovido pela União de 
Freguesias de Castro Verde e Ca-
sével, em colaboração com a Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
o concurso decorreu de 18 de de-
zembro de 2015 a 6 de janeiro de 
2016, e registou a participação de 
11 estabelecimentos comerciais 
de Castro Verde, com montras aber-

tas para a via pública. 
A decoração geral da montra, a 

iluminação e os componentes de-
corativos regionais integraram os 
critérios de avaliação considerados 
pelo júri, composto por um repre-
sentante de cada um dos estabe-
lecimentos aderentes. A entrega 
dos prémios do concurso aconte-
ceu no dia 10 de janeiro de 2016, 
numa sessão que decorreu na Sala 
Multiusos da Junta de Freguesia, 
onde foram distinguidos a Dom 
Trapo, com o 1º lugar, Luciana Fi-
lho, com o 2º lugar, e Padaria do 
Azinhal, com o 3º lugar. 

Venda de Natal

Artesãos e Produtores 
locais divulgaram 
produtos de Castro Verde 

De 10 a 13 de dezembro, o Par-
que Infantil, em Castro Verde, aco-
lheu mais uma edição da Venda 
de Natal. Um espaço de divulgação 
e promoção dos produtos locais e 
do artesanato de Castro Verde que, 
este ano, registou a participação 
de 34 artesãos e produtores locais 

e que funcionou em horário alar-
gado, permitindo a aquisição de 
presentes originais. Esta foi mais 
uma das ações que integrou o leque 
de iniciativas de 2015, promovida 
pelos artesãos e produtores parti-
cipantes, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Castro Verde. 
Paralelamente à Venda de Natal, a 
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca voltou a dinamizar o “Can-
tinho da Biblioteca”, no âmbito do 
qual preparou um programa de 
animação infantil que incluiu con-
tos infantis, atividades de expressão 
plástica, pinturas faciais, modela-
gem de balões e um insuflável. 

Iluminação de Natal 
valorizou espaços 
públicos

Em Castro Verde, a iluminação 
de Natal voltou a colorir as artérias 
principais da vila, valorizando os 
diferentes espaços urbanos e o co-
mércio local, envolvendo todos os 
que por cá residem ou que, por es-
tes dias, visitaram o município no 
decurso das festividades natalícias. 

Castro Verde em ações de promoção 
Durante o fim-de-se-

mana de 20, 21 e 22 de 
novembro, Castro Verde 
marcou presença em Lis-
boa e no Porto com duas 
ações distintas, mas que 
partilharam o mesmo 
objetivo da divulgação e 
promoção do território. 

O IN Castro – Centro 
de Ideias e Negócios de 
Castro Verde participou 
na 18ª edição da Feira do 
Empreendedor, a mais 
antiga e prestigiada fei-
ra de apoio a empreen-
dedores, inovação, em-
presas e autoemprego 
existente em Portugal, que se rea-
lizou no Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto. Com uma di-
nâmica semelhante à de um ecos-
sistema de empreendedorismo, a 
participação nesta feira constituiu-
-se como uma oportunidade de 
divulgação e visibilidade externa 
do IN Castro mas também do pró-
prio concelho. Foram estabelecidos 
e reforçados contactos e divulgadas 

as potencialidades do território 
numa ótica da atração de investi-
mento. 

Ainda neste fim-de-semana, Cas-
tro Verde regressou à Casa do Alen-
tejo, em Lisboa, para uma iniciati-
va dedicada ao concelho e à 
promoção da sua cultura, dos seus 
produtos e artesanato locais, pro-
movida pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, em colaboração com 

a Casa do Alentejo. Este 
programa incluiu uma 
tarde cultural em torno 
do cante e da viola cam-
paniça, onde participa-
ram o grupo coral “As 
Ceifeiras”, de Entradas e 
o grupo de violas cam-
paniças “Moços d’uma 
Cana”. Por estes dias, os 
produtores e artesãos 
do concelho levaram ao 
coração da capital o me-
lhor do Alentejo através 
de uma venda de pro-
dutos locais e mostra de 
artesanato. 

Estas ações inscre-
vem-se na aposta desenvolvida pelo 
município de Castro Verde ao nível 
da divulgação das potencialidades 
do concelho e que se tem traduzi-
do na participação em diversas ini-
ciativas de âmbito local e nacional 
direcionadas ao turismo e à promo-
ção, aproximando novos públicos 
da cultura, gastronomia e patrimó-
nio do concelho.

IN Castro aposta na 
informação e formação

O IN Castro - Centro de Ideias 
e Negócios de Castro Verde tem 
desenvolvido um conjunto de ações 
de formação de curta duração, que 
se enquadraram no conceito que 
se pretende para o IN CASTRO, o 
conceito de Living Lab.

“Desenvolvimento Pessoal e 
Criatividade” foi o tema da ação 
que assinalou o kick off do proje-
to de ações de formação de curta 
duração para empreendedores e 
para ativos das empresas. 

A iniciativa foi desenvolvida em 
parceria com a Academia PME do 
IAPMEI – Instituto de Apoio às Pe-
quenas e Médias Empresas e à 
Inovação  e teve como objetivo o 
desenvolvimento de competên-
cias técnicas e a adoção de práti-
cas facilitadoras da atividade em-
presarial nas micro, pequenas e 
médias empresas, através de for-
mação profissional e outras formas 
de aprendizagem.

 Mais recentemente, este espa-
ço acolheu uma sessão pública de 

informação sobre a cultura do pis-
tácio,  intitulada “Pistácio – Uma 
Oportunidade com Futuro”, que 
reuniu 25 participantes.

 Organizada pela Espaço Visual 
Consultoria Agrícola, com o apoio 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, a ação teve como principal 
objetivo contribuir para um maior 
conhecimento e divulgação des-
ta espécie com grande potencial 
no nosso país.

Para além da temática central 
desta iniciativa, foram igualmen-
te discutidos durante a sessão ou-
tros temas relacionados com os 
incentivos comunitários constan-
tes no Programa de Desenvolvi-
mento Rural.

Venda de produtos locais na Casa do Alentejo
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IN CASTRO
  NESTE NÚMERO DE “O CAMPANIÇO” DAMOS CONTINUIDADE À RUBRICA “IN CASTRO” COM O OBJETIVO DE DAR A CONHECER OS PROJETOS AQUI RESIDENTES.

SANDRA POLICARPO

O Miguel é natural de Setúbal. 
Que motivos o levaram a apostar 
em Castro Verde como local para 
sediar a sua empresa?

Antes de terminar o curso em Me-
dicina Veterinária apercebi-me de 
que a área em que tinha maior in-
teresse era a da produção animal. 
Por outro lado, tendo raízes em Cas-
tro Verde, os meus avós eram de cá, 
bem como a minha mãe… Iniciei 
o meu percurso profissional com 
o meu tio que também é Médico 
Veterinário. Assim sendo, conjuga-
ram-se vários fatores para que se-
diasse a minha atividade neste con-
celho.  

Em que modalidade se enquadra 
a empresa?

Concretamente não tenho em-
presa criada. Trabalho sobretudo 
como trabalhador independente e 
tenho uma parceria com uma em-
presa de higiene e nutrição animal. 
Presto serviços às explorações pe-
cuárias, desde sanidade e clínica 
de grandes animais, à nutrição e 
reprodução desses rebanhos.

Explique-nos no que consiste o 
seu modelo de negócio e qual o 
conceito que explora. 

Vendo principalmente serviços 
de técnicas reprodutivas, tais como, 
diagnóstico de gestação, exame an-
drológico, maneio reprodutivo com-
plementar e auxílio à gestão da ex-
ploração. Através da parceria com 
a Inovpec tenho também uma com-
ponente de venda de produtos des-
tinados à melhoria da produção e 
rentabilidade da exploração, maio-
ritariamente através de maneio nu-
tricional nas explorações em exten-
sivo. Por outro lado, temos vindo a 
trabalhar na área de produção de 
leite, tanto de bovinos como de pe-
quenos ruminantes, fornecendo 
uma gama de serviços e produtos 
orientados para a ordenha e sua 
otimização.

Quais os seus objetivos a médio e 
longo prazo?

A médio prazo pretendo que os 
produtores pecuários entendam a 
mais-valia de adquirir este tipo de 
serviços, ao mesmo tempo que vou 
aprimorando e desenvolvendo as 
técnicas que uso pois, perante o 
panorama nacional e também in-
ternacional da produção pecuária, 
é necessário evoluir para que as 
explorações se possam tornar mais 
competitivas e rentáveis. Temo que 
a grande maioria das explorações 
se extingam se não conseguirem 
acompanhar a evolução que obri-

gatoriamente existirá e na realida-
de já se verifica.

A longo prazo, idealizo ser requi-
sitado pelos produtores mais am-
biciosos e ter uma maior gama de 
serviços e produtos a disponibilizar 
ao cliente. Gostava de conseguir 
abranger uma área geográfica maior, 
mas para isso terei de contar com 
mais colaboradores para que o ser-
viço não perca a sua qualidade e 
proximidade ao cliente.

Que estratégias pretende 
desenvolver para explorar o 
mercado?

Neste momento tenho-me foca-
do no contacto direto com o clien-
te mas, ao mesmo tempo, temos 
vindo a desenvolver parcerias com 
empresas e associações para poder 
abranger um maior número de clien-
tes. Estas parcerias têm sido bas-
tante importantes e procuramos 
explorar cada vez mais esta forma 
de trabalhar. Por outro lado, existe 
ainda muito por fazer na divulga-
ção e temos procurado estar pre-
sentes em algumas feiras e outros 
eventos onde os produtores pecuá-
rios procuram encontrar produtos 
inovadores que solucionem alguns 
dos seus problemas quotidianos.

Paralelamente à prestação de 
serviços, que outras atividades 
pondera desenvolver? 

Como referi tenho uma parceria 
e estreita relação com a Inovpec e 
com esta disponibilizo uma larga 
gama de produtos para a nutrição, 
ordenha e soluções de higiene en-
tre outros. Neste momento, estamos 
a desenvolver software para gestão 

pecuária, que possibilite ao produ-
tor verificar in loco os diversos parâ-
metros produtivos da sua explora-
ção e dos seus animais, 
concretamente. 

Pondero também, no futuro, po-
der desenvolver alguns produtos 
próprios, como utensílios de con-
tenção animal e ferramentas prá-
ticas que facilitem o maneio nas 
explorações.

Quantos postos de trabalho 
perspetiva criar?

No imediato serei só eu, traba-
lhando em parceria com a Inovpec 
que tem 3 funcionários a tempo 
inteiro. No curto/médio prazo pre-
tendo integrar mais uma pessoa à 
medida que o trabalho se for avo-
lumando e, a longo prazo, como 
já referi, gostava de poder contar 
com mais pessoas para poder abran-
ger um número considerável de 
explorações e uma maior área geo-
gráfica.

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

Estes serviços podem ser solici-
tados por qualquer produtor pe-
cuário de ruminantes, quer seja na 
vertente de produção de carne como 
produção de leite. Eu tenho a minha 
atividade sediada no IN Castro – Cen-
tro de Ideias e Negócios de Castro 
Verde e a sede da Inovpec é em Mon-
temor-o-Novo. Assim sendo, neste 
momento conseguimos abranger 
todo o Alentejo e zona centro onde 
um dos funcionários da Inovpec se 
dedica mais.

Quais os grandes desafios com 
que se tem deparado?

O setor da pecuária tem vindo a 
sofrer muito com a globalização e 
as novas formas de distribuição do 
seu produto. Temos assistido a um 
decréscimo do valor da carne e do 
leite que penaliza fortemente o pro-
dutor. Sendo o público-alvo e o mer-
cado potencial os produtores pecuá-
rios de ruminantes, torna-se difícil 
aplicar alguns dos serviços que re-
querem um investimento conside-
rável. Estando seguro que todos os 
serviços que proponho são rentáveis, 
percebo que é complicado um pro-
dutor investir quando o setor está 
tão descapitalizado. Todavia, o maior 
desafio ainda é a desconfiança em 
medidas que são pouco visíveis no 
imediato. Ou seja, se o resultado não 
é instantâneo é difícil de aplicar. 

Qual o impacto que espera ter no 
futuro, não só localmente, mas a 
um nível regional / nacional?

O impacto que gostava de ter no 
futuro seria o de contribuir para 
uma pecuária mais avançada, ba-
seando-se em critérios de rentabi-
lidade e sustentabilidade, mas as-
segurando o bem-estar animal. 
Promover o consumo de produtos 
de origem animal em que o modo 
de produção fosse respeitador do 
animal mas, ao mesmo tempo, ren-
tável. Tal é perfeitamente possível 
e atingível sem serem necessárias 
grandes alterações de fundo. Pen-
so que seria de extrema importân-
cia demarcar as proveniências, bem 
como o tipo de produção tanto da 
carne como do leite, pois o consu-
midor aprecia (e bem!) a origem e 

a qualidade do produto. Através dos 
serviços e produtos que disponibi-
lizo atualmente e outros que planeio 
vir a disponibilizar, poderei contri-
buir quer a nível local, regional e 
possivelmente até a nível nacional 
para que a pecuária se torne mais 
competitiva sem ter de prescindir 
da sua rusticidade.

