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AUTARQUIA
GEMINAÇÃO DE
CASTROVERDES 
IBÉRICOS

O Encontro de Castroverdes 
Ibéricos  voltou a acontecer em 
Castro Verde (Alentejo). Para 
além de um programa cultural, 
esteve em destaque a realidade 
agrícola e ambiental da região. 
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PATRIMÓNIO
AIVADOS – ALDEIA 
COMUNITÁRIA  

O Museu da Ruralidade au-
mentou o seu espaço de expo-
sição no Núcleo dos Aivados, 
motivou o arranjo urbanístico 
no Largo e associou-se à ho-
menagem a António Ventura. 
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IN CASTRO

GRUPO NARRATIVA

O Grupo Narrativa é uma 
das empresas residentes no 
IN Castro. Expandir a marca 
“Contadeiras de Histórias” e 
alargar o catálogo editorial 
das suas chancelas editoriais 
são alguns dos seus objetivos 
a médio prazo. 
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AMBIENTE
RECICLAGEM

Em 2016, Castro Verde vol-
tou a ser o concelho que mais 
reciclou no território de ação 
da RESIALENTEJO, tendo con-
quistado o 1º lugar da Liga In-
termunicipal da Reciclagem. 
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DESPORTO
FUTEBOL CLUBE 
CASTRENSE

O Futebol Clube Castrense 
escreveu mais um capítulo 
da sua história. Pela primeira 
vez, a equipa de futebol sénior 
conquistou as três competições 
distritais em que participou. 
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desde o dia 14 de junho que Castro Verde integra a lista de Reservas da Biosfera da 
UNESCO. Uma candidatura construída coletivamente e cujo resultado foi celebrado com a 
comunidade. Esta classificação confere ao território de Castro Verde todo um potencial de 
divulgação e visibilidade mundial e desenvolve um plano de ação para o futuro.    Págs.12 a 15

EDUCAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE CASTRO VERDE

Considerando que a proposta 
de financiamento da requalifi-
cação apresentada pelo Minis-
tério da Educação não resolve os 
problemas da Escola, não é jus-
ta e prima pela ausência de qual-
quer informação técnica, a au-
tarquia apresentou uma 
proposta preliminar alternativa. 
Apesar dos esforços, ainda não 
obteve qualquer resposta.     
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CASTRO VERDE É BIOSFERA DA UNESCO

OBRAS

ADJUDICADAS OBRAS DE 
MELHORIA NA REDE VIÁRIA 

No âmbito do plano de melho-
ria de acessibilidades do conce-
lho, a autarquia adjudicou as 
obras de requalificação da Estra-
da Municipal 508 e do Caminho 
Municipal 1139, o que represen-
ta um investimento de 1.294,828 
e. Também os caminhos agríco-
las continuam a ser alvo de uma 
política de recuperação. 
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FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

No passado dia 14 de junho, em Paris, na reunião 
do Conselho Internacional de Coordenação 
do Programa "O Homem e a Biosfera", da 

UNESCO, o nosso concelho viu o seu nome inscrito 
na Rede Mundial das Reservas da Biosfera e subir 
a um dos mais altos patamares na defesa de um 
planeta sustentável, vivendo um dos momentos mais 
importantes da sua história recente. Se a pergunta 
- o que fazer agora? - se impõe, mais importante 
é explicar o como chegámos aqui, porque para “o 
que fazer” todos nós temos propostas e, sobretudo, 
ideias. Como tal, o importante é repetirmos que 
este não é apenas um processo de uma equipa que 
fez uma candidatura e um documento técnico que 
serviu de avaliação a uma comissão de especialistas 
que lhe reconheceram mérito, mas é o fruto de um 
trabalho de mais de trinta anos, em que estiveram 
envolvidos, de forma consciente e responsável várias 
instituições desta terra. O Município de Castro Verde, 
no desenvolvimento e no apoio a dinâmicas em torno 
do ambiente, do desenvolvimento sustentável, da 
cultura e da educação; a Associação de Agricultores 
do Campo Branco, no diálogo incessante com os seus 
associados e com os vários governos deste país, na 
implementação dos programas agroambientais para a 
manutenção da agricultura em moldes tradicionais; da 
Liga para a Proteção da Natureza, no desenvolvimento 
de um programa criterioso, responsável e incansável na 
defesa, monitorização, estudo e proteção da avifauna 
deste território em diálogo e de forma complementar à 
paisagem humanizada que nos carateriza. Mas também 
dos projetos desenvolvidos pelas escolas, por várias 
associações responsáveis e conscientes da importância 
da defesa do meio ambiente na construção de um 
futuro para o planeta com esperança e oportunidades 
para todos.

O que se seguirá é a continuação do trabalho 
responsável que tem vindo a ser feito até agora e, 
sobretudo, o apoio a projetos agrícolas, pecuários, 
turísticos, educacionais e formativos, que criem riqueza 
e qualidade de vida para o nosso concelho, tendo como 
base este “selo de garantia” que chega a todos os 
cantos do planeta. 

Chegámos aqui de forma responsável. Sem grandes 
alaridos e tendo assistido, ao longo do nosso percurso, 
à incompreensão e à insensibilidade de alguns no 
entender da importância de gerir um território de forma 
dialogante e construtiva tendo como único fito os 
interesses do concelho e dos seus munícipes. Por que 
servir a causa pública, é fazê-lo todos os dias e, em 
qualquer situação, tendo a coragem de saber distinguir 
os interesses do coletivo na construção dos caminhos 
para o amanhã! RELATÓRIO E CONTAS 2016 

Documento aprovado por 
maioria em Assembleia 
Municipal

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, reunida em sessão pú-
blica ordinária do dia 26 de abril 
de 2017, aprovou por maioria, com 
quatro abstenções do PS, e uma 
abstenção do PSD-CDS, o Rela-
tório e Contas relativo ao ano de 

2016. O respetivo documento pode 
ser consultado no site da Câma-
ra Municipal de Castro Verde, em 
www.cm-castroverde.pt no menu 
Autarquia » Câmara Municipal » 
Docs. Previsionais e Outros » Rela-
tório e Contas. 

SUBCONCESSÃO DO BAIXO ALENTEJO–LANÇO H: IP2-CASTRO VERDE - BEJA

Comissão de Acompanhamento 
das Obras do IP2 reuniu com 
Infraestruturas de Portugal
Na sequência do conjunto de ações levado a cabo pela Comissão de 
Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2 no concelho de Castro 
Verde realizou-se, no passado dia 23 de maio, na Junta de Freguesia de 
Entradas, uma reunião entre esta Comissão e a empresa Infraestrutras de 
Portugal (I.P). A reunião e visita aos locais em causa tiveram como propósito  
expor os constragimentos que advêm da atual conjuntura e obter respostas 
junto da Infraestruturas de Portugal, que permitam solucionar rapidamente 
esta situação. 

A Comissão de Acompanhamento 
das Obras de Requalificação do IP2 
no Concelho de Castro Verde reuniu, 
no passado dia 23 de maio, com a 
empresa Infraestruturas de Portugal 
(IP), na Junta de Freguesia de En-
tradas, com vista a reafirmar a sua 
preocupação e encontrar soluções 
no que concerne ao atual cenário 
da Subconcessão do Baixo Alentejo – 
Lanço H: IP2-Castro Verde/Beja. No 
seguimento da reunião e, após visita 
aos respetivos locais, atendendo às 
preocupações manifestadas pelo Mu-
nicípio de Castro Verde e entidades 
locais, aqui representados pela res-
petiva Comissão, a empresa Infraes-
truturas de Portugal (IP) considerou 
que não se encontram restabelecidos, 
nas devidas condições de transita-
bilidade, os circuitos anteriormente 
garantidos pelos acessos diretos ao 
IP2, entretanto encerrados e que, os 
percursos alternativos propostos não 
são viáveis, nem adequados.

Durante a reunião foram ainda dis-
cutidos os impactos negativos para 
a atividade económica e o agrava-
mento das acessibilidades das po-
pulações locais, bem como a inexis-
tência de condições de circulação 
e segurança no caminho paralelo 
existente a nascente do IP2, entre 
os cruzamentos de Entradas Norte 
e Entradas Sul, o que obriga a que 
o caminho necessite ser interven-
cionado, caso se mantenha o impe-
dimento de viragem à esquerda no 
cruzamento Entradas Norte.

No dia 29 de setembro de 2016, 
a população foi surpreendida com 
o encerramento de todos os aces-
sos ao IP2 no troço que atravessa 
o território do concelho de Castro 
Verde. No imediato, o Município de 
Castro Verde contactou com a In-

fraestruturas de Portugal manifes-
tando a sua indignação perante tal 
intervenção sem qualquer pré-aviso. 
Posteriormente, e após uma sessão 
de esclarecimento e discussão com a 
população, promovida pela Câmara 
e Junta de Freguesia de Entradas, foi 
criada a Comissão de Acompanha-
mento das Obras de Requalificação 
do IP2 no concelho de Castro Verde, 
constituída pela Junta de Freguesia 
de Entradas, Câmara Municipal de 
Castro Verde, Liga para a Proteção da 
Natureza, Associação de Agricultores 
do Campo Branco e representantes 
das atividades económicas locais que, 
desde então, tem sido responsável 
por um conjunto de ações que visam 
a resolução imediata deste processo. 
Em março, a Comissão deslocou-se 
por duas vezes à Assembleia da Re-
pública, uma primeira vez a 22 de 
março, onde expôs, junto dos de-
putados dos Grupos Parlamentares 
do PCP, PS e Os Verdes, a situação 
da Subconcessão do Baixo Alentejo 

– Lanço H: IP2-Castro Verde/Beja, e 
uma segunda, a 28, tendo sido rece-
bida pela Comissão de Economia, 
Inovação e Obras Públicas.

A Comissão de Acompanhamento 
das Obras de Requalificação do IP2 
no concelho de Castro Verde aguar-
da agora novas resoluções por parte 
da Infraestruturas de Portugal e da 
subconcessionária SPER – Socieda-
de Portuguesa para a Construção e 
Exploração Rodoviária, S.A., relativa-
mente a este processo que se arrasta 
desde 2004 e que se iniciou com a 
reivindicação persistente para a re-
qualificação desta via, culminando 
com uma solução que prejudica gra-
vemente a população do concelho, 
em particular da vila de Entradas, e 
que tem sido responsável pelo cons-
trangimento da atividade económica 
da região, com especial impacto ao 
nível da agricultura, comércio e tu-
rismo, colocando diariamente em 
causa a segurança rodoviária de to-
dos os utilizadores do IP2.
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MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcionários da Autarquia 
distinguidos

Dando cumprimento ao Regula-
mento Municipal para a atribuição 
de Medalhas de Bons Serviços Mu-
nicipais, aprovado a 20 de junho 
de 2007, a Câmara Municipal de 
Castro Verde procedeu à entrega 
das mesmas aos trabalhadores que 
cumpriram com assiduidade, de-
dicação e zelo, 15, 25 e 35 anos ao 
serviço da autarquia, numa ses-
são solene que decorreu na Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços 
do Concelho, no dia 28 de junho 

de 2017.
Os trabalhadores aos quais foi 

atribuída a insígnia são Ana Maria 
Carolina Guerreiro, Anabela Rosa 
Santos Silva, Maria Alzira Frede-
rico Curtinha Barreiros, Maria da 
Graça Costa Brás e Nuno Manuel 
Guerreiro Rosa, com a Medalha 
de Prata; Fernando Manuel Guer-
reiro Martins, com a Medalha de 
Ouro; e Fernanda Guerreiro San-
tos Felício e João Luís Costa Silva, 
com a Medalha de Ródio.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA
ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO 

Câmara Municipal 
participou no 
Seminário da AMGAP  

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte, e o vice-presidente, Antó-
nio João Colaço, participaram no 
passado dia 30 de maio de 2017, 
no Seminário “Estudo de Diag-
nóstico e Caraterização 
das Entidades Gestoras 
e das Redes de Abas-
tecimento de Água e 
de Saneamento de 
Águas Residuais em 
Baixa” dos Municí-
pios associados na 
AMGAP - Associação 
de Municípios para a 
Gestão da Água Pública 
no Alentejo.

O referido estudo 
teve como propósitos 
identificar as variáveis 
e fatores determinantes 
capazes de reforçar e asse-
gurar a sustentabilidade econó-
mica e financeira dos sistemas 
municipais em “baixa” do abas-
tecimento de águas e saneamento 
de águas residuais e, ao mesmo 
tempo, contribuir para a resolução 
dos problemas identificados nas 
áreas operacionais e de infraes-
truturas. Por outro lado, o docu-

mento considerou ainda como 
relevante identificar as necessi-
dades de investimentos com vista 
a solucionarem-se os problemas 
identificados contribuindo para a 

sustentabilidade dos sistemas 
e, nesse sentido, funda-

mentar candidaturas 
dos sistemas de AA e 

SAR em “baixa” ao 
PO SEUR – Portu-
gal 2020 e outros 
instrumentos de 
apoio. A iniciati-

va, promovida pela 
AMGAP, decorreu 

no Cineteatro Gran-
dolense (Grândola), e 

promoveu a reflexão em 
torno dos resultados do trabalho 

desenvolvido ao longo dos últi-
mos oito meses, tendo em linha 
de conta, a assinatura, em 22 de 
dezembro de 2015 da revisão dos 
Contratos de Parceria e de Gestão 
do SPPIAA, da previsão dos inves-
timentos em “alta” considerados 
nos instrumentos estratégicos 
da parceria das Águas Públicas 
do Alentejo, como igualmente a 
necessidade de serem assegura-
dos “investimentos nos sistemas.

Castroverdes Ibéricos reuniram 
em Castro Verde (Alentejo)
Em abril, Castro Verde voltou a ser anfitrião de mais um Encontro dos 
Castroverdes Ibéricos. A troca de experiências e o aprofundar das relações 
entre os parceiros de cada um dos concelhos foram a base deste encontro 
que, ao longo de dois dias, promoveu um programa cultural e deu a conhecer 
a realidade agrícola e ambiental da região.

No fim-de-semana de 8 e 9 de 
abril realizou-se em Castro Ver-
de o IX Encontro de Castroverdes 
Ibéricos, iniciativa que reuniu os 
municípios castrenses da Penínsu-
la Ibérica: Castro Verde (Alentejo), 
Castroverde (Lugo), Castroverde de 
Campos (Zamora) e Castroverde 
de Cerrato (Valladolid).

De periodicidade anual, este en-
contro procura mostrar a realidade 
económica, social e cultural de cada 
um dos concelhos, numa filosofia 
de intercâmbio, troca de experiên-
cias e aprofundamento de relações 
entre os vários parceiros e institui-
ções de cada um dos concelhos.

Na edição deste ano foi dada par-
ticular importância à especificidade 
“rural” do concelho de Castro Ver-
de, tendo os participantes toma-
do contacto com a realidade agrí-
cola/ambiental da região, através 
de um programa que incluiu uma 
visita à Associação de Agricultores 
do Campo Branco, ao Centro de 
Educação Ambiental do Vale Gon-
çalinho e à Adega da Herdade das 
Fontes Bárbaras.

Deste programa fizeram ainda 
parte uma visita à Biblioteca Muni-
cipal Manuel da Fonseca e ao Museu 
da Ruralidade, em Entradas, assim 
como a participação no Concerto 

que decorreu na Basílica Real de 
Nossa Sra. da Conceição e na ativi-
dade desenvolvida no domingo, “A 
Planície e a Montanha: Transumância 
no Campo Branco”, no âmbito do 
Festival Terras Sem Sombra 2017.

Iniciado em 2008, o processo de 
geminação entre Castro Verdes Ibé-
ricos teve como principal objetivo o 
aprofundar do conhecimento mú-
tuo e contemplou já a assinatura de 
vários protocolos de colaboração 
entre municípios, a organização de 
iniciativas conjuntas, integradas 
num plano de atividades, e vários 
intercâmbios e partilhas culturais.

Encontro de castroverdes ibéricos

Delegação do Município do Maio 
(Cabo Verde) visitou Castro Verde

Contribuir para um aprofundar 
de relações entre os municípios do 
Maio e de Castro Verde e conhecer 
algumas das práticas do Município 
de Castro Verde nas áreas da agricul-
tura, do empreendedorismo, do 
património e do turismo, foram 
os principais objetivos da visita da 
delegação do Município do Maio, 
Cabo Verde, que esteve no nosso 
concelho em fevereiro passado.

Para além da visita ao In Castro 
– Centro de Ideias e Negócios de 
Castro Verde, ao Centro de Promo-
ção do Património e do Turismo, 
ao Parque de Campismo Munici-
pal, ao Complexo Desportivo e ao 
Museu da Ruralidade, em Entra-
das, onde tomaram contacto com 
a realidade e a natureza de cada 
um desses projetos, a delegação 
do Maio visitou ainda a Associação 
de Agricultores do Campo Branco 
e as instalações da Universidade 
Sénior Castrense.

A visita à Associação Sénior Cas-
trense revestiu-se de particular im-
portância e significado pelo facto 
da Ilha do Maio ser um dos desti-
nos que tem recebido a oferta de 

vestidos confecionados pela “Ofi-
cina de Costura Solidária” da ASC, 
nomeadamente as crianças das 
escolas de Figueira Horta e Bar-
reiro. Durante a visita foram ain-
da trocadas algumas ideias com a 
Presidente da associação, Natércia 
Duarte, de forma a dar continui-
dade ao projeto.

A comitiva, composta pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal do 

Maio (Cabo Verde), Miguel Rosa, 
pelo Vereador da Emigração, Heid-
milson Frederico e, por mais três 
elementos da Associação Maense 
em Portugal, Carlos Spencer Frede-
rico, Lavínia Adrião e Delson Rosa, 
foram recebidos e acompanhados 
pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte e pelo Vereador, António 
João Colaço.

delegação do município do maio durante a visita a castro verde
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EDUCAÇÃO

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA

Um apoio importante ao 
longo do ano

As atividades de animação são 
um importante apoio no dia-a-dia 
das famílias, na medida em que 
permitem às crianças em idade 
pré-escolar permanecer nos cen-
tros escolares no período que ante-
cede e sucede o horário letivo, isto 
é, no período da manhã, das 7h30 
às 9h00, e à tarde 15h30 às 18h30, 
bem como o acompanhamento da 
hora de almoço.

Neste período de pausa letiva do 
verão, a autarquia mantém o apoio 
à família das 7h30 às 18h30, nos 
centros escolares de Castro Verde, 
Entradas e Santa Bárbara de Padrões, 
durante os meses de julho e setem-

bro. Este serviço integra-se nas 
competências da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde na área da 
educação e é gratuito por opção 
política da autarquia, por consi-
derar tratar-se de um importante 
apoio para as famílias que efetiva-
mente dele necessitam no seu dia-
-a-dia, o que não acontece na maio-
ria dos municípios.

As Atividades de Animação e 
Apoio à Família são asseguradas 
por animadoras contratadas para 
o efeito, pelo corpo de auxiliares 
de ação educativa e integra-se na 
parceria existente com o Agrupa-
mento de Escolas de Castro Verde.

Novo sistema para aquisição e marcação de refeições escolares
No sentido de facilitar o proces-

so de aquisição de refeições esco-
lares, a Câmara Municipal de Cas-
tro Verde decidiu disponibilizar, 
para o próximo ano letivo, um novo 
serviço (GIAE), que substituirá a 
atual máquina de venda de senhas. 

Este sistema permitirá aos uti-
lizadores, caso o entendam, gerir 

todo o processo a partir das suas 
casas através de um portal online, 
recorrendo ao home banking ou à 

rede de multibanco. Disponibili-
zará ainda a possibilidade de se 
proceder à aquisição e marcação 

de refeições nos quiosques insta-
lados nos Centros Escolares ou no 
Gabinete de Educação da autar-

quia.
Este novo sistema terá um perío-

do experimental durante as ativi-
dades de animação e apoio à famí-
lia no período de verão, com o 
objetivo de operacionalizar a sua 
correta utilização no início do pró-
ximo ano letivo.

Atividades de Tempos Livres 2017
 Durante o verão, as crianças do 

concelho de Castro Verde vão po-
der usufruir de dois programas de 
atividades de tempos livres. Os Ate-
liers de Ocupação de Tempos Livres 
“Férias Criativas”, da responsabili-
dade da autarquia, e o “Atelier de 
Verão 2017”, da Associação Para o 
Acompanhamento do Desenvolvi-
mento Infantil e Juvenil (APADIJ). 
Ambos os programas propõem um 
conjunto de atividades lúdicas e 
didáticas que tem como objetivo 
proporcionar aos mais novos umas 
férias divertidas.

À semelhança de anos anterio-
res, a Câmara Municipal de Cas-

tro Verde, em colaboração com as 
associações e juntas de freguesia 
do concelho, mantém a sua aposta 
na dinamização de um programa 
de atividades de tempos livres, em 
regime parcial, dividido em dois 

turnos (10 a 28 de julho e 7 a 25 
de agosto), direcionado a crianças 
dos seis aos doze anos de idade. 

Por sua vez, o Atelier de Verão 2017 
da APADIJ, também direcionado a 
crianças dos 6 aos 12 anos de idade, 

vai funcionar em regime de tempo 
inteiro, e é promovido em parceria 
com a Câmara Municipal de Castro 
Verde e o Agrupamento de Escolas, 
sendo que esta modalidade tem um 
preço de frequência  subsidiado, 
em parte, pela autarquia e permite 
que os utilizadores do Cartão Social 
do Município possam usufruir dos 
respetivos descontos

As atividades programadas no 
âmbito deste programa de tempos 
livres voltam a refletir a preocupa-
ção da autarquia em proporcionar 
às crianças residentes no conce-
lho, atividades lúdico pedagógicas 
criativas, capazes de dar respos-

ta às necessidades das famílias e 
da comunidade local, usufruindo 
de um espaço onde se fortalece o 
convívio através da dinamização 
de atividades de grupo, e se poten-
ciam laços de sociabilidade, espírito 
de equipa e de entreajuda, através 
da participação em experiências 
inovadoras.

Ambos os programas integram 
crianças com necessidades educa-
tivas especiais e crianças sinaliza-
das pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens. Os programas 
integraram todas as inscrições num 
total de 217 crianças que se divi-
dem entre os dois regimes.

Alunos de Castro Verde dinamizaram
oficina de cante alentejano em Almada

 No âmbito do projeto 
“Cante Alentejano na Es-
cola”, desenvolvido ao 
abrigo da parceria esta-
belecida entre a Câmara 
Municipal de Castro Ver-
de e o Agrupamento de 
Escolas, a turma do 3º B, 
do Centro Escolar  nº 2 
de Castro Verde, deslo-
cou-se, no passado dia 7 
de junho, a Almada, para 
a dinamização de uma 
oficina de cante e, pos-
terior atuação, junto das 
turmas de 3º ano, da EB1 
Maria Rosa Colaço, a convite do 
Grupo de Trabalho do Cante Alen-
tejano de Almada.