O estabelecimento de parcerias e 
fidelização de clientes são parte 
importante de qualquer negócio. 
Que trabalho está a ser feito 
neste sentido?

Essas parcerias têm vindo a ser 
desenvolvidas e são de extrema im-
portância. Sem elas seria impossí-
vel escalar o negócio e este estaria 
condenado ao fracasso. Neste mo-
mento, a nível local, temos como 
parceiros o Agrupamento de Carnes 
do Campo Branco, onde se podem 
encontrar vários produtos da gama 
de nutrição da Inovpec. Temos ain-
da outras parcerias estabelecidas 
com outras empresas e associações 
um pouco por todo o país. Obvia-
mente que procuramos estreitar 
estes laços e tornar estas sinergias 
uma mais-valia para ambas as par-
tes. De qualquer forma, existem 
ainda outras perspetivas de juntar 
forças com mais empresas e asso-
ciações, quer a nível local como 
nacional, na tentativa de aprimorar 
os nossos serviços e produtos, indo 
de encontro das necessidades dos 
nossos clientes.  

Qual é, na sua opinião, a 
importância do IN Castro – 
Centro de Ideias e Negócios no 
desenvolvimento de projetos 
empresariais capazes de 
contribuir para a diversificação 
económica do concelho?

Na minha opinião o IN Castro 
veio dinamizar o concelho a nível 
empresarial, particularmente no 
que toca às PMEs (Pequenas e Mé-
dias Empresas) e aos empreende-
dores em geral. Trata-se de uma 
plataforma que, a um custo aces-
sível, possibilita aos empresários 
um local de trabalho onde têm tudo 
para desenvolver o seu negócio. Por 
outro lado, o IN Castro é também 
um local agradável que permite um 
melhor encontro com os clientes 
e ainda um ótimo espaço para for-
mações. Ainda permite que os di-
versos empresários do centro pos-
sam encontrar sinergias e ideias 
entre os vários utilizadores do es-
paço. Gostava ainda de referir que 
os funcionários do IN Castro são 
todos bastante prestáveis, sempre 
em busca de informação para pro-
mover os utilizadores do centro e 
desenvolverem os seus negócios.

“O IN Castro possibilita aos empresários um local 
de trabalho para desenvolver o seu negócio"

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 do concelho. Há sete meses em funcionamento, tem fixadas iniciativas 
em diferentes sectores empresariais.  Miguel da Costa Figueiredo é licenciado em Medicina Veterinária e presta serviços em 

explorações pecuárias, da sanidade à clínica de grandes animais, com especial incidência na reprodução e nutrição animal, e é o 
entrevistado desta edição. 

Miguel da Costa Figueiredo
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A requalificação da rede de águas e da rede viária, o apoio na área social e na educação, a diversificação do tecido empresarial, 
a manutenção do apoio ao movimento associativo, nas diversas áreas, e às Juntas de Freguesia, são algumas das prioridades da 
Câmara Municipal de Castro Verde para o ano de 2016, contempladas nas Opções do Plano e Orçamento com uma verba inscrita 
de 11 milhões de euros. Os documentos previsionais tiveram em conta as sugestões recolhidas nas reuniões que a autarquia 
levou a cabo com as populações das freguesias e procuram continuar o trabalho deste executivo, sustentando o futuro do 
Município. 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde conta, para 2016, com 
um orçamento de 11 milhões de 
euros, menos 800 mil que no 
ano anterior. Esta diminuição 
do valor do orçamento não co-
locará em causa as grandes 
prioridades para 2016?

É importante que as pessoas per-
cebam que os tempos são diferen-
tes de há alguns anos atrás. Sobre-
tudo, é necessário entender que a 
gestão de uma Câmara não é vazia 
de regras, que essas regras são cada 
vez mais rígidas, e que a sua não 
aplicação pode ser um ato desas-
troso para a instituição e para as 
pessoas. Objetivamente, preten-
demos fazer uma gestão realista, 
em consonância com a receita es-
petável. Até porque, alguma alte-
ração que obrigue à realização de 
revisões orçamentais é possível de 
realizar com facilidade e, sem pôr 
em causa o Município, perante os 
instrumentos de controlo emana-
dos do Poder Central. Há muitos 
municípios que seguem essa po-
lítica, até por questões que se pren-
dem com a sua realidade financei-
ra. Nós procuramos ter as contas 
em dia e ser o reflexo da realidade 
que somos. As nossas prioridades 
para 2016 passam pela continua-
ção da requalificação da rede de 
águas e da rede viária, e vamos fa-
zê-lo conforme programado.

Um orçamento fortemente con-
dicionado pelo atraso dos fun-
dos comunitários do Portugal 
2020… Que consequências po-
dem advir deste atraso para as 
autarquias locais, mais concre-
tamente para Castro Verde?

O atraso da abertura dos con-
cursos para o Portugal 2020 é uma 
vergonha para a Europa e, em par-
ticular, para o nosso país. A juntar 
à incompetência de pôr no terreno 
um programa que tem dois anos, 
é a gravidade da forma como o pro-
grama foi construído, sem a par-
ticipação das autarquias locais, e 
a morosidade do seu desenvolvi-
mento mesmo depois de anuncia-
das verbas, prazos e regras de can-
didatura. Claro que tudo isto é 
perda de dinheiro, de tempo e de 
esforço dos técnicos. No final, será 
a corrida desenfreada a tudo e mais 
alguma coisa sem possibilidades 
de planear prioridades à vista da-
quele que deveria ser um quadro  
comunitário pensado, refletido, 
colocado no terreno com tempo, 
e construído em função da reali-
dade económica e financeira em 
que vivemos.

"As nossas 
prioridades para 
2016 passam pela 
continuação da 
requalificação da 
rede de águas e da 
rede viária, e vamos 
fazê-lo conforme 
programado"

A requalificação da rede de 
águas figura como uma das 
principais preocupações nas 
Opções do Plano e Orçamento 
para 2016...

A requalificação da rede de águas 
já começou há algum tempo com 
a realização de estudos e projetos 
que consubstanciam as interven-
ções já iniciadas. São passos que 
têm de ser dados e que não são 
visíveis. A continuação da requa-
lificação da rede de águas de Cas-
tro Verde vai custar, de forma ge-
nérica, mais de um milhão de 
euros. E, para este ano, temos pre-
visto gastar cerca de um quarto 
disso. Cerca de 250 mil euros. É 
uma obra difícil e que implica mui-
tos incómodos para as pessoas. Até 
porque o principal problema da 
nossa rede de águas está nos ra-
mais. Em função disso, temos vin-
do a fazê-lo de forma faseada, sem 
grandes intervenções, para que 

cause o mínimo de desconforto 
possível. Importa também referir 
que este processo tem a montan-
te as intervenções que estão a ser 
feitas no “sistema em alta”, pelas 
Águas do Alentejo, factor impor-
tante em todo o processo. Salien-
te-se, aqui, a construção do reser-
vatório de Santa Bárbara de Padrões, 
uma obra importantíssima para o 
nosso concelho e da qual pouco 
se fala.

Que outras obras merecem des-
taque e quais os projetos finan-
ceiramente mais exigentes?

Tendo em conta as disponibili-
dades financeiras e o facto de, mui-
tas das obras que consideramos 
urgentes, não serem financiadas 
pelos fundos comunitários, pro-
curamos que os investimentos mais 
importantes se efetuem em áreas 
cujo impacto seja positivo ao nível 
da intervenção, mas também ao 
nível dos efeitos paralelos que pro-
voca. Por isso, a requalificação da 
rede de iluminação pública e a efi-
ciência energética estejam na or-
dem do dia. O Município de Castro 
Verde gasta, anualmente, cerca de 
240 000 euros só em iluminação 
pública. Paralelamente, estamos 
a trabalhar no projeto da Zona de 
Atividades Económicas, junto às 
hortas comunitárias na Estrada 
para Aljustrel, que pensamos ter 
aprovado até ao final do ano.

Tanto a requalificação da rede 
de águas como a melhoria das 

vias de comunicação do conce-
lho são projetos dependentes 
de financiamentos comunitá-
rios. É possível, ao Município 
concretizar estas obras sem es-
ses apoios? Que soluções exis-
tem?

Esse é um dos grandes lapsos 
deste quadro comunitário: o não 
apoiar a renovação de infraestru-
turas, como se obras efetuadas há 
20/30 anos não necessitassem de 
ser renovadas. Claro que, não ha-
vendo esse financiamento, a úni-
ca solução é a realização de um 
pedido de empréstimo aos bancos. 
Não há outra solução. Mas é im-
portante que se diga, que estamos 
em condições para o poder fazer. 
A nossa capacidade de endivida-
mento é grande e não colocará em 
causa a saúde financeira do Mu-
nicípio.

"O atraso da 
abertura dos 
concursos para o 
Portugal 2020 é uma 
vergonha para a 
Europa e, em 
particular, para o 
nosso país"

À semelhança de anos anterio-
res este orçamento volta a focar-
-se nas pessoas e na área social. 

Que projetos vão ser desenvolvi-
dos nesta área? 

Como tem sido apanágio deste 
Executivo, é primordial continuar 
a apoiar as IPSS’s, como o estamos 
a fazer, assim como o apoio ao mo-
vimento associativo. 

Passa por esta nossa opção a con-
tinuação de uma oferta muito di-
versa e de qualidade no nosso con-
celho. Somos talvez dos concelhos 
onde menos se fez e faz sentir as 
crises das associações e dos clubes 
e essa realidade deve-se muito ao 
apoio prestado pela autarquia. Esse 
apoio não se reflete apenas a nível 
financeiro. Ele é visível ao nível dos 
transportes, do apoio em equipa-
mentos, em instalações, etc.. Por 
outro lado, continuaremos a apoiar 
as atividades direcionadas para os 
jovens e os mais velhos, quer a ní-
vel desportivo quer a nível cultural, 
mantendo índices de participação 
muito interessantes e muito im-
portantes para a nossa qualidade 
de vida.

E na educação?
Nesta área, as preocupações se-

rão as de manter um apoio efetivo 
ao bom desempenho do Agrupa-
mento de Escolas no processo edu-
cativo dos nossos jovens. Esse apoio 
passa, sobretudo, pela resposta 
àquelas que são as competências 
da autarquia nesta área, como se-
ja a disponibilização de transpor-
tes para as atividades letivas, a 
contratação de pessoal não docen-
te para apoio ao processo educa-
tivo e formativo, a manutenção dos 
edifícios escolares e, naturalmen-
te, a colaboração objetiva para cor-
responder às necessidades da co-
munidade educativa, que nos 
merece todo o respeito. 

Importa ainda referir o nosso 
inteiro envolvimento no funcio-
namento do Conservatório Regio-
nal do Baixo Alentejo e, em parti-
cular, da Secção de Castro Verde, 
porque entendemos a formação 
musical como fundamental para 
a criação de uma geração de exce-
lência, e como elemento indisso-
ciável do processo educativo e for-
mativo dos nossos jovens.

A diversificação do tecido em-
presarial, a fixação de empre-
sas e a criação de emprego no 
concelho são parte importante 
do processo de desenvolvimen-
to em curso. Que estratégias /  
alternativas estão a ser ponde-
radas neste âmbito? 

O IN Castro começa a ser um 
fórum muito importante de dis-
cussão em torno da temática do 
desenvolvimento económico. E aí 

Francisco Duarte, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

"Este é um orçamento realista, objetivo e 
sensato nas opções das despesas a efetuar" 

Opções do Plano e Orçamento 2016

DESTAQUE
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temos discutido a problemática da 
diversificação do tecido empresa-
rial, olhando com objetividade para 
os recursos que temos. Por isso 
mesmo, o projeto da Zona de Ati-
vidades Económicas e a perspeti-
va de que esta seja a continuidade, 
ao nível das infraestruturas, do 
projeto In Castro. Acreditamos que 
o nosso futuro passa também pela 
diversificação da atividade agríco-
la, pela valorização e aproveita-
mento da componente ambiental 
e das atividades associadas a esse 
nicho de mercado. Acreditamos 
que a nossa centralidade e a am-
biência cultural e económica que 
nos distingue dos concelhos vizi-
nhos seja, cada vez mais, fator de 
diferenciação capaz de atrair outras 
atividades e outros empresários 
que complementem as dinâmicas 
empresariais existentes para que 
sejamos um concelho com futuro 
e com os pés muito bem assentes 
no chão, no que significa dar res-
postas objetivas aos problemas que 
se vão colocando no dia-a-dia.

"Acreditamos que o 
nosso futuro passa 
também pela 
diversificação da 
atividade agrícola, 
pela valorização e 
aproveitamento da 
componente 
ambiental"

A zona industrial vai finalmente 
avançar com este orçamento?

A Zona de Atividades Económi-
cas já avançou. Estamos em fase 
final de pareceres das entidades, 
antes de sairmos para o processo 
final do projeto de infraestruturas. 
O orçamento para 2016 é este. E 
com ele faremos o que for possível 
fazer. Mas a Zona de Atividades Eco-
nómicas não é só um projeto no 
papel. É muito mais do que isso e 
faz parte da estratégia para a área 
do desenvolvimento económico 
deste Executivo.

Que importância ocupa o sector 
do turismo nestas Opções do 
Plano e Orçamento para 2016? 