O projeto “Cante Alentejano na 
Escola”, desenvolvido desde o ano 
de 2009, envolve atualmente 390 

crianças do ensino pré-
-escolar e 1º ciclo do en-
sino básico nas escolas 
do concelho de Castro 
Verde. O projeto dá con-
tinuidade a um trabalho 
de afirmação do cante 
alentejano como expres-
são da cultura local, con-
tribuindo, por conseguin-
te, para o reforço das ações 
existentes em torno do 
cante mas também para 
o surgir de novas dinâ-
micas comunitárias e para 
o enriquecimento curri-

cular dos alunos através de uma 
abordagem lúdica e pedagógica 
do cante.

Em abril, mês da prevenção contra os maus tratos na infância, a CPCJ 
de Castro Verde promoveu um conjunto de iniciativas que procurou 
consciencializar a comunidade para a importância da prevenção no combate 
à violência infantil. 

No âmbito da Campanha Soli-
dária “Abril: Mês da Liberdade e 
Prevenção Contra os Maus-Tratos 
na Infância”, a Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens de Castro 
Verde organizou, no passado dia 
27 de abril, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, o Agrupamento de Escolas, a 
Associação Sénior Castrense e 
o Coletivo “A Terra Mexe”, uma 

ação de sensibilização junto das 
crianças do pré-escolar e 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde e da Creche/Jardim-
-de-Infância do Lar Jacinto Falei-
ro que teve como objetivo cons-
ciencializar a comunidade para 
a importância da prevenção dos 
maus-tratos na infância através 
do fortalecimento das famílias, 
no sentido de uma parentalidade 

positiva e, ainda, do fundamental 
envolvimento comunitário. 

Do conjunto de ações promovi-
do pela CPCJ de Castro Verde des-
tacou-se a edificação de um laço 
azul gigante, símbolo da prevenção 
contra a violência infantil, a forma-
ção de um cordão humano e uma 
aula de zumba kids que envolveu 
mais 300 crianças na Praça da Re-
pública, em Castro Verde. cordão humano contra a violência infantil

Laço Azul contra a violência infantil

oficina de cante alentejano
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 EDUCAÇÃO

PONTO DA SITUAÇÃO SOBRE AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO VERDE

Câmara continua à espera de resposta do
Ministério da Educação
A proposta apresentada pelo Ministério da Educação não resolvia minimamente os problemas da Escola Secundária. A autarquia, 
reivindicando uma intervenção adequada, apresentou uma proposta preliminar alternativa, disponibilizando-se para integrar o 
processo. Depois de reuniões e muitas conversas, continua à espera de uma resposta.

A necessidade urgente de requa-
lificação das atuais instalações da 
Escola Secundária de Castro Verde 
é reconhecida por todos há longos 
anos, bem como a necessidade de 
renovação de grande parte do seu 
mobiliário e equipamento.

Esta situação é do conhecimento 
público e tem merecido inúmeras 
e repetidas tomadas de posição, 
reivindicações, por parte da Assem-
bleia Municipal, Câmara Municipal, 
Conselho Municipal de Educação 
e Conselho Geral do Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, entre outras iniciativas, sina-
lizou, oportunamente, esta neces-
sidade no âmbito da elaboração do 
Mapeamento das Infraestruturas 
Escolares do Programa Portugal 2020, 
no qual se encontra consignada, 
endossando para o Ministério da 
Educação e Ciência, de acordo com 
as suas competências legalmente 
atribuídas, a responsabilidade pela 
concretização das obras de requa-
lificação.

Em fevereiro de 2017, a Câmara 
Municipal tomou conhecimento da 
proposta do Governo para a con-

cretização da requalificação da 
Escola Secundária de Castro Verde 
para a qual estava consignada a 
verba de 1.170.000,00 e, claramen-
te insuficiente face ao estado atual 
das instalações e à previsão/estima-
tiva dos custos reais das obras ne-
cessárias. Simultaneamente, a mi-
nuta de “Acordo de Cooperação com 
o Município” que acompanhava esta 
proposta era claramente inaceitável, 
na opinião da autarquia, na medida 
em que os 7,5% de comparticipação 
municipal (decorrente da tão apre-
goada, de forma ilusória, repartição 
da contrapartida nacional entre o 
Ministério e as Autarquias) poderiam 
atingir os 70% do valor da obra se, 
por exemplo, ela se cifrasse em 
3.600.000, 00 e, valor aliás similar 
ao montante que, já anteriormente, 
os serviços desconcentrados do 
Ministério da Educação (na altura 
DREAlentejo) tinham avançado. Este 
nível de comparticipação, para além 
de considerado “injusto”, é comple-
tamente incomportável no atual 
quadro financeiro do Município.

Na sequência desta situação, a 
autarquia explanou o seu ponto de 
vista sobre esta matéria à Secretária 

de Estado Adjunta e da Educação, 
Alexandra Leitão, e apresentou um 
memorando, fruto de uma reflexão 
mais abrangente e integrada sobre 
a situação do “parque escolar” da 
vila de Castro Verde e perspetivas 
futuras, que já tinha iniciado há 
algum tempo.

Essa proposta preliminar foi tam-
bém apresentada à Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional 
Regional-Alentejo 2020 que a acolheu 
de forma muito positiva e  que, na 
opinião da autarquia, pode dar 

resposta adequada às necessidades 
ressentidas e servir melhor a comu-
nidade, aproveitando e rentabilizan-
do plenamente os fundos comuni-
tários disponíveis, mesmo que isso 
represente um esforço financeiro 
suplementar por parte do Município.

Na reunião que aconteceu, a Se-
cretária de Estado manifestou o 
“acordo de princípio” sobre a pro-
posta apresentada pela autarquia 
(em 19/01/2017) relativa ao progra-
ma da intervenção de requalificação 
da Escola Secundária, assumiu que 

a responsabilidade da intervenção 
a realizar é do Estado (Ministério da 
Educação), mas que a verba dispo-
nível é a anunciada (1.170.000, 00 
e) e “não há volta a dar”.

No entanto, durante a conversa 
abriram-se perspetivas para soluções 
consensuais cujas propostas con-
cretas ficaram de ser formalizadas 
pelo seu Gabinete e de as apresen-
tar à Câmara Municipal de Castro 
Verde.

Apesar das recordatórias enviadas, 
a Câmara Municipal de Castro Ver-
de continua a aguardar as conclusões 
da reunião com a Secretária de Es-
tado e a formalização das propostas 
então avançadas, uma vez que 
considera indispensável que a rea-
bilitação a acontecer resolva os 
problemas existentes e não passe 
apenas por uma pequena minimi-
zação de alguns desses problemas. 

Importa referir que a verba ini-
cialmente orçamentada para a re-
qualificação, não tem por base 
qualquer projeto técnico de inter-
venção, o que por si só demonstra 
a falta de coerência que está presen-
te neste processo conduzido pelo 
Ministério da Educação.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE

Augusto Candeias reconduzido no cargo de diretor
Augusto Candeias, atual diretor 

do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, foi reconduzido no 
cargo para o mandato 2017-2021, 
que terá uma duração de 4 anos.

Esta recondução foi decidida por 
maioria em reunião do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde em funções, pre-
sidido por Manuela Florêncio, no 
passado dia 27 de abril.

Durante o próximo mandato, Au-
gusto Candeias tem como priorida-

des dar continuidade ao desenvol-
vimento de medidas de promoção 
do sucesso escolar, assegurar uma 
oferta formativa diversificada que 
vá ao encontro das necessidades, 
expetativas e interesses dos alunos, e 
lutar pela criação de melhores con-
dições para a comunidade escolar, 
através da revindicação de obras 
em algumas escolas do concelho, 
dado que alguns dos edifícios já 
são bastante antigos e necessitam 
de ser intervencionados.

OFERTA FORMATIVA 2017/2018

ESCV disponibiliza dois novos 
Cursos Profissionais

O Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde vai disponibilizar, a 
partir deste ano letivo 2017/2018, dois 
novos Cursos Profissionais de 
Técnico de Apoio à Infância e 
Técnico de Apoio à Gestão Des-
portiva, que terão uma duração 
de três anos, diversificando as-
sim a sua oferta formativa junto 
dos alunos que pretendam in-
gressar no Ensino Secundário.

Para além desta nova oferta 
formativa, a Escola Secundária 
de Castro Verde dispõe ainda, 
no ensino regular, dos Cursos de 
Ciências e Tecnologias, Ciências 
Socioeconómicas ou de Línguas 
e Humanidades. Para mais in-
formações contacte a Escola Se-
cundária de Castro Verde (Tlf: 
286 320 070).

escola secundária de castro verde

Associação Sénior Castrense promoveu “Costura 
Solidária em Desfile” 

No âmbito da sua Oficina de Cos-
tura Solidária, a Associação Sénior 
Castrense promoveu no passado dia 
22 de junho, a iniciativa “Costura So-
lidária em Desfile”, que contou com 
a participação das crianças dos Jar-
dins-de-infância e Escolas do 1º Ci-
clo do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde. 

A iniciativa encheu de público o 
Anfiteatro Municipal de Castro Ver-
de e constituiu um bom exemplo do 
trabalho intergerações que a Asso-
ciação promove. 

As crianças desfilaram com peças 
de vestuário confecionadas pelas 
alunas que dinamizam a oficina de 
costura, onde muitos dos vestidos 
apresentados foram decorados com 

ornamentos produzidos pelos alunos 
em contexto escolar ou pelos ido-
sos que se encontram institucio-
nalizados nos Lares e Centros de 
Dia do concelho.

Depois de apresentados em des-
file os vestidos e calções vão ser 
enviados para Cabo Verde, no âm-
bito do projeto de solidariedade 

que a Associação abraçou. 
A iniciativa contou ainda com 

as atuações do grupo de batuque 
FINKA-Pé e Alcides Lopes, de Cabo 
Verde, do Grupo Coral Juvenil de 
Castro Verde, do grupo de violas 
campaniças da Universidade Sé-
nior de Castro Verde e do grupo de 
dança E-Dance.

Pré-escolar e 1º CEB encerraram 
ano letivo 

Nos dias 19 e 20 de junho, o An-
fiteatro Municipal de Castro Verde 
acolheu as atividades programadas 
no âmbito da Festa Final do 1º Ci-
clo e Pré- escolar, organizadas pelo 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde, em colaboração com a Câ-
mara Municipal de Castro Verde e 
a União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével. 

Música, teatro, cante alentejano 
e atividades de expressão motora 
foram alguns dos momentos que 
integraram o programa desta ini-
ciativa, tendo a festa do Pré-esco-
lar sido inspirada na cerimónia dos 
Óscares de Hollywood.

A iniciativa teve como finalida-
de divulgar as diferentes dinâmicas 

trabalhadas durante o ano letivo, 
assim como o trabalho desenvol-
vido em parceria com os profes-
sores das Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC’s) e as 
animadoras das Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família. 
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Câmara prorrogou protocolo de colaboração com a CERCICOA
No âmbito da intervenção de-

senvolvida pela  CERCICOA – Coo-
perativa de Educação e  Reabilita-
ção de Crianças Inadaptadas e  
Solidariedade Social no  concelho 
de Castro Verde, nas suas várias  
valências, a Câmara Municipal de 
Castro Verde, reunida em sessão 
ordinária de dia 21 de junho de 
2017 deliberou, por unanimidade, 

e nominalmente, prorrogar, pelo 
período de um ano, o protocolo 
de colaboração celebrado com a 
CERCICOA.