O Turismo é uma atividade em 
franco crescimento no nosso con-
celho, que contribui para a criação 
de emprego jovem. No entanto, é 

ainda muito deficitário ao nível de 
algumas ofertas. Estamos atentos 
e temos trabalhado com muitos 
particulares, sobretudo no âmbito 
da complementaridade da ativida-
de agrícola, que são já projetos im-
portantes do ponto de vista econó-
mico para o nosso concelho. Não é 
por acaso, todo o investimento que 
fizemos ao nível da eletrificação ru-
ral, assim como da requalificação 
da rede viária rural. A observação 
de aves, a paisagem, e a riqueza do 
nosso património, são elementos 
muito importantes para que possa-
mos crescer no setor turístico. Nes-
tes últimos tempos, temos trabalha-
do em conjunto com a comunidade 
no sentido de criar, brevemente, uma 
marca territorial de qualidade que 
valorize o trabalho que tem vindo a 
ser feito em termos de património 
natural e de identidade cultural, que 
potencie o futuro afirmando um 
projeto sustentável importante para 
várias áreas.

A cultura e o desporto são 
outras das áreas de intervenção 

da autarquia que vão ao 
encontro de uma melhor 
qualidade de vida da população 
do concelho. O que há a 
destacar neste plano?

Aqui a nossa preocupação é em 
continuar manter os níveis de qua-
lidade e de oferta. Está no nosso 
ADN, é um elemento que nos ca-
rateriza e que não podemos dis-
pensar.

Qual o valor das transferências 
para as freguesias este ano e 
quais as principais interven-
ções que destaca para 2016?

A nossa relação com as fregue-
sias é de uma profunda transpa-
rência e confiança. Como tal, man-
temos a filosofia de 
financiamento que vimos aplican-
do há muitos anos e que faz com 
que as nossas freguesias sejam das 
que percentualmente mais rece-
bam a nível nacional.  São 370 000 
euros para as despesas correntes 
e 80% das despesas de capital de 
qualquer investimento que a jun-
ta faça. Para além disso, discutimos 

com as juntas todas as obras a rea-
lizar, assim como as prioridades 
em função dos interesses das po-
pulações e não de outros quaisquer 
calendários.

Como resume este Orçamento? 
É um orçamento realista e não 

demagógico. Objetivo e sensato 
nas opções das despesas a efetuar. 
Não brincamos com o dinheiro dos 

munícipes e não vamos hipotecar 
o futuro do município com des-
pesas que entendemos não serem 
fundamentais para a vida das po-
pulações. E também não substi-
tuiremos o Governo em despesas 
que entendemos serem da exclu-
siva responsabilidade do Poder 
Central, nomeadamente no que 
concerne à Educação e à Saúde.

Opções do Plano e Orçamento 2016 
Documentos previsionais 
aprovados em Assembleia 
Municipal
A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde reunida em sessão 
pública ordinária do dia 17 de 
dezembro de 2015 aprovou, por 
maioria, com três abstenções 
do PS e uma abstenção do PSD, 
as Opções do Plano e Orçamen-
to para 2016. 

Os documentos “Opções do 
Plano e Orçamento 2016” po-
dem ser consultados no site da 
autarquia em www.cm-castro-
verde.pt, no menu Câmara Mu-
nicipal» Docs. Previsionais e 
Outros» Opções do Plano.

Vista aérea de Castro Verde. Fotografia Francesco Cubeddu

IN Castro - Centro de Ideias e Negócios de Castro Verde

DESTAQUE
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CULTURA

1º Aniversário Cante Alentejano Património da Humanidade

As Vozes da Nossa Terra
Para assinalar o primeiro aniversário da inscrição do Cante Alentejano na lista de Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
os grupos corais voltaram a reunir-se no coração da vila de Castro Verde. Uma tarde de muito cante, sinónimo da riqueza que o 
mesmo representa no mosaico do Alentejo, e que terminou com a apresentação do coletânea “Planície a Cantar”.

Em tarde bonita de outono, a 29 
de novembro 2015, o cante voltou 
a soar na Praça da República atra-
vés das vozes dos nove grupos co-
rais do concelho de Castro Verde. 
Um pequeno desfile e um cantar a 
uma só voz, com os grupos todos 
juntos, para afirmar a importância 
deste traço cultural e a dinâmica 
que o mesmo representa no dia-a-
-dia da nossa comunidade. Seguiu-
-se a atuação no palco do Cinetea-
tro Municipal, onde foi 
apresentada a coletânea de cante 
“Planície a Cantar” (ver caixa), que 
reúne temas dos diferentes corais, 

e onde podemos ouvir vozes de 
Castro Verde que marcaram, e mar-
cam, uma parte da história do can-
te representada neste disco.

A programação, que terminou 
com um jantar convívio dos can-
tadores na Escola Secundária, foi 
elaborada no âmbito do Grupo de 
Trabalho do Cante Alentejano e foi 
o culminar de um conjunto de ini-
ciativas desenvolvido ao longo do 
primeiro ano pós classificação, onde 
importa destacar as muitas ativi-
dades desenvolvidas pelas associa-
ções de cante, entre elas, a promo-
ção de uma exposição de rua, a 

criação de uma linha de merchan-
dising, o projeto “Venha Assistir a 
um Ensaio”, a presença do cante em 
programas culturais, etc.

A inscrição do Cante na lista de 
bens imateriais da humanidade 
orgulha-nos e apela a um maior 
sentido de responsabilidade que 
implica um trabalho feito com cui-
dado, que temos discutido e pro-
gramado no Grupo de Trabalho 
“Cante Alentejano”, criado em 2012, 
com o objetivo de abordar as ques-
tões relacionadas com o Cante no 
concelho de Castro Verde.

Queremos, primeiro que tudo, 

valorizar os cantadores existentes 
e catalisar o surgimento de novos 
para que a prática seja assegurada. 
Queremos dar ao Cante a visibili-
dade e a afirmação que ele merece 
sabendo que, no seu ecossistema, 
há balcões de tabernas, encontros 
com cozidos de grãos, vozes que se 
encontram à esquina, festas e ro-
marias, e que importa encontrar 
uma simbiose entre este cante e a 
vontade do partilhar com o mundo.

No concelho de Castro Verde, o 
cante alentejano é mote para que 
651 pessoas se juntem todas as se-
manas. São homens e mulheres dos 

grupos corais, mas também crian-
ças que na escola têm o cante como 
expressão musical, ou como simples 
atividade de animação que procu-
ra iniciar o caminho do sentido de 
pertença. Se a este número juntar-
mos os elementos dos outros corais 
polifónicos que aqui cantam, e que 
tantas vezes bebem no cante alen-
tejano, então somos muitos mais. 
Que outra atividade cultural junta 
regularmente tanta gente para co-
mungar da mesma maneira de es-
tar?  O Cante! Por isso, viva quem 
canta!

Paulo Nascimento

Coletânea de Cante  Planície a Cantar
O concelho de Castro Verde é, desde há muito, uma 

terra de cante a vozes. Nos campos desta imensa planí-
cie, homens e mulheres cantavam as modas como for-
ma de aligeirar esse tempo que era de trabalho pesado. 
Horas e mais horas, desde o nascer ao sol-posto, derra-
mando o seu suor, ganhando o pão às migalhas, porque 
a vida era dura no campo. 

E desse cante espontâneo que acontecia na seara 
pelas vozes da gente na ceifa, ou na apanha da azeito-
na, nos diferentes trabalhos sazonais, nas datas festivas 
e pelos homens nas tabernas, surgiram nos anos 70 e 
em meados dos anos 80 alguns dos corais alentejanos 
de cariz etnográfico que ainda hoje existem em Castro 
Verde, “Os Ganhões” (1972) e “As Camponesas” (1984). 

Mas neste percurso da criação formal de corais traja-
dos a rigor, em representação de memórias, de funções 
laborais, de vivências que se foram apagando pelas cir-
cunstâncias de um mundo em constante modernização 
e globalização, outros grupos se constituíram e que 
aqui se apresentam nesta coletânea: “Os Carapinhas”, 
“As Vozes de Casével”, “Os Cardadores”, “As Papoilas”, 
“As Atabuas” e “As Ceifeiras”. 

“Planície a Cantar” é o nome do encontro de Cante 
que marca a Feira de Castro. E a partir desta data é tam-
bém o nome desta coletânea que se faz da recolha de 
temas dos discos dos corais do concelho, que ainda 
existem e que no momento presente têm gravações 
editadas. Vozes que se agarram ao cante como se fos-
sem azinheiras presas à terra. À sua terra. À sua música, 
ao seu cante. Mostrando a sua identidade. Com modas 
gravadas entre 1987 e 2015, nos diferentes registos dos 
grupos, é possível sentir o tempo passado, mas também 
o presente e porventura o que poderá ser o cante num 
tempo que há-de vir.

Esta edição é fruto de um trabalho coletivo e partici-
pado que tem sido posto em prática pelo Grupo de Tra-
balho do Cante do concelho de Castro Verde, onde es-
tão representados todos estes grupos corais, e que tem 
procurado criar formas e estratégias de salvaguarda 
desta expressão musical, deste cante que é nosso, des-
te cante que importa preservar e potenciar e que é Pa-
trimónio Cultural e Imaterial da Humanidade.

GRUPO DE TRABALHO DO CANTE  CASTRO VERDE

Edição: Câmara Municipal de Castro Verde
À Venda no Posto de Turismo. 
PVP 10€
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Cante ao Menino, Janeiras e Reis 
cumpriu tradição

É no Natal que se celebra uma 
das grandes riquezas do cante alen-
tejano de caráter religioso – o Can-
te ao Menino, Janeiras e Reis. Este 
ano não foi exceção e a tradição 
voltou a cumprir-se em diferentes 
localidades do concelho. 

À semelhança de anos anterio-
res,  a Câmara Municipal de Castro 
Verde, as associações de cante e 
juntas de freguesia do concelho, 
voltaram a organizar pelo conce-
lho um conjunto de iniciativas em 

torno das melodias e dizeres do 
Cante ao Menino, Janeiras e Reis 
que teve como objetivo a sua va-
lorização e afirmação enquanto 
marca identitária da região.

As localidades da Sete, Santa Bár-
bara de Padrões e A-do-Corvo fo-
ram as primeiras a reviver esta tra-
dição numa iniciativa que se 
realizou a 20 de dezembro e que 
contou com as atuações do Grupo 
Coral Misto ACA “Os Cardadores” 
da Sete, “As Ceifeiras”, de Entradas, 

e do Grupo Coral da Freguesia de 
Monsaraz. A 2 de janeiro foi a vez 
de Entradas cantar as Janeiras à 
roda da fogueira, numa iniciativa 
promovida pela Cortiçol, através 
do grupo coral da terra “As Ceifei-
ras”, que contou com a participa-
ção do Grupo Coral "As Amigas", 
de Panóias, cumprindo-se, assim, 
a tarefa de dar continuidade a um 
dos modos mais autênticos e ge-
nuínos da nossa oralidade.

CULTURA

Cante Alentejano

ACA “Os Ganhões” promoveu 
cante solidário 

Com o intuito de intensificar o 
sentimento de pertença à tradi-
ção do cante e animar os lares e 
centros de dia do concelho, a As-
sociação de Cante Alentejano – 
“Os Ganhões” dinamizou, duran-
te os meses de dezembro e 
janeiro, o projeto “O Cante e a 
Memória”. A iniciativa aconteceu 
nos polos 1 e 2 do Lar Jacinto Fa-
leiro, em Castro Verde, e envolveu 
os utentes desta instituição na 
interpretação de modas tradicio-
nais alentejanas, promovendo a 
partilha de instantes e momentos 
de puro convívio. 

Estes encontros vêm comple-
mentar a atividade habitualmen-
te desenvolvida pela associação 
em torno da preservação e divul-
gação do cante alentejano, mais 

concretamente, a dinamização 
de oficinas de cante, encontros 
de corais e serões de cante alen-
tejano, como aquele que acon-
teceu na noite de 23 de janeiro, 
no Cineteatro Municipal de Cas-
tro Verde e que, além d'Os Ganhões 
de Castro Verde, levou a palco os 
Grupos Corais  "Os Camponeses" 
de Pias, "Bafo de Baco" de Cuba, 
"As Camponesas" de Castro Ver-
de e o projeto de cante polifónico 
CRAMOL, que aqui apresentou 
diferentes melodias da música de 
tradição do nosso país. 

Este Serão de Cante Alentejano 
teve, uma vez mais, como obje-
tivo  promover e divulgar o cante 
enquanto expressão da nossa tra-
dição  musical.

Agrupamento de Escolas de Castro Verde

Alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo cantaram Janeiras

Também os alunos do pré-es-
colar e 1º ciclo do ensino básico 
do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde entoaram cânticos 
alusivos à quadra. No passado dia 
6 de janeiro, 312 alunos dos cen-
tros escolares nº1 e 2 de Castro 
Verde celebraram o Dia de Reis. 
Acompanhados pelos professores 
de música das Atividades de En-
riquecimento Curricular (AEC’s) 
e pelos monitores de Cante Alen-

tejano, os alunos deslocaram-se 
até à Câmara Municipal, onde 
foram recebidos pelo presidente 
da autarquia e restantes funcio-
nários, Associação Sénior Cas-
trense e Escola Secundária de 
Castro Verde, onde cantaram as 
Janeiras. A iniciativa que teve como 
objetivo assinalar o Dia de Reis, 
procurou também envolver as 
crianças nas tradições locais e 
aproximá-las da comunidade.

Produções locais marcam 
programação cultural
Castro Verde é, cada vez mais, uma terra com capacidade criativa que lhe 
permite produzir iniciativas culturais. Prova disso foram os dois concertos 
que, em janeiro, brilharam no Cineteatro Municipal.

A programação cultural do início 
do novo ano ficou marcada pelas 
produções locais, uma realidade 
que é, cada vez mais, uma referên-
cia na dinâmica cultural de Castro 
Verde, o que evidencia uma comu-
nidade com capacidade de produ-
ção artística e criativa, com cida-
dãos e entidades com 
competências e provas dadas nes-
ta área.

Na noite de 8 de janeiro, o con-
certo de Francisco Chaves e Rui 
Matos, guitarra e flauta, transfor-
mou-se num grande concerto, re-
gistando uma afluência de públi-
co que justificou a alteração do 
formato dos Pequenos Concertos 
de Inverno. O Cineteatro Munici-
pal encheu-se de gente para ouvir 
os dois jovens músicos castrenses, 
confirmando dois brilhantes ins-
trumentistas que protagonizaram 
um concerto de grande nível pe-
dagógico que nos levou numa via-

gem por compositores do século 
XX, da América Latina ao Oriente, 
onde algumas das peças interpre-
tadas foram transcritas e adaptadas 
por Francisco Chaves, que venceu, 
em 2013, o Prémio Novos Compo-
sitores, promovido pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e pelo 
Movimento Patrimonial pela Mú-
sica Portuguesa.

Francisco Chaves, aluno de mes-
trado, e Rui Matos, aluno de licen-
ciatura, estudam em universidades 
na Holanda, um percurso que se 
iniciou para ambos em Castro Ver-
de com a  sua formação no Con-
servatório Regional do Baixo Alen-
tejo e na Escola de Música da 
Sociedade Recreativa e Filarmóni-
ca 1º de Janeiro. 

E foi precisamente a Banda Fi-
larmónica da SRF 1º de Janeiro que 
protagonizou o segundo momen-
to de produção artística ao apre-
sentar, no dia 16 de janeiro, um 

concerto para celebrar o 88º ani-
versário desta coletividade castren-
se, e que teve como convidados o 
tenor Carlos Guilherme e a fadis-
ta Sara Gonçalves. Um desafio que  
se pautou por mais um momento 
de qualidade, assente na formação 
e experiência dos jovens castren-
ses, sob a direcção do maestro Ri-
cardo Carvalho, que integram a 
banda filarmónica. Foram inter-
pretados temas de Andrew Lloyd 
Webber, Franz VonSuppé, Amália 
Rodrigues, Alves Coelho e Paul 
Anka, entre muitos outros.  O pú-
blico encheu a sala e gostou do que 
ouviu.

Ambos os momentos são a pro-
va de que a oportunidade de aces-
so ao ensino artístico é muito im-
portante para as comunidades e 
seus cidadãos e que, a médio pra-
zo, produz frutos. Neste campo, 
Castro Verde é, cada vez mais, uma 
terra com capacidade criativa.

Rui Matos e Francisco Chaves                                                           Concerto comemorativo da S.R.F. 1º de Janeiro
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Quando o frio chega, os cinzeiros para depósito 
de cinza vegetal voltam à rua!

A Câmara Municipal de Castro 
Verde voltou a colocar à disposição 
dos munícipes, cinzeiros coletivos 
em alguns pontos estratégicos da 
vila de Castro Verde. Implementa-
do no ano de 2011, este serviço tem 
como finalidade a recolha de cin-
za vegetal proveniente de lareiras, 
braseiras, recuperadores, salaman-
dras, grelhadores e fornos que, 
posteriormente, será utilizada como 
fertilizante de solos, integrada no 
composto produzido na Unidade 
Municipal de Compostagem, que 
será encaminhado para as Hortas 
Comunitárias. 

Pela sua especificidade, este re-
síduo não pode ser depositado nos 
contentores normais, pelo risco de 
incêndio e destruição dos mesmos. 
Ao colaborar neste projeto, depo-
sitando as cinzas no seu devido 
lugar, estará a desempenhar um 
papel importante na preservação 
do meio ambiente.

Linhas elétricas estão mais 
seguras para a Águia-imperial 
As linhas elétricas com elevado risco de eletrocussão para a Águia-imperial-
ibérica começaram a ser corrigidas pela EDP no âmbito do Projeto LIFE 
Imperial. Um passo importante na redução das ameaças a esta espécie, em 
Portugal.  

 PAULO MARQUES (LPN)

O Projeto LIFE Imperial tem como 
prioridade contribuir de forma 
significativa para o aumento da 
população de Águia-imperial-ibé-
rica em Portugal. Este é um traba-
lho conjunto que envolve vários 
parceiros no combate às ameaças 
que afetam a espécie. Exemplo dis-
so é a ação de correção de linhas 
elétricas pela EDP Distribuição que 
pretende minimizar o impacte da 
eletrocussão, uma das causas de 
mortalidade não natural da Águia-
-imperial.

A vulnerabilidade da espécie à 
eletrocussão deve-se à utilização 
dos postes de linhas elétricas como 
poisos e à sua grande envergadu-
ra, que pode atingir os 2 metros. 
O risco de eletrocussão pode ser 
ainda potenciado pela preferência 
da espécie por habitats abertos, 
como as estepes cerealíferas de 
Castro Verde. Até à data, estão con-
firmados 13 casos de mortalidade 
de Águia-imperial por eletrocussão 
em Portugal, que se distribuem 
sobretudo pelo Baixo Alentejo com 
especial incidência nas Zonas de 
Proteção Especial (ZPE) de Castro 
Verde e do Vale do Guadiana.

Esta medida de correção será 
efetuada em 25 km de linhas elé-
tricas de alta perigosidade para a 
Águia-imperial, até 2017, nas Zo-
nas de Proteção Especial para as 
Aves de Castro Verde, Vale do Gua-
diana e Mourão/Moura/Barrancos. 
A identificação dos troços de linha 
a corrigir foi realizada tendo em 
consideração a sua localização em 
ZPE, a ocorrência de mortalidade 

confirmada, a proximidade de ter-
ritórios de nidificação e o risco de 
eletrocussão devido à configuração 
da estrutura do poste.

Neste sentido, iniciou-se em de-
zembro de 2015 a primeira fase da 
aplicação das medidas de proteção 
dos apoios, numa extensão de mais 
de 5 km de troço de linha elétrica, 
localizada na ZPE do Vale do Gua-
diana. O Projeto LIFE Imperial inclui 
ainda uma intervenção, em 2016, 
em cerca de 15 km de troços de li-
nha. O remanescente das interven-
ções será realizado em 2017 na ZPE 
de Mourão/Moura/Barrancos. 

De referir que, a correção de li-
nhas elétricas para reduzir a mor-
talidade desta espécie é algo que 
já ocorre na ZPE de Castro Verde 
há alguns anos. Algumas das me-
didas foram efetuadas para evitar 
a colisão de espécies como a Abe-
tarda e o Sisão, com a colocação 
de sinalizadores que aumentam a 
visibilidade das linhas, mas tam-
bém já foi efetuado algum trabalho 
de correção em apoios mais peri-

gosos para evitar a eletrocussão.
Esta intervenção nas linhas elé-

tricas está a utilizar uma nova me-
todologia que vem substituir as 
anteriormente utilizadas e que 
apresentavam problemas ao nível 
da eficácia proteção ou ao nível da 
gestão da rede. Espera-se com esta 
nova metodologia aumentar a efi-
cácia e a durabilidade do isolamen-
to, reduzindo ao máximo o perigo 
de eletrocussão. 

Cabe à equipa da LPN do Proje-
to LIFE Imperial acompanhar e 
monitorizar o impacte das inter-
venções nas linhas elétricas para 
avaliar o seu sucesso. Em 2015 a 
monitorização mensal incluiu 50 
km de linhas, entre linhas a cor-
rigir e linhas onde se estava a fazer 
a avaliação da eficácia de diferen-
tes métodos de correção. 

Esta medida é um passo impor-
tante para a conservação da Águia-
-imperial a longo prazo no nosso 
país, beneficiando igualmente um 
conjunto alargado de outras espé-
cies. 

Onde se localizam
Rua do Movimento das Forças Armadas • Av. Lisboa • Rua da Urze 
• Av. António Sérgio • Rua José Gomes Ferreira • Av. General Humberto 
Delgado • Rua Ema Júlio Valente • Rua Francisco Galrito • Rua Luís 
Vaz de Camões • Rua Alves Redol • Largo dos Fornos • Rua de 
Mértola • Rua de Santa Bárbara • Rua de Almodôvar • Rua dos 
Ciprestes • Largo Vítor Prazeres • Rua Barranco de S. Caetano • Rua 
do Aloendro

Castro Verde vence Liga 
Intermunicipal da Reciclagem 2015
Obrigado a todos os castrenses.
Podemos fazer ainda mais e melhor!

Castro Verde é o concelho vencedor da Liga 
Intermunicipal de Reciclagem da Resialentejo 2015. 
Segundo dados referentes ao período entre 01/01/2015 
e 31/12/2015, e comparativamente aos oito municípios 
que integram a Resialentejo, o Município de Castro 
Verde foi o que mais resíduos recolheu, totalizando uma 
média de 43,6 kg de resíduos por habitante. Continue 
a colaborar separando os seus resíduos. O ambiente 
agradece!

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS
Acondicione os resíduos em sacos devidamente fechados. Não 
deposite nos contentores resíduos que podem ser reciclados. Man-
tenha as tampas dos contentores fechadas e não deposite resí-
duos fora dos mesmos. 

RESÍDUOS RECICLÁVEIS - ECOPONTO 
Os ecopontos são um conjunto de três contentores que servem 
para colocarmos, separadamente, os vários tipos de embalagens 
usadas. Cada contentor tem uma cor à qual está associada o tipo 
de material a depositar. Por exemplo: 

ECOPONTO AMARELO
Latas de bebidas, latas de conserva, aerossóis, tabuleiros de alu-
mínio, garrafas, garrafões e frascos de plástico, sacos de plástico 
e esferovite limpa. 

ECOPONTO AZUL
Embalagens de papel e cartão. Apesar de não serem embalagens 
também deverá colocar jornais, revistas e papel de escrita e im-
pressão. 

ECOPONTO VERDE
Garrafas, frascos e boiões de vidro. 
 
Pilhão
Ao depositar as pilhas usadas no pilhão, está a contribuir para a 
diminuição do risco de deposição descontrolada das pilhas e acu-
muladores gastos.

Reciclagem de óleos alimentares 
Acondicionar o óleo em garrafas ou garrafões de plástico, fechar 
bem a embalagem e colocar a mesma num oleão à sua disposição 
nos seguintes locais: Castro Verde - Praça da Liberdade junto ao 
Kiosk, Rua da Urze, Rua Zeca Afonso, Avenida General Humberto 
Delgado, Largo da Feira e em Casével, Entradas, Santa Bárbara 
de Padrões e S. Marcos da Ataboeira.
 
Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, madeira e 
paletes, baterias, pneus, lâmpadas e resíduos recicláveis 
em grandes quantidades e resíduos “Monstros Domésti-
cos” (móveis, eletrodomésticos, etc…) 
Entregar no Ecocentro das Piçarras (de segunda a sexta-feira, das 
7h00 às 13h00 e das 14h00 às 15h00 e aos sábados das 7h00 às 
13h00) ou contacte o Serviço Municipal de Limpeza e Higiene Ur-
bana pelo telefone 286 320 700 ou pela linha verde 800 280 
626, para agendar a sua recolha.  

Resíduos Verdes
Entregar na Unidade Municipal de Compostagem, junto à Igreja 
de S. Sebastião ou, em caso de grande quantidade, solicitar a re-
colha pelo telefone 286 320 700 ou pela linha verde 800 280 626. 

Não deposite monstros domésticos junto aos 
contentores de resíduos indiferenciados ou ecopontos. 
Solicite a sua recolha!
 

Trabalhos de correção das linhas elétricas

AMBIENTE
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"O Meu Presépio"

Museu da Ruralidade desenvolve dinâmicas
comunitárias em Entradas e Almeirim 
SANDRA POLICARPO

 
A envolvência da comunidade 

é um elemento fulcral nas dinâ-
micas desenvolvidas pelo Museu 
da Ruralidade, enquanto museu-
território. Da poesia e dizeres 
populares, aos encontros de 
cante alentejano, também o sa-
ber-fazer ocupa, nos diferentes 
núcleos museológicos, um lugar 
de relevo, através da construção 
de narrativas que percorrem a 
realidade local.   

Nos dias 17 e 18 de dezembro 
de 2015, o Museu da Ruralidade 
apresentou ao público os traba-
lhos desenvolvidos pelas comu-
nidades de Entradas e Almeirim 
no âmbito do projeto “O Meu 
Presépio”. Para além da evoca-
ção da quadra natalícia, ambos 
os projetos partilharam de um 
objetivo comum: a criação de 
uma dinâmica comunitária que 
que desse visibilidade aos tra-
balhos desenvolvidos por am-
bos os grupos, valorizando e 
pondo em prática as suas vivên-
cias e conhecimentos.