Celebrado em maio de 2013, este 
protocolo tem como finalidade o 
incentivo e a cooperação financei-
ra, entre as partes, destinado à ma-
nutenção e abrangência dos ser-
viços prestados pela CERCICOA a 

75 munícipes do concelho, nas 
várias respostas sociais que a en-
tidade proporciona.

Os utentes apoiados pela CER-
CICOA estão distribuídos por várias 
respostas sociais, nomeadamente: 
33 encontram-se integrados no 
Centro de Recursos para a Inclusão 
(CRI), 6 estão a frequentar o Cen-
tro de Atividades Ocupacionais 

(CAO), 2 estão no Lar Residencial 
(LR), 14 estão inseridos no Fórum 
Ocupacional de Expressão e Co-
municação (FOEC), 6 frequentam 
Formação Profissional, 11 estão 
integrados no Centro de Recursos 
para o Emprego (CRE) e 3 encon-
tram-se em CEI +. 

1º ENCONTRO DE SOLIDARIEDADE DE CASTRO VERDE

IPSS’s do Sul reuniram em Castro Verde
Em maio, Castro Verde foi palco do 1º Encontro das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Sul, promovido pe-
las quatro instituições sociais do concelho. O encontro contou com a presença de um conjunto de especialistas e responsáveis da 
área e debateu a realidade e o futuro das instituições.

Nos dias 26 e 27 de maio, Castro 
Verde recebeu o 1º Encontro de 
Solidariedade de Castro Verde. A 
iniciativa foi organizada pelas qua-
tro instituições sociais do conce-
lho – Fundação Joaquim António 
Franco e Seus Pais (Casével), Lar 
Frei Manoel das Entradas, Lar Ja-
cinto Faleiro (Castro Verde) e As-
sociação Seara de Abril (Santa 
Bárbara de Padrões) – e teve o apoio 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, da Junta da União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casével 
e das Juntas de Freguesias de En-
tradas, Santa Bárbara de Padrões 
e São Marcos da Atabueira.

O programa foi composto por 
diferentes momentos, com des-
taque para o 1º Encontro das Ins-

tituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS) do Sul e para 
o Seminário “As IPSS’s: agentes 

mobilizadores e transformadores 
da sociedade”. Este 1º Encontro 
reuniu dirigentes e técnicos das 

IPSS’s dos distritos de Beja, Évora 
e Faro, assim como dos concelhos 
alentejanos que integram o dis-
trito de Setúbal (Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém e 
Grândola) e debruçou-se sobre as 
realidades e perspetivas das IPSS’s, 
a intervenção das instituições na 
problemática das crianças e jo-
vens em risco, bem como o con-
ceito de envelhecimento ativo e 
respetivas respostas sociais no 
apoio aos idosos e à doença. Para 
Carlos Arbués Moreira, diretor-
-executivo da Fundação Joaquim 
António Franco e Seus Pais, a ini-
ciativa “debateu dificuldades e 
preocupações inerentes ao fun-
cionamento das instituições, no-
meadamente em termos organi-

zacionais, e procurou soluções 
que permitam obter melhores 
resultados no trabalho desenvol-
vido junto dos utentes e das po-
pulações abrangidas”.

Paralelamente, e ao longo dos 
dois dias, o programa apresentou 
ainda uma Mostra de Produtos e 
Atividades das IPSS’s, nas insta-
lações da Associação Sénior Cas-
trense, divulgando os trabalhos 
realizados pelos utentes das dife-
rentes instituições no âmbito da 
sua atividade, e a realização de 
rastreios gratuitos de avaliação 
dos fatores de riscos do AVC, jun-
to da população nas localidades 
de Castro Verde, Casével, Entradas, 
Santa Bárbara de Padrões e São 
Marcos da Atabueira.

Cartão Social apoia 618 munícipes 
O Cartão Social da Câmara 

Municipal de Castro Verde é 
uma medida de apoio a famí-
lias residentes no concelho 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. Es-
tas famílias podem beneficiar 
da comparticipação de taxas 
e licenças municipais, melho-
rias habitacionais e compar-
ticipação nas despesas de 
aquisição de medicamentos, 
considerados pelo médico 
como indispensáveis e sujei-
tos ao escalão de 6%, assim 
como da comparticipação na va-
cinação recomendada pela auto-
ridade de saúde. O apoio no trans-
porte a doentes que se deslocam 

através de transporte público ou 
transporte ambulatório (desde que 
não comparticipados) até um mon-
tante de 100 euros anuais é outro 

dos apoios que os utentes do 
Cartão Social podem benefi-
ciar de acordo com o seu es-
calão. Ao longo do ano de 2017 
foram atribuídos 34 novos 
cartões e renovados outros 21. 
Atualmente o número de be-
neficiários do cartão social é 
de 618. As comparticipações 
em medicação, feitas de acor-
do com dois escalões – A (com-
participação em 50%) e B 
(comparticipação em 30%), 
representaram, neste primei-
ro semestre, uma despesa 

total de 12.161,97e€. Para mais 
informações contacte o Gabinete 
de Ação Social da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde (286 320 700).

GABINETE “VERA - VÍTIMAS EM REDE DE APOIO”

Novo serviço de acompanhamento de vítimas 
de violência doméstica 

No âmbito da implementação 
da Estratégia de Combate à Vio-
lência Doméstica e de Género no 
concelho de Castro Verde, preco-
nizada pelo Protocolo assinado no 
passado dia 7 de julho de 2016 en-
tre a Secretaria de Estado para Ci-
dadania e a Igualdade e várias en-
tidades com intervenção nesta área, 
entre elas o Município de Castro 

Verde e a ESDIME, iniciou-se, em 
setembro de 2016, o atendimento, 
informação e acompanhamento 
de situações de violência domés-
tica e de género, através da criação 
do Gabinete “VERA – Vítimas Em 
Rede de Apoio”. 

Dinamizado por duas Técnicas 
de Apoio à Vítima da ESDIME, este 
serviço encontra-se a funcionar no 

Gabinete de Ação Social da Câma-
ra Municipal de Castro Verde, no 
Edifício dos Serviços Públicos, to-
das as terças-feiras, entre as 9h30 
e as 12h30 e das 14h00 às 17h30. 
Caso ocorram situações que o jus-
tifiquem, o atendimento poderá 
ser efetuado em dias que não o 
definido para o concelho de Castro 
Verde.  

CPCJ promoveu campanha 
contra a Violência Doméstica 

A violência doméstica, um dos 
maiores flagelos sociais do nos-
so tempo, foi o tema central da 
campanha “Juntos Contra a Vio-
lência” promovida pela Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens 
de Castro Verde, nas diferentes fre-
guesias e localidades do concelho. 
A ação teve como intenção alertar 
a população para a gravidade deste 
problema que, todos os anos, ceifa 
a vida de dezenas de mulheres no 
nosso país. Para a concretização 

desta campanha foi lançado um 
convite a um conjunto de enti-
dades e personalidades de Cas-
tro Verde, para que mostrassem 
publicamente o seu repúdio pela 
violência doméstica contrarian-
do, desta forma, o silêncio que 
habitualmente envolve este tipo 
de crime.  A Campanha teve a co-
laboração da Câmara Municipal 
e do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde. 

1º encontro de solidariedade de castro verde
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Homenagem a António Ventura
António Ventura foi um ator im-

prescindível na construção da-
quela que é a atual realidade da 
comunidade aivadense e um ho-
mem fundamental para a recu-
peração das terras da comunida-
de que haviam sido usurpadas 
ao longo de mais de oitenta anos 
e, definitivamente, recuperadas 
a 20 de abril de 1975. António 
Ventura esteve na primeira linha 
da defesa dos interesses dos ai-
vadenses e era um homem de 
diálogo e consensos.

Nasceu a 29 de janeiro de 1937. 

Filho único, estudou na Escola 
Comercial de Beja, trabalhou como 
ferroviário e quando era para ini-
ciar funções na Emissora Nacio-
nal, a Guerra Colonial chamou-o. 
Uma guerra em que nunca acre-
ditou. Seguiu carreira militar. A 
sua aldeia esteve sempre presen-
te na essência da sua vida. Fale-
ceu a 9 de agosto 2013.

Na homenagem que lhe foi pres-
tada, usaram da palavra o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Castro Verde, Francisco Duarte, 
o Presidente da União de Fre-

guesias de Castro Verde e Casé-
vel, e Ana Maria Ventura (na fo-
tografia com seu pai), que num 
discurso muito emotivo, testemu-
nhou na primeira pessoa o que 
vivenciou na história comunitária 
da aldeia dos Aivados enquanto 
filha de António Ventura. Agra-
deceu o momento e fez questão 
de sublinhar que a homenagem 
ao seu pai se estendia a todos 
os homens e mulheres que, com 
os seus contributos, ajudaram a 
construir, e fazem parte, da his-
tória dos Aivados.

MUSEU DA RURALIDADE –  NÚCLEO DOS AIVADOS

Um exemplo de como os museus podem contribuir 
para a vida das comunidades
 O Museu da Ruralidade faz parte da vida das comunidades onde está presente. Nos Aivados ampliou o espaço de exposição, 
motivou o arranjo urbanístico do largo, recriou iniciativas em torno da memória e associou-se à homenagem a António Ventura.

No âmbito da promoção do con-
ceito de museu do território, o Museu 
da Ruralidade tem vindo a desen-
volver uma ação de criação de núcleos, 
descentralizados pelo espaço ter-
ritorial do concelho, privilegiando 
uma abordagem e trabalho em tor-
no de temáticas que têm uma liga-
ção direta à identidade e às dinâ-
micas das comunidades.

 A especificidade comunitária da 
aldeia dos Aivados levou a que, em 
janeiro de 2015, o Município de Cas-
tro Verde, a União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével e a Associa-
ção do Povo dos Aivados, promo-
vessem a criação de um espaço 
museológico que tem como finali-
dade dar a conhecer a natureza comu-
nitária da localidade, uma parceria 
de cooperação que está protocola-
da entre as três entidades.

 Passados mais de dois anos de 
existência, o Núcleo Museológico 
dos Aivados – Aldeia Comunitária 
assume-se hoje como um instru-
mento importante para a dinami-
zação da aldeia, como testemu-

nham os acontecimentos que se 
viveram no dia 23 de abril de 2017, 
que reuniu os aivadenses, os que 
estão e os que vieram de fora, e 
muitas outras pessoas que parti-
ciparam nas iniciativas.

 Será mais um dia na história da 
comunidade, marcado pela inau-
guração da ampliação de mais uma 
sala de exposições do Núcleo dos 
Aivados – Aldeia Comunitária, do 
Museu da Ruralidade.

Com a construção desta nova 
sala, adossada ao espaço museo-
lógico já existente, pretendeu-se 
criar um espaço de exposições tem-
porárias, permitindo desenvolver 
novas dinâmicas no projeto museo-
lógico e museográfico de Aivados.

O investimento na ordem dos 15 
000 €, que incluiu obra e musea-
lização, foi efetuado com base na 
parceria estabelecida entre a Asso-
ciação do Povo dos Aivados e o 

Município de Castro Verde, parce-
ria essa que tem mantido as dinâ-
micas de funcionamento daquele 
núcleo museológico.

A nova exposição, coordenada 
por Miguel Rego, pretende mos-
trar pequenos apontamentos da 
memória coletiva da comunidade 
aivadense, uma história documen-
tada desde, pelo menos 1562, e que 
é um dos fenómenos de comuni-
tarismo mais particular e mais anti-

go do nosso país.
Entretanto, no mesmo dia, para 

além da já tradicional caminhada 
evocativa do 20 de abril de 1975, 
dia da recuperação de parte das 
suas terras pelo povo dos Aivados, 
foi inaugurada uma obra de arte 
pública em homenagem a Antó-
nio Ventura  (ver caixa), um dos 
obreiros da realidade comunitária 
da aldeia, no largo ao qual foi dado 
o seu nome.