"O Campaniço" esteve presen-
te em algumas das sessões de 
trabalho de elaboração dos Pre-
sépios e deixa aqui o testemu-
nho das suas intervenientes.  

 

Grupo da Meia do Núcleo 
da Oralidade apresentou 
“O Meu Presépio”, em 
Entradas 

Constituído por três grandes pai-
néis de paisagens em torno do qua-
dro tradicional do Menino Jesus, 
José e Maria, “O Meu Presépio”, de 
Entradas, teve a coordenação de 
Miguel Rego e direção de Ana Mo-
rais, e envolveu treze mulheres do 
Grupo da Meia do Núcleo da Ora-
lidade. A apresentação aconteceu 
na tarde de 17 de dezembro e con-
tou com a atuação do Grupo Coral 
Feminino “As Ceifeiras”, de Entra-
das, que veio complementar este 
momento simbólico para a comu-
nidade local que aqui viu exposto 
o resultado final de quase quatro 
meses de trabalho coletivo.

Duas vezes por semana, foi na 
Taberna do Museu da Ruralidade 
que o grupo de mulheres se reuniu 
e trabalhou, empenhado, na con-
cretização desta homenagem ao 
mundo rural, mas também aos 
homens e mulheres do Campo 
Branco. A D. Maria Helena é uma 
das treze mulheres deste grupo. 
Aprendeu na escola o ponto espi-
ga, que executa enquanto conver-
samos. Canta no grupo coral da 
terra, “As Ceifeiras”, e gosta de con-
viver, que “é coisa que não falta 
nestes encontros” à terça e sexta-
-feira. “Enquanto trabalhamos, 
conversamos e cantamos. O am-
biente é muito bom”.

Sob a diretrizes de Ana Morais, o 
grupo de mulheres desenha, cos-
tura, corta e borda, com diferentes 
pontos, os muitos elementos que 
constituem os painéis. Usam na sua 
confeção tecidos novos e velhos, 
materiais reciclados, lãs, e tantos 
outros elementos que enriquecerão 
os três quadros.

Maria Martins Viriato e Felicida-
de Santiago são também parte do 
grupo. Ambas partilham da opinião 
de que estes momentos são funda-
mentais para o seu dia-a-dia. Aqui 
partilham histórias e trocam ideias. 
“Se estes encontros não se propor-
cionassem, ficaríamos em casa, sem 
ver ou falar com ninguém.”

No primeiro painel, os três Reis 
Magos com as suas oferendas de 
ouro, incenso e mirra, contrastam 
com o ambiente rural da planície 
dos restantes quadros, onde se ob-
serva o pastor e o seu rebanho. Tam-
bém as searinhas da nossa meni-
nice estão aqui representadas 
junto do presépio, onde se resgatam 
memórias de um passado feito de 
tradições e se apela à ruralidade, 
fortemente marcada pelo religioso. 
A produção deste presépio contou 
ainda com a intervenção da cera-
mista Vanda Palma através da criação 
do quadro do presépio que colocou, 
lado a lado, duas formas distintas de 
representar o mesmo olhar. 

“O Meu Presépio” 
embelezou pátio do 
Núcleo Museológico 
“A Minha Escola”, em 
Almeirim

Também em Almeirim, a comu-
nidade se envolveu na construção 
do seu próprio presépio, apresen-
tado na tarde de 18 de dezembro. 
No Pátio do Núcleo Museológico 
“A Minha Escola” puderam ver-se 
as figuras produzidas pelo grupo 
de mulheres. Figuras simples con-
cebidas em tecido e materiais re-
cicláveis que evocaram tempos de 
uma religiosidade rural há muito 
desaparecida. Um trabalho coleti-
vo, coordenado pelo Museu da Ru-
ralidade, que se estendeu às árvo-
res e à sebe do pátio deste Núcleo. 
Constituído por um grupo de mu-
lheres da comunidade de Almeirim, 
entre os 60 e os 80 anos, o grupo 

iniciou a construção do seu presé-
pio no início de novembro. Também 
aqui, em Almeirim, Ana Morais, 
estagiária do Museu da Ruralidade, 
acompanhou de perto os trabalhos. 

“Estas senhoras são, à semelhança 
do grupo de Entradas, pessoas mui-
to habilidosas e empenhadas, que 
sabem costurar, bordar e fazer cro-
chet, práticas comuns do seu dia-

-a-dia”. Antónia Mestre, uma das 
participantes deste projeto, tem 79 
anos e sabe fazer de tudo um pou-
co. Rendas, malhas, costura e tan-
tas outras coisas. Aprendeu quan-
do ainda era criança, desafiada pela 
curiosidade. “Tinha 10 anos quan-
do fiz a minha primeira peça. Era 
um avental que talhei por outro, 
feito pela minha irmã. Fi-lo quan-
do não estava ninguém em casa para 
a minha mãe não se zangar. Pedi a 
uma vizinha que mo cosesse na sua 
máquina e ficou bonito. Depois dis-
so, fiz de tudo, calças, camisas, o que 
fosse preciso”.

Na elaboração do presépio o gru-
po usou, essencialmente, materiais 
recicláveis, como cartão, garrafas, 
papel de jornal e tecidos. Odile Con-
ceição está ocupada a forrar os an-
jinhos. Aqui sente-se útil e está en-
tretida. Quis dar o seu contributo 
e ajudar a enfeitar o presépio da 
sua aldeia. “Podemos mostrar um 
bocadinho de nós, do que sabemos 
fazer. Estou muito satisfeita com esta 
experiência, não só por ajudar a 
construir o presépio da nossa esco-
la mas também porque gosto mui-
to de conviver”. A troca de conhe-
cimento, saberes e experiências, o 
estimular do convívio e interação 
entre a população foram parte im-
portante de “O Meu Presépio” en-
quanto projeto centrado no envol-
vimento das pessoas e na sua 
valorização. Miguel Rego explica 
que o Museu da Ruralidade, do qual 
é coordenador, possui essa impor-
tante função de dinamização da 
comunidade. “O desenvolver deste 
tipo de projetos é absolutamente 
fundamental em localidades como 
Entradas e Almeirim pois junta as 
pessoas, fá-las sair de casa e falar 
umas com as outras, dignifica os sí-
tios, valoriza as pessoas e aumenta 
a autoestima de cada um por aqui-
lo que é seu”.

Ao longo do próximo ano, o Mu-
seu da Ruralidade vai procurar de-
senvolver outros projetos que en-
volvam outras localidades, 
apostando em temáticas que tenham  
uma relação direta com a realidade 
local, como seja a poesia popular, 
os tapetes de Arraiolos, ou a gas-
tronomia local. Prevista está tam-
bém a abertura de mais um núcleo 
museológico que será mais uma 
âncora do Museu da Ruralidade. 

PARTICIPAÇÕES ENTRADAS 
Alzira Bárbara da Silva Gil; Ana Augusta Costa; Felicidade Rosa Costa 
Santiago; Francisca Felizarda Mestre; Isabel Aurélia Filipe Pais; Maria 
Encarnação dos Santos; Maria Felicidade Raposo Rosa Lourenço; Maria 
Filomena Baptista;  Maria Helena Rosária Filipe;  Maria Joaquina 
Costa; Maria Martins Viriato; Maria Santiago Algarvio Coelho; Susana 
Carla Pinheiro Feio de Sousa Machado.
Criação da cabana do pastor e do cajado Francisco Jesuína Martins 
Quadro do presépio Vanda Palma
Carpintaria  António Sousa, Artur Silva e Jacinto Ruivo

PARTICIPAÇÕES ALMEIRIM
Alice Fatias Diogo João; Amália Santiago da Conceição; Ana Costa 
Palma; Antónia Adelina Mestre; Cecília Santiago Conceição Santos; 
Catarina Maria Pacheco; Emília Santiago Belchior; Lina Maria Santiago 
Raposo; Odile Santiago da Conceição.
Instalações elétricas Daniel Paulino, Valdemar Ferreira, Wilson 
Silva e Luís Miranda
Decorações natalícias Ana Catarina Elias Santiago
Construção da gruta António Guerreiro Diogo e António Catarina 
de Brito Eugénio 

Projetos comunitários de Entradas e Almeirim

PATRIMÓNIO
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A minha alentejana muito amada

Gosto mesmo dela, juro! Não po-
dia ter arranjado melhor do que ela, 
por mais que procurasse… Acho que 
ela merece todo o meu carinho, é 
digna de todas as homenagens, in-
cluindo a honra (não sei se estou a 
exagerar…) de ser proposta para 
essa coisa da UNESCO, como é que 
se diz… isso a que chamam Patrimó-
nio Imaterial. Bem, no caso dela, não 
se podes falar de Património Imate-
rial, porque ela é bem concreta, bem 
material – e até posso dizer, se me 
permitem a expressão (é um troca-
dilho um bocadinho inferior, um tro-
cadilho popularucho, desculpem 
lá…), sim, até posso dizer que “aqui-
lo que ali está é mesmo bom mate-
rial!”… Sim senhor, bom material, 
em todos os sentidos: o seu aspecto, 
as formas, a elegância, posso mes-
mo dizer a beleza! Costuma dizer-se 
que “quem o feio ama, bonito lhe pa-
rece”, mas não é o caso. Sim, porque 
ela, esta de quem falo com toda a 
ternura, é realmente bela, pelo me-
nos aos meus olhos… E agora, que 
se candidatam, ou pretendem candi-
datar, ao tal Património, coisas tais 
como as “Saias”, que se cantam e 
dançam no Alto Alentejo, ou a “Arte 
Chocalheira” de Alcáçovas e dou-
tros lugares assim, já sem falar dos 
“Caretos”, que esses são lá do norte 

transmontano, e todos, sejam do 
norte ou do sul, têm o direito de se 
proporem a essas honras interna-
cionais – não vejo razão para hesitar 
em a propor, também, a ela, para re-
ceber essa distinção. Por méritos 
muito inferiores aos dela, vejo se-
rem prestadas homenagens que me 
deixam um nadinha duvidoso. Será 
que são mesmo justificadas? Será 
que vale a pena incomodar lá esses 
Senhores Importantes da UNESCO, 
com candidaturas mixurucas? Não 
sei… Já a respeito dela, não tenho 
dúvidas. Ela merece. Ela reúne to-
das as qualidades. Ela está comigo, 
faz-me companhia, a toda a hora e 
em todo o lado. Boa companheira, 
entendemo-nos muito bem, e ela 
ajuda-me em tudo o que eu preciso 
fazer, desde as coisas mais comezi-
nhas, por exemplo, as refeições 
alentejanas de que eu tanto gosto, 
em que tem a habilidade necessária 
para me cortar o pão para a açorda, 
em fatias fininhas, como é devido, 
ou a linguiça para o cozido, em rode-
linhas bem certas e bem cortadas… 
Ora estes pormenores culinários 
têm muitíssima importância! Isto 
sem falar de outras ajudas que ela 
me dá, por exemplo, em trabalhos 
domésticos e artesanais, nos quais 
consegue apoiar-me, cheia de boa 

vontade e eficiência, para que eu 
consiga realizar quase tudo, sem 
precisar de ferramentas sofistica-
das… E até noutras tarefas aparen-
temente menos nobres e menos im-
portantes, como cortar-me as 
unhas, ou safar-me de um incómodo 
calo, ela é duma eficiência a toda a 
prova!... Estes são, apenas, alguns 
exemplos daquilo que ela faz bem, e 
faz por mim, em comparação com o 
que acontece com pessoas que se 
julgam muito generosas e muito 
úteis, mas, quando são necessárias, 
assobiam para o lado… Enfim, tenho 
por ela a maior das admirações – 
por esta minha amiga alentejana, 
esta tão extraordinária e tão eficien-
te companheira, cuja convivência 
tanto aprecio, ela que anda sempre 
comigo, e que não dispenso nem por 
nada!

Sim senhores estou a falar disso 
em que estão a pensar. Estou a falar 
da minha navalhinha, essa navalhi-
nha que anda sempre aqui, no meu 
bolso, e sem a qual eu não seria, de 
certeza, um Alentejano completo! 
Leiam outra vez, do princípio, e hão-
-de ver que eu tenho razão…

António Gomes de Almeida

“O Campaniço”

Quase tão certo como um relógio 
suíço de marca, “O CAMPANIÇO” 
entra-me número, após número, na 
caixa do correio. Fundado em 1989, 
depois de eu ter saído de Castro 
Verde, não me lembro por que li-
nhas me tornei colaborador dele e 
deixar nas suas páginas algumas 
crónicas. Lembro aquelas onde re-
portei as telas gigantes expostas na 
Igreja dos Remédios, pintadas, no 
século XVIII, por Diogo Magina (pin-
tor algarvio) com motivos alusivos à 
Batalha de Ourique.