A peça de arte pública, bem como 
o projeto de revalorização do espa-
ço público junto ao museu é da 
autoria da arquiteta Helena Pas-
sos. Esta intervenção permitiu ain-
da a construção de uns sanitários 
públicos no imóvel afeto ao núcleo 
museológico, cuja obra foi respon-
sabilidade da Junta da União de 
Freguesias de Castro Verde e Casé-
vel e representou um investimen-
to de 21.552, 50 € €, tendo a mesma 
sido comparticipada pela Câmara 
Municipal de Castro Verde de acor-
do com o protocolo estabelecido 
entre as duas autarquias.

PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

Castro Verde recebeu III Encontro Cátedra UNESCO
 Castro Verde recebeu, no passa-

do dia 22 de junho, a terceira edi-
ção do Encontro da Cátedra UNES-
CO, da Universidade de Évora, em 
“Património Imaterial e Saber-Fa-
zer Tradicional: interligar patrimó-
nios”, com especial enfoque para a 
questão sobre o "Património Cul-
tural Imaterial em Risco" (PCI), 
tendo contado com a colabora-
ção do Município de Castro Verde 
e do Museu da Ruralidade.

A descentralização desta inicia-
tiva foi fundamental para contac-
tar e conhecer práticas a nível da 
salvaguarda do PCI a sul de Por-
tugal, nomeadamente no conce-
lho de Castro Verde e, sobretudo, 
sublinhar o trabalho consistente 
e sustentável que tem vindo a ser 

desenvolvido, por este concelho, 
no que ao PCI diz respeito.Nesta 
perspetiva foram abordadas temá-
ticas locais, com destaque para o 
projeto "Viola Campaniça na Es-
cola", por José Abreu, os projetos 
da Associação Sénior Castrense, 
por  Natércia Duarte, e "Aivados: 
Geografias da Comunidade", por 
Miguel Rego.

A iniciativa revelou-se de extre-
ma importância, não só porque 
conduziu à reflexão sobre as amea-
ças às quais o PCI está sujeito, mas 
também porque permitiu identi-
ficar um conjunto de medidas ur-
gentes, para a sua salvaguarda. A 
cátedra da UNESCO em “Patrimó-
nio Imaterial e Saber-Fazer Tradi-
cional: interligar patrimónios”, da 

Universidade de Évora, tem pre-
conizado muitas iniciativas, entre 
as quais se incluem a realização 
de Encontros anuais, que coloca-
ram o tema do património cultu-
ral imaterial (PCI) na ordem do 
dia, alimentando, desta forma, a 
discussão em torno da sua salva-
guarda e conferindo-lhe um amplo 
reconhecimento internacional.

Neste encontro participaram, 
entre outros, Filipe Themudo Ba-
rata, responsável pela Cátedra da 
UNESCO em PCI, Ana Paula Amen-
doeira (Direção Regional da Cultura 
do Alentejo) e Paulo Nascimento 
(Vereador da Cultura do Municí-
pio de Castro Verde). 

inauguração do largo antónio ventura caminhada evocativa

 PATRIMÓNIO
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CÂMARA ESTÁ A PROCEDER 
À GESTÃO DE FAIXAS DE 
COMBUSTÍVEIS

A Câmara Municipal de Castro 
Verde está a proceder à gestão 
de faixas de combustíveis nos 
caminhos e estradas municipais 
do concelho. Esta medida tem 
como objetivo aumentar a resi-
liência do espaço florestal aos 
incêndios e atenuar a sua propa-
gação e consiste no corte e limpeza 
de bermas e valetas. A manuten-
ção das faixas de combustível é 
uma medida preventiva que, em 
caso de incêndio, facilita o acesso 
dos bombeiros ao local, dificulta 
a propagação do fogo, diminui a 
inflamabilidade dos combustíveis, 

protege as habitações, a fauna 
e a flora existentes.

OBRAS DE MANUTENÇÃO NO POLO DE 
ENTRADAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Estão concluídas as obras de 
manutenção levadas a cabo no 
Pólo de Entradas da Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca. 

A intervenção teve como fina-
lidade o arranjo de toda a cober-
tura do edifício e contemplou o 
levantamento total da mesma, a 
substituição de telhas partidas, 

barrotes, travessas e ripado e a 
colocação de novas placas de iso-
lamento térmico.

Adjudicada à empresa Camacho 
& Diogo – Construção e Mediação 
Imobiliária, Lda., a obra represen-
ta um investimento da Câmara 
Municipal de Castro Verde no valor 
24.080,84€.

PAVILHÃO DE RESERVAS DO MUSEU DA RURALIDADE (ENTRADAS)

OBRA JÁ ESTÁ A DECORRER
 Desde o mês de abril de 2017 

que a Câmara Municipal de Castro 
Verde tem em curso a empreitada 
de construção do Centro de In-
terpretação da Mecanização da 
Agricultura e do Pavilhão de Re-
servas do Museu da Ruralidade, 
em Entradas. A obra, cofinanciada 
a 85% pelo programa Portugal 
2020, foi adjudicada à empresa 
Iceblock, Sociedade de Constru-
ções, SA., pelo valor de 130. 850 
€, e deverá estar concluída em  
dezembro de 2017.

Localizado na Zona de Ativida-
des Económicas da vila, o equi-
pamento será composto por um 
pavilhão de grandes dimensões, 
complementado com a reorgani-
zação do atual pavilhão de reser-
vas, e permitirá, para além da 
criação de condições para expo-
sição e interpretação, a realização 
ações de restauro e valorização 
de equipamentos, alguns de grandes 
dimensões.

Neste polo pretende criar-se um 
espaço que aborde o processo 
de mecanização da agricultura no 
Alentejo, que se deu ao longo do 
século XX, em particular nos anos 
50 e 60, e que obrigou a uma al-
teração de processos de trabalho 

na agricultura. Desse período 
restam alguns equipamentos, como 
tratores e alfaias agrícolas, peças 
de extraordinária importância para 
se entender, de forma simples, o 
processo evolutivo e inovador dos 
equipamentos.

OBRAS & PROJETOS

REMODELAÇÃO DA COBERTURA DO 
REFEITÓRIO DO CENTRO ESCOLAR Nº 1

Está concluída a obra de remo-
delação da cobertura do refeitório 
do Centro Escolar nº 1 de Castro 
Verde que teve como objetivo so-
lucionar os problemas existentes 
na cobertura do edifício e, por 
conseguinte, evitar possíveis in-
filtrações. A obra, da responsabi-
lidade da Câmara Municipal de 

Castro Verde, foi adjudicada à 
empresa Diversteel – Serviços 
Metálicos, Lda., pelo valor de 
8.439,50€, e consistiu na substi-
tuição dos painéis existentes por 
painéis sandwich, uma solução 
mais adequada à natureza do edi-
fício pelas suas propriedades tér-
micas e acústicas.  

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL 
VAI TER ESPAÇO MULTIUSOS

A União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével está a proceder, 
desde o início do mês de abril, a 
obras de remodelação num edi-
fício localizado na Rua de Mértola, 
em Castro Verde, com o objetivo 
de convertê-lo em Espaço Mul-
tiusos, que servirá de apoio aos 
serviços da autarquia.

Uma obra que representa um 
investimento na ordem dos 
200.000 euros, que contempla-
rá um espaço de arquivo, um 
salão para eventos, um quintal 
com estruturas de apoio para 
barbecue e festas ao ar livre, que 
se prevê que esteja concluída 
em meados de setembro de 2017.

CENTRO DE VIOLA CAMPANIÇA, ARTES E OFÍCIOS DE 
CASTRO VERDE EM FASE DE ADJUDICAÇÃO

Encontra-se em fase de adjudi-
cação, a empreitada de constru-
ção do futuro Centro de Viola 
Campaniça, Artes e Ofícios de 
Castro Verde. Após a aprovação 
da proposta de adjudicação à 
empresa Iceblock – Sociedade de 
Construções S.A., pelo valor de 
483.100€, em reunião de Câmara 
de dia 7 de junho de 2017, a decisão 
aguarda agora o visto do Tribunal 
de Contas.

Este espaço dedicado à Viola 
Campaniça e às Artes e Ofícios 
pretende potenciar a dinâmica 
associada a estas atividades que 
são realidades do concelho de 
Castro Verde. O projeto passa pela 
recuperação de um imóvel no 
núcleo urbano da vila, proprieda-
de da autarquia, integrado na área 
de proteção da Basílica Real de 
Castro Verde, sito na Rua D. Afonso 
I, e contempla a criação de insta-

lações apropriadas para a cons-
trução, o toque e a divulgação da 
Viola Campaniça (oficina de cons-
trução, sala de toque, etc.) e ofi-
cinas para a promoção de ativi-
dades inovadoras ligadas às artes 

e ofícios, estimulando a capaci-
dade criativa e o desenvolvimen-
to de novos produtos, funcionan-
do em articulação com o Centro 
de Promoção do Património e 
Turismo. 



ABRIL/MAIO/JUNHO 2017   O Campaniço   9

II FASE DA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
ADJUDICAÇÃO DE EMPREITADA 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão or-
dinária do dia 15 de março de 
2017, aprovou por unanimida-
de a abertura de concurso 
público para adjudicação da 
2ª fase da Empreitada de Re-
modelação da Rede de Abas-
tecimento de Águas de Castro 
Verde. Nesta fase, a emprei-
tada tem como objetivos a 
setorização da rede de abas-
tecimento, com a definição de 
5 Zonas de Medição e Controlo 
(ZMC´s), o que permitirá a correta 
gestão de pressões e um contro-
le ativo de perdas de água, mas 

também a otimização de qualquer 
intervenção que incida sobre a 
rede de abastecimento, bem como 
a deteção, localização e repara-

ção das fugas de forma eficiente. 
A empreitada tem um valor base 
de 140. 000, 00 € e um prazo de 
execução de 90 dias.

OBRAS & PROJETOS

RUA JOAQUIM AGOSTINHO EM CASTRO VERDE

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 
DO PROLONGAMENTO JÁ ESTÁ A 
DECORRER

A Câmara Municipal de Castro 
Verde adjudicou à empresa JASFEC 
- Sociedade de Construções e 
Terraplanagens Lda., pelo valor 
de 132.120,89 €,  a empreitada de 
construção do prolongamento da 
Rua Joaquim Agostinho, em Castro 
Verde. Com um prazo de execu-
ção de 120 dias, a obra  tem como 
objetivo dar seguimento à Rua 
Fernando Pessoa e à Rua Timor 
Lorosae. O prolongamento desta 

rua é de aproximadamente 273.60m 
e terminará junto ao Parque de 
Campismo. 

O projeto de infraestruturas a 
executar está enquadrado no 
projeto já existente na zona, do 
qual fazem parte os arruamentos 
e águas pluviais, sinalização ho-
rizontal e vertical necessária para 
regrar a circulação automóvel nesta 
rua.