Acabo de receber o número 100 e 
no texto escrito por Carlos Júlio, na 
capa/suplemento, bem pode estar a 
resposta à minha pergunta. O convi-
te que lhe foi feito então por Fernan-
do Caeiro para pôr de pé um projeto 
destes, projetar numa edição deste 
género tudo o que dissesse respeito 
ao concelho, a sua cultura e às suas 
gentes não era coisa fácil, num tem-
po em que as facilidades de comuni-
car e escrever não eram as de hoje. 
Talvez por isso é que, passados tan-
tos anos, quando este periódico me 
entra porta dentro eu sinta que a 
equipa por ele responsável não me 
tenha posto no rol das “coisas des-
cartáveis”. O meu endereço continua 
nos seus ficheiros e isso, mais do 
que um nome e uma morada, fazem 
sentir-me PESSOA e ficar grato à 

equipa que assim procede. 
A sua chegada a minha casa, aqui 

à beira do Montemuro, terras frias, é 
um sopro de humanidade, um sopro 
de ar quente que me chega de Cas-
tro Verde, concelho onde deixei al-
guns anos de vida, onde deixei fami-
liares, amigos e outros nem tanto. A 
minha falecida esposa era natural 
de lá, nasceu no Monte das Fontai-
nhas.

Sei que uma publicação deste gé-
nero, em Castro Verde, em Castro 
Daire ou em qualquer outro conce-
lho, uma publicação com a chancela 
da Câmara Municipal, por mais obje-
tiva e informativa que seja, não aco-
lhe as boas vontades de toda a gen-
te. Há quem veja somente os 
INTERESSES POLÍTICOS do mo-
mento e feche os olhos a tudo o 
mais que está para além e para 
aquém dos tempos. 

Como não me incluo nesse núme-
ro de pessoas e porque a visita cro-
nológica de “O CAMPANIÇO” me faz 
sentir que ainda sou GENTE não po-
dia deixar de escrever estas linhas 
com os votos de que ele prossiga a 
senda traçada por Fernando Caeiro, 
por Carlos Júlio e prosseguida pelo 
arquiteto Francisco Duarte com 
quem tive discordâncias de gestão 
autárquica (a requalificação do Lar-
go da Feira, debatida na Assembleia 

Municipal e no “Diário do Alentejo”, 
lembram-se?) mas não fez de nós 
inimigos. E nem outra coisa se espe-
raria de duas pessoas civilizadas. E 
venha o 101.

E não seria despiciendo ver nas 
suas páginas o que de comum há 
entre Castro Daire e Castro Verde, 
para além do topónimo “Castro”. 
Deixei isso no meu livro “Afonso 
Henriques, História e Lenda”. E, bem 
vistas as coisas, acredite-se ou não, 
os dois concelhos estão ligados à fi-
gura lendária do ermitão que incitou 
Afonso Henriques à batalha. Quem 
sabe isto? Por muito menos, e sem 
qualquer coisa viva que ligue o pas-
sado longínquo ao presente, houve 
concelhos que se geminaram. Que 
tal os responsáveis pelos pelouros 
da cultura e do turismo pensarem 
nisto? Gentes do Barro Branco, pla-
nas e quentes, a pisarem as terras 
montanhosas e frias do Ermitão, no 
Monte das Cabeçadas, em Castro 
Daire, e gentes do Montemuro e pi-
sarem e a conhecerem o lugar da 
batalha, no Monte das Cabeças, em 
Castro Verde? Vejam a coincidência 
dos nomes: Castro Verde/Castro 
Daire, Monte das Cabeças/Monte 
das Cabeçadas.

Abílio Pereira de Carvalho 
Castro Daire, 24/11/2015

 

  NECROLOGIA
Arlindo José Costa Rosa, 81 anos, Monte das Oliveiras
Augusto José Pereira, 84 anos, Castro Verde
Bárbara Guerreiro Caçoila, 90 anos, Entradas
Cândida Joana Afonso, 90 anos, Castro Verde
Elisiário Pedro Figueira Vargas, 80 anos, Castro Verde
Francisco António Ferreira, 92 anos, Casével
Francisco Martins Custódio, 62 anos, Castro Verde
Gertrudes Raposo Brito, 82 anos, Entradas
Idalina Maria Raposo, 79 anos, Castro Verde
Joaquim Anacleto Varela, 75 anos, Ourique
Manuel Inácio Brito, 80 anos, Amadora
Mariana Luzia Canário da Costa, 85 anos, Lombador
Maria da Conceição Gonçalves, 85 anos, Castro Verde
Maria Eugénia P. N. Medeiro, 87 anos, Castro Verde
Rui Filipe Doutor Dias, 38 anos, Castro Verde
Teresa Maria da Silva Mestre, 91 anos, Faro
Zulmira da Silva Calmeirão, 91 anos, Geraldos

MANUEL RAMIRES DE SOUSA
Faleceu a 30/09/2015 - Castro Verde
Sua esposa, filha e netas vêm, por este meio, agradecer a todos 
os familiares e amigos que acompanharam o seu ente querido 
na sua última viagem.
Nunca te esqueceremos. Olha por nós, como sempre fizeste!

CLARISSE RAMIRES VILHENA
Faleceu a 27/11/2015 - Sta. Bárbara de Padrões 
Os Sobrinhos participam o falecimento do seu ente querido 
agradecendo a todos aqueles que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, de algum outro modo, lhe manifestaram 
o seu pesar.

MARIANA SILVA CALADO
Faleceu  a 15/11/2015 - Ourique 
A família participa o falecimento do seu ente querido agradecendo 
a todos aqueles que o acompanharam até à sua última morada 
ou que, de algum outro modo, lhe manifestaram o seu pesar. 

SILVINO SANTOS AFONSO
Faleceu a 31/12/2015 – Sta. Bárbara de Padrões
A família agradece à Dr.ª Nicole e a todos as colaboradoras da 
Seara de Abril que tudo fizeram pelo meu tio Silvino. Mesmo 
que a palavra “obrigado” signifique tanto, não expressará por 
inteiro o quanto o vosso gesto atencioso foi importante para “o 
tio Silvino” e para todos nós.Agradecemos ainda a todos o que 
o acompanharam até à sua última morada. 

EDUARDO ALVES DE BRITO
Faleceu a 14/10/2015 – Castro Verde
A esposa e os filhos participam o falecimento do seu ente 
querido agradecendo a todos aqueles que o acompanharam 
até à sua última morada ou que, de algum outro modo, lhe 
manifestaram o seu pesar. Um voto especial de agradecimento 
a todas as funcionárias do apoio domiciliário do Lar Frei Manuel 
das Entradas por tudo o que fizeram. Muito obrigado.

JOAQUIM MIGUEL DOMINGOS 
Faleceu  a 4/ 11/ 2015 - S. Domingos de Rana (Cascais) – S. Marcos da 
Atabueira 
A família participa o falecimento do seu ente querido agradecendo a todos aqueles 
que o acompanharam até à sua última morada ou que, de algum outro modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

ISABEL MEDEIROS MARTINS
PEREIRA ROSA
Faleceu a 10/11/2015 - Castro Verde. 34 anos.

“A morte não é nada.
Apenas passei ao outro mundo.
Eu sou eu. Tu és tu.
O que fomos um para o outro,
Ainda o somos”.

Mãe, irmão e restante família vêm por este meio agradecer a todos os que 
acompanharam a Isabel à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
manifestaram o seu pesar.

Um agradecimento especial à equipa de enfermagem e auxiliares da Unidade de 
Cuidados Intermédios de Cardiologia do Hospital de Beja, por todo o profissionalismo, 
mas sobretudo pelo carinho e apoio que prestaram à Isabel, ao longo dos dois meses 
em que permaneceu internada. 

NOTA DE REDAÇÃO

Estas páginas são dedicadas a todos os leitores do boletim “O Campaniço”. Envie-nos as suas poesias, 
crónicas e outros textos fruto da sua criatividade. Os trabalhos podem ser enviados por correio, para 
"O Campaniço". Câmara Municipal de Castro Verde. Praça do Município, 7780-217 Castro Verde ou 
através do e-mail gab.comunicacao@cm-castroverde.pt

LEITORES
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FASES
DA L    A

1 MAR.
9 MAR.

15 MAR.
23 MAR.
31 MAR.

7 ABR.
14 ABR.
22 ABR.
30 ABR.

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

 UTILIDADES

   ReceitasSaúde

CAÇÃO DE COENTRADA
2 ou 3 postas de cação (por pessoa)
1 molho de coentros
1 dente de alho
1 cebola
½ dl de azeite 
1 colher de farinha
vinagre q.b. 
água q.b. 
fatias de pão q.b.
 
Amanha-se o cação e corta-se às postas, duas ou três por pessoa. 
Num tacho, deita-se um bom molho de coentros picados, o dente 
de alho e a cebola também picada, o azeite, sal, água e o peixe. 
Não se refoga.  
Quando o cação estiver cozido, junta-se ao caldo a colher de 
farinha dissolvida em água muito envinagrada e deixa-se levantar 
fervura.
Serve-se numa terrina ou prato fundo, onde estarão fatias de pão.

FRANGO COMPLICADO
1 frango ou galinha nova
2 cebolas pequenas
2 cravinhos de cabecinha
1 cenoura
1 folha de louro
10 grãos de pimenta
pimenta moída a gosto
1 cebolego ou alho porro ou aipo 
sal q.b.
70g toucinho entremeado
2 colheres de sopa de manteiga de vaca
100g de pão ralado
1 colher de sopa de salsa picada
1 gema de ovo
2 colheres de sopa de vinho do Porto 
2 dl caldo
250 g tomates
banha q.b

Corta-se o frango aos bocados, tirando-lhe a pele. Quebra-se a 
carcaça e põe-se num tacho, com as pontas das asas, a pele e os 
miúdos, sem o fígado. Junta-se a cebola, os cravinhos de 
cabecinha, a cenoura partida ao meio, o louro, o sal e pimenta em 
grão (sendo possível juntar também um talo de aipo, alho porro 
ou cebolego). Cobre-se de água e tapa-se o tacho, que deverá 
ferver durante hora e meia a duas horas. 
Derrete-se a manteiga numa frigideira, juntamente com as fatias 
de toucinho entremeado cortado aos pedacinhos. Tiram-se os 
torresmos, põe-se mais manteiga e fritam-se os bocados do 
frango, virando-os com frequência. Quando fritos, tiram-se para 
aguardar.

Os torresmos voltam à gordura da fritada, juntamente com uma 
cebola picada e o fígado do animal, deixando fritar cerca de 3 
minutos. Seguidamente, fora do lume, junta-se o pão ralado, os 
miúdos e os bocados de carne saídos da carcaça, tudo cortado em 
bocadinhos, com a salsa picada, a gema do ovo batida, sal, 
pimenta, vinho do Porto e o caldo da cozedura.

Este molho deita-se sobre os bocadinhos de frango já 
arrumados numa travessa de ir ao forno, ligeiramente untada 
com banha. Tapa-se a travessa e põe-se no forno durante meia 
hora. No fim deste tempo cobre-se o frango com o tomate às 
rodelas, sem pele nem sementes, só temperado de sal e pimenta 
moída. Levar novamente ao forno por uns 10 minutos e estará 
pronto. Acompanhar com batatas salteadas ou tiras de pão frito 
em azeite.
 

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

Informações BORDA-D’ÁGUA

                            

As terras para sementeira de primavera devem estar lavradas. No Norte e no Centro semear 
alface (a transplantar em março e abril), couves, babo, nabiça, pimento, alho-porro, repolho, feijão 
e tomate: no Sul, semear abóbora, cenoura, couves, ervilha, pimento, feijão, nabiça, pepino, to-
mate e melancia. Semear milho de sequeiro nas terras altas. Transplantar as cebolas, a colher em 
maio-junho, e as couves semeadas em dezembro, a colher em junho-julho (repolhos); colher os 
espinafres, couves-flor e brócolos; plantar batata (a colher em junho). Podar no Minguante, menos 
damasqueiros e morangueiros. Tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros. Iniciar enxer-
tia. Plantar árvores e semear pinheiro-bravo, ao Crescente. Trasfegar o vinho, se ainda não o fez. 
Face à geada, a rega melhora a resistência das plantas. Na Horta, semear alho-francês, beterraba, 
cebola, cenoura, coentro, couve-flor, de grelo, de nabo, espargos, ervilha, espinafre, fava, feijão, 
melancia, nabiça, pimento, rabanete, repolho, salsa, segurelha e tomate. Colher nos abrigos ce-
nouras e couves de Bruxelas. No Jardim proteger os pés-mães de crisântemos com palha miúda, 
para se obter mais estacas. Semear as flores anuais como ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, manjeri-
cos, cíclames, cólios, sécias, etc. Colher amores-perfeitos, violetas, etc. Animais: fornecer às vacas 
leiteiras suplementos de farinha, amendoim e linhaça. 

FEVEREIRO  AGRICULTURA /JARDINAGEM/ANIMAIS

ANITA MARTINS NUTRICIONISTA ESTAGIÁRIA

ALIMENTOS DA ÉPOCA
OS NOSSOS ALIADOS ESTE INVERNO

Com a chegada das temperatu-
ras baixas há uma maior predispo-
sição para o aparecimento de 
algumas doenças, como cons-
tipações, gripes e dores de gar-
ganta que, muitas vezes, nos 
tiram a energia para as nossas 
tarefas diárias. Por isso, a me-
lhor solução para as evitar é: 
PREVENIR.

Nesta altura do ano não de-
vemos esquecer os agasalhos 
e a roupa mais quente, sempre 
que saímos à rua. Para além dis-
so, e não menos importante, não 
devemos descorar a nossa alimen-
tação, porque esta tem um papel 
muito importante na prevenção, 
não só das gripes e constipações, 
como de todas as doenças. Somos 
aquilo que comemos! Não é por 
acaso que a maioria das frutas e 
vegetais que mais abundam nestes 
meses de inverno são aqueles que 
mais protegem a nossa saúde. Já 
dizia a sabedoria popular: “Come 
uma laranja para não te constipa-
res!” e com toda a razão! A laranja 
é um dos tais alimentos, rico em 
vitamina C, tal como todos os citri-
nos (tangerina, limão,..). Mas não é 
só nestas frutas que se encontra 
esta vitamina. Também o kiwi e al-
guns vegetais, como os espinafres, 
o agrião ou os grelos são exemplo 
disso mesmo.

A Vitamina C consegue desem-
penhar um papel importante na 
prevenção das “doenças de inver-

no” porque promove 
a resistência a infeções e a integri-
dade das membranas mucosas. 
Além disso, potencia a absorção 
de ferro (importante para quem so-
fre de anemia) e tem também uma 
importante função antioxidante.

Na hora de fazer escolhas, o me-
lhor é optar sempre pelas frutas e 
vegetais de acordo com a sazona-
lidade da sua produção, pois a re-
lação preço/qualidade é muito me-
lhor. Os produtos hortícolas da sua 
“época” são mais ricos em nutrien-
tes, são mais baratos do que os 
“fora de época”, sem esquecer 
também que o sabor dos alimentos 
é melhor e que a carga de fitoquí-
micos utilizados na sua produção 
é muito menor, uma vez que eles 
crescem naturalmente, na altura 
devida. 

Posto isto, devemos incluir na 
nossa alimentação 5 doses de hor-

tofrutícolas por dia, dando sempre 
preferência àquelas que são típicas 

da altura do ano em que nos en-
contramos. Agora, podemos 
optar, por exemplo, por incluir 
uma fruta rica em Vitamina 
C no pequeno-almoço e num 
dos lanches, colocar na sopa 
folhas de espinafres ou de 
agrião, saltear grelos ou cozer 

couves-de-bruxelas para acom-
panhar um prato, e também 

utilizar nos acompanhamentos 
a batata-doce em vez da batata 

branca, uma vez que esta raiz tu-
berosa também apresenta quan-
tidades interessantes de Vitamina 
C.

E já que falamos de hortofrutíco-
las da época, não podemos esque-
cer, a cenoura roxa ou “pau-roxo” 
como é também conhecida no con-
celho, principalmente pela Feira de 
S. Sebastião ou Pau-roxo. Esta ce-
noura é mais rica em vitaminas (A,B 
e C) do que a cenoura comum, tem 
pectato de cálcio que é uma fonte 
de fibra que ajuda a baixar o “mau” 
colesterol e, para além disso, os 
seus compostos antioxidantes aju-
dam a melhorar funções como a 
memória, visão e funcionamento 
do sistema imunitário. Uma forma 
prática de incluir este vegetal na 
alimentação é colocá-lo nas sala-
das. 

Por isso não se esqueça, coma 
mais fruta e vegetais da época e 
passará um inverno mais saudável!
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O I Colóquio de Museus Rurais do Sul foi a 
primeira iniciativa organizada no âmbito deste 
grupo de trabalho. O encontro reuniu cerca de uma 
centena de participantes e centrou-se nas áreas 
de atuação dos vários museus. Neste dia tiveram 
ainda lugar a apresentação do número 3 dos 
"Cadernos do Museu" e o 2º Aniversário do Núcleo 
de Almeirim "A Minha Escola".

O Museu da Ruralidade e o Gru-
po de Trabalho dos Museus Rurais 
do Sul organizaram, no passado 
dia 21 de janeiro, o I Colóquio de 
Museus Rurais do Sul. A iniciativa 
decorreu no Cineteatro Municipal 
de Castro Verde e reuniu represen-
tantes do conjunto de museus ru-
rais existentes no Alentejo e no Al-
garve, hoje, uma mais-valia para a 
região e um elemento importante 
para a diversificação da oferta cul-
tural e dignificação para as comu-
nidades onde se inserem. 

O colóquio contou com cerca de 
100 participantes e com um pro-
grama composto por diferentes 
intervenções sobre as áreas de atua-
ção dos museus participantes, en-
tre outros temas emergentes, como 
o funcionamento e financiamento 
destes espaços de intervenção cul-
tural, ou o trabalho de cooperação 
com o meio científico universitário. 

O Colóquio de Museus Rurais do 
Sul foi a primeira iniciativa orga-
nizada no âmbito deste grupo de 
trabalho constituído pelo Museu 

da Ruralidade (Castro Verde), Mu-
seu do Trabalho Rural da Abela 
(Santiago do Cacém), Núcleo Mu-
seológico de Alcaria de Javazes 
(Mértola), Núcleo Rural de Ervidel 
(Aljustrel), Museu da Farinha (S. 
Domingos - Santiago do Cacém), 
Museu Arqueológico e Etnográfico 
de Santa Clara-a-Nova (Almodôvar) 
e Museu Rural de Pias (Serpa). Esta 
Rede de Museus Rurais do Sul pre-
tende registar, valorizar e dignificar 
a memória das “ruralidades” do 
Portugal do século XIX e XX e ser 

um espaço de partilha, de aprofun-
damento de conhecimentos e tro-
ca de experiências que facilite, agi-
lize e torne mais abrangente o 
trabalho realizado pelos diferentes 
museus.

No âmbito do I Colóquio foi apre-
sentado o número 3 dos Cadernos 
do Museu, uma edição do Museu 
da Ruralidade, referente ao mês de 
janeiro de 2016 que tem como tema 
central neste terceiro número, o 
conjunto de museus que estão na 
génese da Rede e dá destaque à 

edição da Coletânea de Cante “Pla-
nície a Cantar”, lançada no dia 29 
de novembro de 2015, no âmbito 
da Comemoração do 1º Aniversá-
rio da Inscrição do Cante Alente-
jano na Lista do Património Cul-
tural e Imaterial da Humanidade, 
da UNESCO. 

Neste dia comemorou-se ainda 
o 2º aniversário do Núcleo de Al-
meirim “A Minha Escola”, assina-
lado com a abertura da exposição 
de Dinis Cortes “Pássaros do Cam-
po Branco”.

Rede de Museus Rurais do Sul 
organizou I Colóquio

José Anjos, Presidente do Clube Ornitológico de Castro Verde

“Queremos fazer de Castro Verde uma referência 
na ornitologia”
Em atividade há quase três anos, o Clube Ornitológico de Castro Verde tem, paralelamente à criação de aves, promovido um 
conjunto de iniciativas no campo da ornitologia, como foi a II Expo Aves que teve em exposição mais de 600 aves de vários pontos 
do país. O objetivo é projetar o concelho a nível regional e nacional, tornando-o uma referência nesta àrea. 

Mais de 600 aves estiveram em 
exposição, de 27 e 29 de novembro 
de 2015, naquela que foi a II Expo 
Aves do Clube Ornitológico de 
Castro Verde (COCV). A iniciativa, 
que contou com colaboração da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e da Associação Humani-
tária dos Bombeiros de Castro 
Verde, reuniu no Pavilhão dos 
Bombeiros Voluntários, aves de 
45 expositores de vários pontos 
do país, na sua maioria canários, 
de várias raças, e também algumas 
aves exóticas. 

Para José Anjos, Presidente do 
Clube Ornitológico de Castro 
Verde, a dinamização deste tipo 
de iniciativas tem sido fundamen-
tal para a vitalidade do clube pois 
“tem possibilitado aos criadores 
mostrar ao público os pássaros 
que criamos na zona de Castro 
Verde, mas também noutras. 
Nesta mostra contámos com a 
presença de criadores de Évora, 
Olhão, Aljustrel, Beja, Faro, Setúbal 
e Barreiro, que trouxeram as suas 
aves para exposição”.  

Criado há cerca de dois anos e 
meio o COCV tem-se dedicado à 
criação de aves, mas igualmente 
à divulgação da ornitologia junto 
da população local. A principal 
missão do clube prende-se com o 
facto de querer tornar Castro 

Verde uma referência neste cam-
po: “A ornitologia é uma ciência 
que queremos desenvolver. Por 
isso, é nosso objetivo projetar o 
concelho a nível regional e nacio-
nal, como uma zona de desenvol-
vimento nesta área”. Um fator que, 
para o presidente do clube, “per-
mitirá trazer cada vez mais pessoas 
a Castro Verde e o surgimento de 
novos criadores. Tudo isto para 
que no futuro, e espero que seja 
próximo, tenhamos não 600 mas 
1000 ou 1500 aves em exposição”. 

Paralelamente, José Anjos sa-
lienta que é pretensão do clube 
levar a ornitologia até às escolas 
“para que as crianças de hoje, 
homens de amanhã, possam ad-
quirir mais conhecimentos neste 
campo e criar interesse pelo asso-
ciativismo e pela criação de aves.”

Recentemente, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde cedeu ao 
COCV um espaço que servirá de 
sede para a coletividade. Locali-
zado na Rua D. Afonso I, n 96, o 
espaço vem permitir a criação de 

melhores condições para o acon-
dicionamento de gaiolas e poten-
ciar a dinâmica do clube: “A nossa 
sede vai ser uma sede viva. Não 
vai ser só para fazer reuniões. 
Todos os sábados à tarde, a partir 
de janeiro, vamos lá estar, a con-
viver uns com os outros, para 
partilha de conhecimentos e 
troca de aves. Mas claro que as 
portas estarão sempre abertas a 
todas as pessoas que queiram 
aparecer, quer necessitem de algum 
apoio ou aconselhamento, ou 

apenas para o convívio.
José Anjos afirma que o balanço 

deste período ultrapassou as ex-
petativas: “Quando começámos, 
os 16 sócios fundadores (e infeliz-
mente só 14 devido ao falecimen-
to de dois sócios), foi com o 
objetivo de termos um clube vivo, 
através do qual pudéssemos levar 
a cabo mostras de aves e apresen-
tarmos os nossos pássaros. Que-
ríamos ter um clube que fosse ao 
encontro da população e que 
prestasse apoio e acompanhamen-
to a quem está a entrar neste 
mundo. Tudo isto permitiu que 
chegássemos aos 66 sócios”.

Para além da Expo Aves, o Clube 
Ornitológico de Castro Verde tem 
dinamizado várias iniciativas, ao 
longo do ano, cuja realização 
pretende manter nos próximos 
anos: “Pretendemos levar a cabo 
exposições, seminários, fóruns, 
etc. Nestes dois anos e meio de 
vida, em março, pelo nosso ani-
versário, temos organizado um 
Seminário que engloba vários 
temas, como a alimentação, higie-
ne e medicação das aves em geral, 
durante a Feira de Castro, temos 
levado a cabo uma Mostra de Aves 
e, no final de novembro, a expo-
sição. Todas estas iniciativas serão 
para ter continuidade, ao longo 
dos próximos anos”. 

LOCAL

II Expo Aves do COCV. José Anjos, presidente do Clube Ornitológico de Castro Verde
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Atletismo 
Castro 
Verde tem 
Campeão 
Nacional de 
Juvenis

O atleta do Futebol Clube Cas-
trense, Ivan Revés, sagrou-se cam-
peão nacional de 300 metros, no 
Campeonato Nacional de Juvenis 
em Pista Coberta, que decorreu 
na cidade de Pombal, nos dias 30 
e 31 de janeiro de 2016. 

O atleta alcançou uma marca de 
36.93, que constitui também um 
novo máximo distrital do escalão.

Aproxima-se mais uma 
época de Jogos Conce-
lhios. Com início mar-
cado para 12 de março, na Praça 
da República, em Castro Verde, o 
projeto apresenta na sua 15ª edi-
ção uma Otis praticante de pati-
nagem artística, uma das moda-
lidades que mais adeptos tem 
conquistado no concelho. 

Dinamizado pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, em cola-

boração com as escolas, asso-
ciações, coletividades e Juntas 
de Freguesia do concelho, os 

Jogos Concelhios reassumem a 
importante missão de sensibilizar 
para a prática desportiva regular, 
potenciadora da saúde e do bem-
-estar, mas também para a ocu-
pação saudável dos tempos livres 
e promoção do convívio social, 
dinamizando 

os 
espa-

ços ao ar livre e as 
infraestruturas desportivas, mu-
nicipais ou associativas do con-
celho. 

A organização de atividades que 
abranjam os diferentes escalões 
etários, freguesias e associações, 
a par da apresentação de novas 
modalidades desportivas, figuram 
como objetivos que se conservam 
nesta edição dos Jogos Concelhios. 

Nestes 16 anos, o projeto con-
quistou uma dimensão que per-
mite contabilizar aproximadamente 

25 000 participações enquadradas 
nas várias coletividades, associa-
ções, ou mesmo a título individual, 
alcançando a meta a que se pro-
pôs desde a sua génese, e que es-

tabelece o princípio do desporto 
para todos, sublinhando a inegá-
vel importância que o desporto 
tem na qualidade de vida das co-
munidades. 