ESTRADA MUNICIPAL 508 E DO CAMINHO MUNICIPAL 1139

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE 
ESTRADAS ADJUDICADAS

A Câmara Municipal de Castro 
Verde adjudicou à empresa Cons-
truções J.J.R & Filhos, S.A., as em-
preitadas de execução do alarga-
mento, pavimentação, drenagem 
e sinalização da Estrada Municipal 
(EM) 508, que faz a ligação entre 
Castro Verde e Santa Bárbara de 
Padrões, pelo valor de 747.491,80€, 
e do Caminho Municipal (CM) 1139, 
entre Santa Bárbara de Padrões 
e A-do-Neves, pelo valor de 
547.337,81€. Com um prazo de 

execução de 270 dias para a Estrada 
Municipal 508, e de 155 dias para 
o Caminho Municipal 1139, ambas 
as empreitadas de requalificação 
integram a estratégia de desen-
volvimento local preconizada pela 
autarquia e são consideradas prio-
ritárias para o concelho, no sentido 
em que integram o plano munici-
pal de acessibilidades, proporcio-
nando, por conseguinte, uma maior 
segurança e conforto a quem as 
utiliza diariamente.

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA 
PRIMÁRIA DE S. MARCOS 

A Junta de Freguesia de S. Mar-
cos da Atabueira vai levar a cabo 
o projeto de substituição e alte-
ração da cobertura do edifício da 
antiga Escola Primária da locali-
dade. A empreitada foi adjudica-
da à empresa M. Tomé Constru-

ções, Lda. pelo valor de 19.639,40€, 
e tem um prazo de execução de 
45 dias.

A obra tem como objetivo a 
substituição e alteração das te-
lhas canudo existentes na cober-
tura que já não dão garantias de 

durabilidade e estanquicidade. A 
requalificação em causa visa do-
tar este edifício centenário de 
condições para a realização de 
eventos de caráter social e cul-
tural.

CEMITÉRIO DE CASÉVEL

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTRO 
VERDE E CASÉVEL CONSTRÓI 
NOVO BLOCO DE GAVETÕES 

A União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével está a proceder 
à construção de um novo bloco 
de 36 gavetões no Cemitério de 
Casével. A obra, que contempla 
ainda a construção de uma arre-
cadação entre o bloco de gave-

tões existente e o muro exterior 
do cemitério, foi adjudicada à 
empresa M. Tomé Construções, 
Lda., e representa um investimen-
to da Junta de Freguesia no valor 
de 22.452,90€.

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

A Câmara Municipal de Castro 
Verde está a proceder à remo-
delação das ETAR’s das locali-
dades de Namorados, Santa 
Bárbara de Padrões e Piçarras 
com o objetivo de melhorar a sua 
eficiência.

A empreitada, adjudicada à 
empresa JASFEC, sociedade de 
construções e terraplanagens, 
Lda., pelo valor de 120.425,45€, 
tem um prazo de execução de 
90 dias, e contempla a substitui-
ção dos órgãos de tratamento, 
cujo funcionamento já não satis-
faz as exigências adequadas.

De referir que uma das maiores 
preocupações do município de 
Castro Verde nos últimos anos 

tem sido a salvaguarda e a va-
lorização do território, com es-
pecial relevância para o trata-
mento das águas residuais.

O bom e eficiente funciona-
mento das Estações de Trata-
mento de Águas (ETAR’s) ao 
serviço do concelho de Castro 

Verde representa um dos pontos 
fundamentais para garantir a po-
lítica de salvaguarda ambiental, 
que tem vindo a ser seguida pelo 
município, de forma a minimizar 
o impacto das fontes poluidoras 
das linhas de água e no ambien-
te envolvente.

CÂMARA CONTINUA A DESENVOLVER POLÍTICA DE 
RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS

Dando continuidade a uma po-
lítica municipal de reparação e 
manutenção de caminhos e es-
tradas municipais, a Câmara Mu-
nicipal 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 repara-
ção dos acessos ao Monte dos 
Negreiros, na freguesia de Castro 
Verde e Casével, Monte da Popa, 
nas freguesias de Castro Verde 
e Casével / Sta. Bárbara de Padrões, 
Monte da Rosa, na freguesia de 
Sta. Bárbara de Padrões, e a re-

paração do caminho desde o Lom-
bador até ao limite do concelho, 
com passagem pelo Monte Novo.

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 agríco-
la e pecuário.



10   O Campaniço  ABRIL/MAIO/JUNHO 2017

ALOJAMENTO LOCAL EM CASTRO VERDE

4B’s  Bed & Breakfast, Birds & Bicycles
Desde setembro do ano passado que o concelho de Castro Verde tem mais um alojamento local à disposição de quem o queira 
visitar. O 4B’s – Bed & Breakfast, Birds & Bicycles localiza-se na vila de Castro Verde e apresenta uma nova modalidade de 
alojamento local, com caraterísticas únicas no concelho.

Alexandra Contreiras •

Motivada pela sua experiência 
enquanto hóspede de alojamentos 
locais noutras zonas do país e do 
mundo, Susana Viegas, proprietá-
ria do 4B’s – Bed & Breakfast, Birds 
& Bicycles, novo alojamento de 
Castro Verde, decidiu criar uma 
área que pudesse acolher pessoas, 
dentro da sua própria casa, de uma 
forma interessante e útil: “A famí-
lia é grande, mas ainda assim tí-
nhamos essa disponibilidade e 
achámos que era uma forma de 
poder utilizar o espaço livre que 
tínhamos. No fundo passámos pa-
ra o outro lado, tornamo-nos an-
fitriões. Como tivemos sempre boas 
experiências como hóspedes, em 
termos de alojamento local, gos-
támos desta perspetiva, de poder 
proporcionar um alojamento mais 
pessoalizado e menos frio.”

Susana e a sua família recebem 
os hóspedes em casa, que aqui têm 
à disposição 1 quarto, com 1 cama 
de casal e outra individual, e podem 
usufruir dos espaços comuns exis-
tentes no piso térreo da habitação, 
como o quintal, sala de estar e jan-
tar e de uma biblioteca, ao mesmo 
tempo que convivem com esta fa-
mília de 5 pessoas. Uma experiência 
que acaba por se tornar até peda-
gógica, dado que permite que os 
mais novos da família tenham con-
tacto com pessoas de outras línguas 

e outras culturas. Além da compo-
nente de alojamento existe ainda a 
possibilidade de alugar bicicletas ou 
solicitar a preparação de refeições.

O nome do alojamento “4B’s – Bed 
& Breakfast, Birds & Bicycles” (4B’s 
– Cama & Pequeno-almoço, Pássa-
ros e Bicicletas) espelha bem o que 
os proprietários deste alojamento 
local pretendem com este espaço: 
“Chamámos-lhe Birds (pássaros), 
porque claramente esta é uma zona 
de observação de aves e é um dos 
motivos que traz as pessoas aqui à 
região; Bicycles (bicicletas), porque 
o meu marido é um grande apre-
ciador das duas rodas. Portanto a 
ideia era recebermos pessoas com 

estas duas preocupações: quer o 
turismo ambiental, quer o turismo 
mais de lazer ou mais desportivo. 
No entanto temos recebido de tudo 
um pouco, turistas de todas as ida-
des, em diferentes tipos de férias, e 
de várias nacionalidades… desde 
canadianos, franceses, alemães, ho-
landeses, espanhóis, argentinos, 
americanos e alguns portugueses”, 
refere a proprietária.

Para a família esta experiência 
tem-se revelado uma verdadeira 
aventura: “Nós, os adultos, partimos 
para esta experiência de forma cons-
ciente. Para as crianças/adolescen-
tes tem sido uma aventura. A mais 
velha e o mais novo têm mente mais 

aberta para isto, no entanto, a nos-
sa filha do meio mostrou-se um 
pouco mais receosa. Mas até mesmo 
por isso tem sido uma experiência 
interessante. Ao longo destes meses 
eles têm ficado cada vez mais à von-
tade e mais envolvidos neste proje-
to. Muitas vezes as pessoas chegam 
e eu não estou em casa, porque es-
tou a trabalhar, e já são eles próprios 

a recebê-las e a fazer as honras à 
casa e já mostram muita curiosida-
de em saber quem vai ser o próximo 
hóspede e de onde vem”.

Para Susana Viegas estes dez me-
ses de funcionamento têm sido sur-
preendentes, na medida em que não 
esperavam que o seu alojamento 
local tivesse a procura que tem tido: 
“Quando iniciámos este projeto, em 
setembro do ano passado, tivemos 
bastante procura, por altura da Pla-
nície Mediterrânica. Mas como de-
pois começou o inverno e a procu-
ra estagnou, até pensámos que não 
iríamos ter muita gente. No entan-
to, desde a primavera temos tido 
quase sempre alguém lá em casa. 
Penso que seja uma procura equi-
librada. 

Temos o nosso espaço, gostamos 
de receber as pessoas e temos ali um 
bom equilíbrio entre as vezes que 
temos hóspedes e as vezes em que 
estamos sozinhos, em família. 

Na realidade, tem-me surpreen-
dido pela positiva, porque não es-
tava à espera de termos tanta pro-
cura como estamos a ter”, afirma.

4B’s - Bed & Breakfast, Birds & Bicycles
Av. Movimento das Forças Armadas, nº 7. 7780-259 Castro Verde
964 204 617 / 964 250 500 . email: 4bs.castroverde@gmail.com
www.airbnb.pt/rooms/14688340?sug=50
Coordenadas GPS: N 37º. 42.397’  /  W 008º. 05. 170’

DESENVOLVIMENTO

Produtos de Castro Verde distinguidos em Concursos da Especialidade
O pão e o queijo, dois produtos produzidos no concelho de Castro Verde, foram distinguidos em março passado, em concursos da 
especialidade que decorreram integrados na Feira Nacional da Agricultura 2017, em Santarém.

Em março, o Pão da Padaria do 
Corvo, empresa sediada no conce-
lho de Castro Verde, foi distinguido 
no 6º Concurso Nacional de Pão, 
Broas e Empadas Tradicionais Por-
tugueses, que decorreu em Santa-
rém, no âmbito da Feira Nacional 
da Agricultura 2017, ao conquistar 
a Medalha de Bronze na Categoria 
de Pão de Trigo Alentejano. Neste 
âmbito, também os produtos da 
Queijaria Charrua, de Entradas, 
foram distinguidos no Concurso 
Nacional de Queijos Tradicionais 
Portugueses, ao obter as medalhas 
de ouro na categoria Requeijão e 
na categoria Queijo de Cabra Fres-
co, e a medalha de prata na cate-
goria Queijo de Ovelha Curado.

Para Bruno Mestre, proprietário 
da Padaria do Corvo, esta distinção 
representa o reconhecimento pelo 
seu produto: “Este prémio é sinóni-
mo da qualidade do nosso produ-
to. O facto de termos tentado man-
ter a qualidade e as caraterísticas 
do verdadeiro Pão do Corvo, basea-
do naquilo que era o pão alenteja-
no, foi notório neste concurso". 
Questionado sobre o que distingue 
o seu pão dos outros pães conven-

cionais, Bruno Mestre é perentório: 
“O que distingue o Pão do Corvo é 
a receita, que faz dele um pão di-
ferente, com uma côdea estaladiça 
e um miolo mais compactado". 
Atualmente, a Padaria do Corvo tem 
ao serviço 16 funcionários, entre o 
fabrico, distribuição e pontos de 
venda, que diariamente asseguram 
a venda de pão em localidades que 
se situam entre Faro e Portimão, 
Castro Verde e concelhos vizinhos. 

Além disso, o pão da Padaria do 
Corvo é ainda vendido porta-a-por-
ta nas pequenas localidades de Cas-
tro Verde e Mértola. No futuro, o 
proprietário da Padaria do Corvo 
ambiciona manter o número de 
pães produzidos, que ronda mais 
ou menos as 300 toneladas de fa-
rinha por ano e, se possível, até au-
mentá-lo. 

Joaquim e Rafael Charrua são os 
proprietários da Queijaria Charrua, 

uma empresa familiar que, de há 
alguns anos a esta parte, se dedica 
à produção de queijo e seus deri-
vados. Depois de já terem partici-
pado noutros concursos de queijo 
do Alentejo, onde têm obtido boas 
prestações, este ano decidiram par-
ticipar no Concurso Nacional de 
Queijos Tradicionais Portugueses, 
onde os seus produtos arrecada-
ram três medalhas, duas delas, de 
ouro. Distinções que, para os dois 

irmãos, vêm confirmar a qualidade 
dos seus produtos e trazem reco-
nhecimento a nível nacional: “Sendo 
ele um concurso a nível nacional, 
acaba por nos pôr à prova. Embo-
ra nós saibamos que os nossos pro-
dutos têm qualidade, depois de 
concorrer com muitos outros quei-
jos, conquistar medalhas de ouro 
traz reconhecimento pelo nosso 
trabalho. Saber que, no ano 2017, 
tivemos o melhor queijo fresco do 
país e o melhor requeijão, é para 
nós uma enorme satisfação e con-
gratulamo-nos com isso”. 

Além de Joaquim e Rafael, todos 
os dias trabalham na Queijaria mais 
quatro funcionárias, que asseguram 
a produção de queijo e seus deriva-
dos, que posteriormente são vendi-
dos em toda a região do Algarve, 
Lisboa, concelho de Castro Verde 
e concelhos limítrofes, e ainda na 
Alemanha.

Num futuro próximo, os irmãos 
Charrua ambicionam manter a 
qualidade que distingue os seus 
produtos, mas também investir 
na expansão da sua empresa de 
modo a dar resposta à crescente 
procura.

Susana Viegas

Joaquim e rafael charrua bruno mestre
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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.

Grupo Narrativa As Contadeiras de Histórias
O IN Castro – Centro de Ideias e Negócios é um espaço dinâmico que tem como prioridades a fixação de iniciativas 
empresariais e a diversificação da base económica do concelho. Nesta edição, damos a conhecer a marca "Contadeiras 
de Histórias", do Grupo Narrativa que engloba também as chancelas editoriais Simon's Books, Publicações a Ferro e Aço 
e Narrativa. Sofia Paulino e André Andraus são a equipa por detrás da empresa e querem marcar a diferença no mercado 
nacional. 

Sandra Policarpo •

Qual o conceito em torno da 
marca Contadeiras de Histórias?

As Contadeiras de Histórias 
movem-se em redor do mundo 
dos livros. Inicialmente eram 
apenas peças de artesanato, que 
brincavam com personagens, tí-
tulos e outros aspetos relaciona-
dos com a literatura. Caminha-
ram depois para exposições 
temáticas e mantiveram um 
pouco dessa abordagem, inter-
pretando textos, poemas e músi-
cas e tornando-os ilustração. E 
consequentemente, tornaram-se 
livro. Contadeiras com histórias 
dentro.

Esta é uma empresa que já 
existia em Castro Verde, porquê 
a decisão de sediar a empresa 
no InCastro?

A empresa já existia, mas foi 
ganhando novos contornos. Hoje 
somos o Grupo Narrativa, que 
engloba várias marcas, as Conta-
deiras de Histórias, as chancelas 
editoriais Simon’s Books (infan-
tojuvenil), Publicações a Ferro e 
Aço (História e Música) e Narra-
tiva (Publicações generalistas), e 
a Livraria Contracapa. E apesar 
de já existir, precisava de um es-
paço onde pudesse ter as condi-
ções necessárias para a cimenta-
ção da empresa e o In Castro 
oferece-nos todas essas condi-
ções, quer a nível das infraestru-
turas e serviços prestados, como 
também possibilitando a relação 
entre empresas ali sediadas e 
também ao nível das formações.

Em que modalidade se enquadra 
a empresa (pré-incubação, 
incubação, ou consolidação)?

A nossa empresa encontra-se 
na modalidade de incubação.

Que tipos de serviços presta?
Os serviços que prestamos 

prendem-se maioritariamente 
com as Contadeiras, serviços re-
lacionados com as artes plásti-

cas, como as oficinas das Conta-
deiras de Histórias, em escolas e 
bibliotecas, bem como a partici-
pação em eventos relacionados 
com a literatura/contos. 

Qual é o perfil do cliente das 
Contadeiras? A quem se destina 
o teu produto?

Todos aqueles que gostam de 
ler, porque se identificam com 
aquele mundo cheio de letras. 
Mas também aqueles que gos-
tam de novo artesanato gostam 
das Contadeiras de Histórias 
pela diferença que elas apresen-
tam, pela simplicidade da ima-
gem e, por vezes, pela complexi-
dade do contexto.

As Contadeiras são fruto do 
meu contacto com o mundo dos 
livros e com uma quantidade 
inesgotável de materiais (reciclá-
veis) que me permitiram criar, 
dar vida a este projeto... 

Os livros são uma fonte imen-
sa de inspiração, especialmente 
para quem gosta e lê muito, por-
que cada frase pode dar origem 
a uma infinidade de histórias… 
E o facto de trabalhar com li-
vros, autores e ilustradores po-
voou o meu mundo ainda com 
mais fantasia. Uma das coisas 
que tento passar através do meu 
trabalho (peças) e nas oficinas 
que faço, é a responsabilidade 
pelo meio ambiente e, por isso, 
outra vertente do meu trabalho 
é a utilização de materiais ditos 
inúteis. 

Onde podemos encontrar as 
tuas peças?

As minhas peças podem ser 
encontradas em várias lojas de 
artesanato, livrarias e através da 
página de facebook. Em Castro 
Verde podem ser encontradas no 
Posto de Turismo e, pontual-
mente, em certames relaciona-
dos com os contos e feiras de ar-
tesanato.

Os livros são uma presença 

constante na nossa vida e a pro-
va disso é que, em paralelo, te-
mos a funcionar o Grupo Edito-
rial Narrativa, também sediado 
no In Castro que só este ano já 
tem três títulos editados, con-
tando assim com onze títulos ao 
todo, e com mais alguns títulos 
em preparação. Queremos mar-
car a diferença no mercado na-
cional, pela diferenciação dos 
nossos livros e acho que estamos 
a conseguir. Inclusive um dos 
nossos títulos entrou para o Pla-
no Nacional de Leitura em duas 
categorias.

Paralelamente às peças, que de-
ram já lugar a inúmeras exposi-
ções, publicaste recentemente o 
livro com o mesmo título. Pode-
mos afirmar que as Contadeiras 
são uma marca em expansão, 
tanto no país como no estran-
geiro?  

Felizmente, podemos dizer 
que sim. As peças já tinham atra-
vessado fronteiras, mas com a 
edição do livro “As Contadeiras 
de Histórias”, ainda houve maior 
recetividade. Recebemos pedi-
dos de países como o Brasil, Ar-
gentina, Suíça, e temos também 
um distribuidor em Espanha. E 
por contacto da DGLAB, o livro 
esteve também presente na Feira 
Internacional do Livro infantil 
em Bolonha, este ano. E recente-
mente fomos contactados pela A 
Mano Cultura, para que o livro 
estivesse também presente 
no  Pabellón Infantil de la Feria 
del Libro de Madrid 2017, para 
uma mostra de livros de escrito-
res e ilustradores portugueses, 
uma vez que Portugal é o país 
convidado.

Que vantagens oferece o 
InCastro a empresas como a 
Contadeiras de Histórias ou o 
Grupo Narrativa?

No In Castro temos todas as 
condições que necessitamos 

para o nosso trabalho, pois um 
dos principais problemas das 
empresas em começo de vida são 
os custos fixos, e com os serviços 
prestados pelo In Castro pode-
mos reduzir significativamente 
esses custos. E temos uma enor-
me quantidade de serviços que 
são uma mais-valia para o nosso 
trabalho, o facto de termos um 
espaço que tem uma receção que 
recebe as nossas encomendas e 
correio, sendo que muitas vezes 
temos de nos ausentar do escri-
tório. Ou ainda o facto de termos 
a reprografia que para nós en-
quanto editora é fundamental 
para a nossa atividade. Os servi-
ços de Internet e telefone, funda-
mentais para os negócios, são 
outro dos exemplos. Uma outra 
vantagem é a informação que 
nos chega, acerca de projetos e 
apoios para empresas. 

O estabelecimento de parcerias 
e fidelização de clientes são 
parte importante em qualquer 
negócio. Existem parcerias 
formalizadas? Quais?

Cada negócio tem as suas es-
pecificidades, no nosso caso as 
parcerias passam pelaos Muni-
cípios ou Juntas de Freguesia em 
relação à edição. Tal como as 
Contadeiras de Histórias, pois 
faço um trabalho direto com al-
gumas entidades com regulari-
dade. 

Que trabalho têm desenvolvido 
ao nível da promoção e 
visibilidade territorial da 
empresa?

O nosso trabalho promocional 
passa pela divulgação a nível das 
Bibliotecas Municipais e Escola-
res, assim como junto dos Muni-
cípios. Fazemos também alguma 
publicidade em revistas temáti-
cas. Assim como fazemos a di-
vulgação do nosso trabalho atra-
vés da participação em Feiras e 
certames, ou mesmo através das 

apresentações de livros que faze-
mos pelo país. Também fazemos 
divulgação, através das críticas 
em Blogs literários e da divulga-
ção das nossas atividades nos 
meios sociais. 

Quais os vossos objetivos a 
médio e longo prazo para ambas 
as empresas?

O primeiro objectivo que tí-
nhamos estabelecido foi a união 
das nossas atividades, e já o fize-
mos com a criação do Grupo 
Narrativa. A médio prazo preten-
demos alargar o nosso catálogo 
editorial, e a caminho está o pró-
ximo livro das Contadeiras de 
Histórias, ainda em fase de pre-
paração. A longo prazo pretende-
mos a internacionalização, para 
a qual já estamos a trabalhar, 
através da participação em feiras 
da especialidade, como a Feira 
do Livro de Frankfurt, a Feira In-
ternacional do Livro Infantil de 
Bolonha e, agora, na Feira do li-
vro de Madrid, em destaque no 
Pabéllon Infantil. 

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

É muito importante, pois, da-
das as condições favoráveis do In 
Castro, permite uma maior cap-
tação de empresas para Castro 
Verde. E dada a localização geo-
gráfica de Castro Verde também 
é uma vantagem competitiva a 
nível empresarial, especialmen-
te para alguns ramos empresa-
riais. O In Castro pode acolher 
empresas que pretendam tam-
bém ter ali um ponto, geografi-
camente favorável para uma em-
presa com sede noutro local. 
Outro aspeto também importan-
te prende-se com a divulgação e 
acompanhamento no que res-
peita a apoios para as empresas, 
e ligação com outras entidades 
que, por sua vez, farão a ligação 
a outras, como por exemplo o 
IEFP, que faz com regularidade 
algumas intervenções no espaço 
do IN Castro. 

sofia paulino

"Alargar o catálogo 
editorial e preparar 
o próximo livro das 
"Contadeiras de 
Histórias", marca em 
expansão, tanto em 
Portugal como no 
estrangeiro, são alguns 
dos seus objetivos a 
médio prazo".

"O In Castro constitui 
um contributo na 
fixação de jovens com 
formação superior no 
concelho de Castro 
Verde”.
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DESTAQUE

Castro Verde já integra a Rede Mundial de Biosferas da UNESCO. A classificação reconhece o trabalho 
desenvolvido ao longo de décadas e define um plano de ação para o futuro. Uma candidatura 

construída coletivamente e celebrada pela comunidade, a mesma que, todos os dias, humaniza o 
ecossistema, preservando o património natural e os valores culturais que lhe estão associados.