À semelhança do que tem vindo 
a acontecer noutros anos, importa 
salientar a envolvência e a parti-
cipação do Agrupamento de Es-
colas de Castro Verde, proporcio-
nando aos seus alunos atividades 
de caráter lúdico-pedagógico e o 
desenvolvimento de valores como 
a cooperação, a lealdade, a inte-
gração social e o bem-estar cole-
tivo. 

Até junho, mais de trinta mo-
dalidades/ atividades desportivas 
dão corpo aos Jogos Concelhios. 
A par da oferta diversificada pro-
gramada para os próximos quatro 
meses, fica o convite para uma 
vida ativa e saudável, à qual se 
junta a sociabilidade e a confra-
ternização.

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

 ATIVIDADE FÍSICA

Atletismo reuniu 381 atletas em Castro Verde
O VI Meeting de Atletismo Jovem de Castro Verde voltou a superar as expetativas. 381 atletas de 20 equipas do Alentejo e Algarve 
marcaram presença na competição que tem vindo a afirmar-se como uma referência para o atletismo na região, ao longo das 
últimas edições.

O Meeting de Atletismo Jovem 
de Castro Verde é, cada vez mais, 
uma prova que marca o calendá-
rio do atletismo no sul do país ten-
do, nesta sexta edição, atingido 
um número de inscrições que faz 
desta uma das competições de 
pista mais participadas de sempre, 
no Alentejo.

Marcaram presença na compe-
tição 381 atletas de 20 equipas que, 
a 12 de dezembro, disputaram na 
Pista de Atletismo Simplificada do 
Estádio Municipal 25 de Abril, as 
diferentes disciplinas que com-
põem o Meeting de Atletismo Jo-
vem, nomeadamente, corrida, 
concurso de saltos (comprimento 
e altura) e concurso de lançamen-
tos (peso e dardo) e a realização 
simultânea da Taça de Benjamins 
(atividades Kid’s Atlethic’s), tota-
lizando 445 participações.

Coletivamente, esta sexta edição 
teve como equipa vencedora a 
equipa da Escola BS Mestre Do-
mingos Cabreira (Lisboa), ultra-
passando a vencedora da edição 
anterior, a equipa do Clube Orien-
tal do Pechão, que se classificou 
em 2º lugar. Importa também des-
tacar o bom resultado alcançado 
pela equipa da casa, o Futebol 
Clube Castrense, que ficou em ter-
ceiro lugar, seguida da equipa de 
Setúbal, Vitória Futebol Clube e 
da Casa do Benfica de Faro do Alen-
tejo, que ocuparam o 4º e 5º lugar, 
respetivamente.

Nas marcas individuais, duas 

novas entram para o Ranking de 
Meeting de Atletismo Jovem de 
Castro Verde: Ana Catarina Mestre 
(Infantil), do Clube Oriental do 
Pechão, com 1’47’’20, nos 600 m, 
e Luís Santos (Infantil), do Futebol 
Clube Castrense, com um tempo 
de 1’38’’20, também nos 600 m.

Ao nível da Associação de Atle-
tismo de Beja, há a destacar os no-
vos records distritais de Ana Go-
dinho do Bairro (Infantil), da 
equipa do Bairro N. Sra. da Con-
ceição, com um tempo de 1’48’’50, 
nos 600 m, Luís Santos (Infantil), 
do Futebol Clube Castrense, com 
1’38’’20, nos 600 m, e Raquel Ca-
pitão, também do Bairro N. Sra. 
da Conceição, com 4,96 m no Sal-
to em Comprimento.

O Meeting de Atletismo Jovem 
contou ainda com a dinamização 
de uma caminhada / passeio de 
bicicleta solidários, cuja finalida-
de consistiu em angariar bens ali-
mentares, que reverteram a favor 
do Cabaz de Natal da Cruz Verme-
lha Portuguesa – Delegação de 
Castro Verde.

O Meeting  foi organizado  pela 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, no âmbito da parceria estabe-
lecida com a Associação de Atle-
tismo de Beja, e contou com os 
apoios a União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével e com o 
apoio à divulgação do Diário do 
Alentejo, Rádio Castrense e Rádio 
Voz da Planície.

Jogos Concelhios 2016

Desporto, convívio e bem-estar social
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NOTÍCIAS

  
B R E V E S B R E V E S
Associação Sénior
Castrense
Exposição de
“Presépios de Miúdos 
e Graúdos”

Durante a quadra natalícia, 
a Associação Sénior Castren-
se promoveu uma exposição 
de “Presépios de Miúdos e 
Graúdos”, cuja abertura de-
correu na sede da associação 
a 9 de dezembro de 2015, com 
a presença de um grupo de 
alunos de duas turmas do 1º 
ciclo de Castro Verde.

A mostra reuniu trabalhos 
das crianças dos Jardins-de-
-Infância e Escolas Básicas do 
concelho, mas também dos 
Lares de 3ª Idade de Santa 
Bárbara de Padrões, da Fun-
dação Joaquim António Fran-
co e Seus Pais, de Casével e 
dos alunos da Universidade 
Sénior de Castro Verde, que 
desenvolveram presépios em 
diferentes técnicas e materiais.

A exposição encerrou no 
dia 6 de janeiro de 2016, com 
a atuação dos alunos do 1º 
Ciclo, que entoaram cânticos 
para celebrar o Dia de Reis.

Ambiente 
Limpeza e
higienização de 
contentores para 
resíduos sólidos 
urbanos

A Câmara Municipal de 
Castro Verde adquiriu, em 
dezembro passado, um dis-
positivo que permitirá de-
senvolver, permanentemen-
te, operações de limpeza e 
higienização dos cerca de 400 
contentores para deposição 
de resíduos sólidos urbanos 
indiferenciados, existentes 
no concelho.

A lavagem e desinfeção de 
contentores é fundamental 
para a promoção da quali-
dade de vida e saúde pública 
da população, pelo que se 
reforça a necessidade de to-
dos efetuarem o correto acon-
dicionamento do lixo domés-
tico em sacos fechados, não 
depositando resíduos soltos 
no contentor, que contribuam 
para gerar e intensificar a 
propagação de maus cheiros.

Entrudanças 2016

À hora do fecho desta edi-
ção de “O Campaniço”, de-
corria em Entradas o festival 
Entrudanças 2016. No pró-
ximo número damos-lhe a 
conhecer mais pormenores 
sobre esta iniciativa, organi-
zada pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, Associação 
Pédexumbo e Junta de Fre-
guesia de Entradas.

União de Freguesias 
de Castro Verde 
e Casével edita 
calendário para 2016

À semelhança de anos an-
teriores, a União das Fregue-
sias de Castro Verde e Casével 
editou um calendário para 
o ano de 2016.

Da autoria de Joaquim Rosa, 
as ilustrações que compõem 
esta edição pretendem assi-
nalar os vários momentos 
culturais que compõem o 
calendário castrense, como 
o Entrudo, Comemorações 
do Dia Internacional da Mu-
lher e do 25 de Abril, Dia do 
Trabalhador, Comemorações 
do Feriado Municipal / Fes-
tas da Vila, férias do verão e 
arraiais populares, regresso 
às aulas, Feira de Castro, Dia 
de S. Martinho e quadra na-
talícia. O calendário é gratui-
to e pode ser levantado na 
sede da União das Freguesias 
de Castro Verde e Casével, 
durante o seu horário de fun-
cionamento.

Noites Tradicionais
animam pequenas 
localidades

As Noites Tradicionais es-
tão de regresso às pequenas 
localidades da freguesia de 
Castro Verde e Casével, du-
rante os meses de fevereiro 
e março, com diferentes pro-
postas de animação, desde 
música popular, cante alen-
tejano, viola campaniça e 
magia, entre outras. 

A iniciativa é uma organi-
zação desta União de Fregue-
sias e tem como objetivo pro-
porcionar momentos de 
confraternização e dinamizar 
os diferentes centros de con-
vívio da freguesia. Saiba mais 
em www.jf-castroverde.pt 

Terras Sem Sombra
“Ganhões” e “Moços 
d’Uma Cana” na 
apresentação do
festival em Madrid

“Os Ganhões” de Castro Ver-
de e o grupo de violas campa-
niças “Moços d’Uma Cana” 
participaram, nos dias 13 e 14 
de fevereiro, numa ação de pro-
moção da 12ª edição do Festi-
val “Terras Sem Sombra”, em 
Madrid.

Os dois grupos, em conjun-
to com o Rancho de Cantado-
res de Vila Nova de S. Bento 
(Serpa), protagonizaram um 
concerto no Teatro Círculo de 
Bellas Artes, que associou uma 
das maiores riquezas culturais 
do Alentejo – o cante alenteja-
no – a um dos instrumentos 
tradicionais da região, a viola 
campaniça, bem como, à sua 
gastronomia. O Festival Terras 
sem Sombra acontece em Cas-
tro Verde nos dias 4 e 5 de Junho. 

FOTODESTAQUE

Feira de S. Sebastião / Feira do Pau-Roxo

Iniciativas promoveram Cenoura-Roxa
A cenoura-roxa (pau-roxo) foi o mote para uma conversa e degustação de 
pratos confeccionados à base deste vegetal típico da região. A iniciativa 
aconteceu no âmbito da tradicional Feira de S. Sebastião/ Feira do Pau-
roxo e teve como objetivo promover o seu consumo e contrariar o seu 
desaparecimento.

No dia da Feira de S. Sebastião, 
dia 20 de janeiro, que durante toda 
a manhã animou o Rossio do San-
to, em Castro Verde, a cenoura roxa 
(ou pau-roxo, como também é co-
nhecida) voltou a ser tema de con-
versa e o ingrediente principal de 
uma mostra gastronómica que, 
pelo segundo ano consecutivo, 
aconteceu no Centro de Promoção 
do Património e do Turismo. 

O conjunto de iniciativas pro-
gramadas teve como objetivo con-
trariar o desaparecimento anun-
ciado do pau-roxo, vegetal que há 
muito dá nome a esta feira e que, 
em tempos, foi muito apreciado 
como petisco nas tabernas da re-
gião, onde era comido cru às ro-
delas, ou cozido e temperado com 
vinagre. 

Neste dia, o Centro de Promoção 
do Património e do Turismo teve 
como convidados Frederica Tei-
xeira e Maria Bernardes, da Asso-
ciação “Círculos de Sementes” para 
uma Conversa em torno da impor-
tância da preservação dos hortí-
colas tradicionais e João Vaz, che-
fe de cozinha, que aqui nos deixou 
algumas experiências e várias di-
cas sobre cozinhar com pau-roxo. 
Seguiu-se uma mostra gastronó-
mica e a degustação de pratos con-
fecionados à base de pau-roxo que 
resultou do desafio lançado à po-
pulação de Castro Verde. Partici-
param na mostra sete pessoas, a 
título particular, e o Curso Voca-
cional de Cozinha/ Pastelaria da 
Escola Secundária, que aqui apre-
sentaram e partilharam diferentes 
pratos salgados e doces, mostran-
do a versatilidade deste alimento 
regional. 

Durante o dia, o pau-roxo me-
receu ainda especial atenção por 
parte dos restaurantes do concelho 
(O Bombeiro; Lareira; O Pátio; Cas-
tro; Horácio; Planície; Verde Market; 
A Seara; O Celeiro; Campo Branco. 
Villa Itália) que incluíram na sua 
ementa pratos cozinhados à base 
de pau-roxo ou, numa versão mais 
simples, em entradas e saladas. 

A iniciativa registou uma adesão 
positiva por parte da restauração 
de Castro Verde, bem como os pra-
tos confecionados que, à seme-
lhança do ano anterior, voltaram 
a receber críticas igualmente po-
sitivas. Também as escolas de Cas-

tro Verde incluíram na ementa para 
este dia a cenoura-roxa nas saladas. 
Paralelamente, foi elaborado um 
individual de mesa, distribuído 
pelos vários refeitórios,  através do 
qual se apelou ao consumo deste 
vegetal com inúmeros benefícios 
para a saúde. 

A iniciativa cumpriu o seu obje-
tivo de alargar a divulgação deste 
hortícola e aumentar a sua produ-
ção e consumo, sendo de registar 
uma maior procura de pau-roxo 
junto dos produtores locais, tanto 
por parte de particulares, como 
dos restaurantes.

Nevão em 
Castro Verde

O Branco do nosso Campo 
não se deve à presença da neve 
no inverno. Poucas foram as 
vezes em que ela por cá caiu 
cobrindo com o seu manto a 
rasa planície. Na memória de 
muita gente ainda perdura um 
desses momentos, o forte ne-
vão que por cá se fez sentir no 
início dos anos 50. Durante 
vários dias os homens não saí-
ram para trabalhar no campo 
e os moços, os que tinham 
oportunidade de a frequentar, 
não foram à escola. Houve ou-
tras brincadeiras e um espan-
to encantado pela paisagem 
que a natureza caprichou de 

branco sem ser geada.
Neste fotodestaque publica-

mos uma fotografia que nos 

foi cedida por Aurora Cama-
cho, tirada às portas da vila de 
Castro Verde.