CASTRO VERDE BIOSFERA DA UNESCO

Em Paris
Aos poucos, na manhã do dia 14 

de junho 2017, o "mundo" foi 
enchendo as bancadas do plenário 
da sala 4, na sede da UNESCO, em 
Paris. Terceiro dia da 29ª sessão do 
Conselho Internacional do Progra-

ma “O Homem e a Biosfera”. A 
jornada de trabalho que revelaria 
ao mundo as novas reservas da 
biosfera. Os novos lugares do 
planeta que iriam ver o seu traba-
lho reconhecido e afirmar a sua 
disponibilidade para promover um 
desenvolvimento económico e 
social compatível com os recursos 
naturais, com a salvaguarda da 
biodiversidade, uma obrigação da 
Humanidade para com o futuro.

Sentados no lugar da comitiva 
portuguesa, para além do Comité 

Nacional do Programa MaB, esti-
veram os presidentes das três 
entidades promotoras da candi-
datura (Câmara Municipal de 
Castro Verde: Francisco Duarte, 
Associação de Agricultores do 
Campo Branco: José da Luz, e Liga 
para a Proteção da Natureza: Tito 
Rosa), bem como a comissão 

técnica que elaborou o dossier da 
candidatura, composta também 
por elementos das entidades pro-
motoras. Quem esteve naquele 
lugar, dentro daquele grande 
edifício, teve a sensação de que 
tudo está em harmonia, que o 
mundo está feliz, de que vale a pena 
acreditar.Talvez seja esse o propó-
sito da UNESCO, a organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, pilares funda-
mentais nos processos de desen-
volvimento. O "mundo" foi surgin-

do no ecrã da grande sala, 
perante a coordenação do Presi-
dente do Conselho, à medida que 
as novas propostas a Reserva da 
Biosfera iam sendo apresentadas. 
Depois de Gadabeji, no Niger e, 
antes de Grand Altaï, na Federação 
Russa, apareceu o nome de Por-
tugal e a indicação da sua propos-
ta de classificação: Castro Verde. 
A grande planície estendeu-se pela 
sala, a mesa do Conselho fez a 
apresentação do território, da sua 
riqueza natural e cultural, as ima-
gens sucederam-se, e o nervoso 
miudinho que, desde manhã, to-
mava conta da Comitiva, estava 
agora à flor da pele. A proposta foi 
colocada à consideração do Con-
selho. Não houve objeções. O 
Presidente bateu com o martelo e 
declarou a aprovação de Castro 
Verde “Ecossistema Humanizado 
de Alto Valor Natural”, como nova 
Reserva Mundial da Biosfera da 
UNESCO. Quem lá estava festejou 
e sentiu as lágrimas assomarem-se 
aos olhos da imensa alegria. Fran-
cisco Duarte, em nome das enti-
dades promotoras, usou da palavra 
e agradeceu, e registou essa coo-
peração de futuro que só se faz com 
a participação de todos os que 
vivem nesta terra. Os telemóveis 
entraram em atividade frenética. 
Os que lá estavam queriam dizer 
a Castro Verde e os que cá estavam 
queriam saber. Portugal queria 
saber, afinal foi o país que primei-
ramente subscreveu a candidatu-
ra e a enviou para Paris.

O jornalista do Diário do Alen-
tejo, Paulo Barriga, acompanhou 
a comitiva nesta missão, e também 
ele foi narrando e partilhando o 
que se estava a passar, um momen-
to que trouxe novamente o Alen-
tejo à  grande casa da UNESCO. 

Em Castro Verde
Eram onze da manhã em Portu-

gal quando a aprovação foi decla-
rada. No imediato, a notícia chegou 
a Castro Verde e fez-se circular nas 
"autoestradas" das redes sociais. 
A sirene do quartel da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Castro Verde tocou 
uma vez. Não era uma da tarde. 
Alguns sabiam porquê, muitos não. 
Procuraram a resposta e ficaram 
felizes por ouvir a sirene tocar por 
um bom motivo. Um grupo de gen-
te, equipado com t-shirt’s alusivas 
ao momento, saiu para a rua para 

distribuir um postal com ilustração 
do artista Joaquim Rosa e um tex-
to resumo do porquê da classifi-
cação "Biosfera", e falar com as 
pessoas sobre o que se estava a 
passar. Nas escolas do concelho, 
uma carta enviada de Paris era lida 
junto dos alunos dos diferentes 
ciclos de ensino. No espaço verde 
do parque infantil foram hasteadas 
as bandeiras de Portugal, do Mu-
nicípio e da UNESCO / MaB. As 

sedes das entidades promotoras 
da candidatura colocaram faixas 
alusivas à classificação nas suas 
fachadas. Um paralelepípedo com  
imagens representativas do con-
ceito de Biosfera foi instalado no 
centro da vila, uma Abetarda (a 
salvaguarda da biodiversidade e 
recursos naturais), um trabalho 

agrícola (a atividade humana / eco-
nómica) e uma de cante alentejano, 
com cantores de várias gerações (a 
riqueza cultural). Foi deste local que 
uma caminhada noturna partiu para 
as ruas da vila com a notícia de que 
iriam fazer a primeira caminhada 
coletiva na Biosfera de Castro Verde! 

O momento de celebração da 
classificação em Castro Verde foi 
anunciado para mais tarde, tal como 
aconteceu.

distribuição de mensagem nas escolas



A Sessão evocativa
da aprovação da 
classificação 

A classificação de Castro Verde 
como Biosfera da UNESCO é o re-
conhecimento de um trabalho de-
dicado de muitos anos e de muita 
gente. De um percurso feito de 
empenho e de diálogo que permi-
tiu que chegássemos a um conce-
lho preservado, cultural e ambien-
talmente rico, e com os olhos no 
futuro. 

Por isso, desde o primeiro mo-
mento que a Comissão Promoto-
ra decidiu que, em caso de apro-
vação da classificação, a mesma 
teria que ser celebrada com a co-
munidade, respeitando a metodo-
logia que esteve na base da sua 
construção, participada pelos di-
ferentes agentes, o que se conse-
guiu nas dezenas de reuniões pro-
movidas ao longo dos três anos que 
durou a elaboração e a entrega 
formal da candidatura junto do 
governo português.

Esse momento, a que se chamou 
Sessão Evocativa da Aprovação de 
Castro Verde como Reserva Mun-
dial da Biosfera, aconteceu na tar-
de do dia 21 de junho, no Mira-
douro, junto ao edifício dos Paços 
do Município, tendo como cená-
rio de fundo a majestosa amorei-
ra que lá está, e contou com a pre-
sença da comunidade e de um 
conjunto de representantes de 
diversas entidades locais, regio-
nais e nacionais. 

Inicialmente esteve prevista a 
presença do Ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos Fernandes, e 
da Secretária de Estado do Orde-
namento do Território, Célia Ra-
mos, o que não se verificou devido 
a questões urgentes de agenda re-

lacionadas com os incêndios da 
zona centro do país, pelo que, após 
as boas-vindas pelo Presidente da 
Câmara, se seguiu um minuto de 
silêncio pelas vítimas dessa tragé-
dia. Não podendo estar presente, 
o Sr. Ministro do Ambiente enviou 
uma mensagem que foi lida pu-
blicamente.

Uma das mensagens enviadas 
aos alunos das escolas do conce-
lho, no momento da aprovação, 
também foi dada a conhecer ao 
público, através da leitura de Mar-
tim Constantino, aluno do 3º ano 
do 1º Ciclo do Ensino Básico. Uma 
leitura de esperança no futuro a 
que se seguiram as intervenções 
dos presidentes das entidades pro-
motoras da candidatura, Sr. José 
da Luz (AACB), Arq. Francisco Duar-
te (CMCV) e Eng. Tito Rosa (LPN).

Nesta sessão usaram ainda da 
palavra Dra. Anabela Trindade, em 
representação do Comité Nacional 
do Programa “O Homem e a Bios-
fera”, o Sr. Embaixador Jorge Lobo  
de Mesquita, em representação da 
Comissão Nacional da UNESCO, 
e o Dr. Roberto Grilo, em repre-
sentação da Comissão de Coorde-
nação da Região Alentejo.

Esta sessão foi enriquecida pela 
presença de vários momentos cul-
turais, representativos da dinâmi-
ca cultural da comunidade, lem-
brando que esta é também uma 
das atividades humanas abrangi-
da pela classificação "Biosfera", 
pelo que deram voz a esta causa o 
Coro Polifónico de Castro Verde, 
os Grupos Corais “Os Ganhões” e 
“As Camponesas” e o Grupo Coral 
Juvenil de Castro Verde, o Grupo 
Moços d’Uma Cana, o Conserva-
tório Regional do Baixo Alentejo 
– Secção de Castro Verde e o acor-
deonista Tiago Rodrigues.

No final da Sessão Evocativa fi-
cou presente o desafio para o fu-

turo: fazer deste um concelho equi-
librado e sustentável, 
desenvolvido e harmonioso. Com 
os agricultores e os mineiros, os 
funcionários e os comerciantes, os 

estudantes e os reformados, os ho-
mens e as mulheres, com todos os 
que aqui vivem e aqui labutam.

Para fechar em festa, seguiu-se 
um convívio comunitário no jar-

dim do padrão, com comes e bebes 
e momentos de confraternização 
pautados por músicas e cantorias.

Paulo Nascimento

BIOSFERA, UMA MARCA E UM DESAFIO PARA O TERRITÓRIO 

 A UNESCO (Programa MAB) reconheceu 
o território do concelho de Castro Verde 
como Reserva Mundial da Biosfera. Sem 
entrar num historial exaustivo do trabalho 
desenvolvido em parceria pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, a Associação de 
Agricultores do Campo Branco e a Liga para 
a Proteção da Natureza ao longo de mais 
de 20 anos, importa referir que tudo teria 
sido diferente se, no final dos anos 80, a 
autarquia se tivesse rendido à fome desen-
freada das celuloses, que aqui procuraram 

fazer crescer florestas de eucaliptos, pro-
metendo lucros rápidos em troca do aban-
dono da atividade agrícola tradicional, da 
destruição da paisagem e do desapareci-
mento dos recursos que estão associados 
à estepe cerealífera. Esta atitude foi forma-
lizada no Plano Diretor Municipal que in-
terditou 85% da área do concelho à flores-
tação intensiva.

Seguiu-se, com base num estudo reali-
zado pela Liga para a Proteção da Nature-
za, a apresentação pela Associação de Agri-
cultores do Campo Branco de uma 
candidatura para a criação do Plano Zonal 
de Castro Verde, uma medida agroambien-
tal no âmbito da Política Agrícola Comum, 
pioneira e apontada como exemplo euro-
peu, que, até aos dias de hoje – com “altos” 
e “baixos”, tem sido indispensável para a 
conservação da natureza e a rentabilização 
da agricultura que se pratica, e que impor-
ta continuar a reivindicar para o futuro.

Ao longo deste percurso desenvolveu-se 
uma nova consciência, ganharam-se novas 
atitudes.

Investiu-se em infraestruturas que con-
tribuem para um melhor ambiente e para 
a melhoria da qualidade de vida das po-
pulações.

A indústria extrativa desenvolveu-se e 
ganhou um relevo particular nesta sub-re-
gião.

O turismo de natureza e cultura é, cada 

vez mais, uma realidade. Novas unidades 
de alojamento surgiram. Castro Verde é 
apontado como lugar de exceção nos ro-
teiros internacionais de birdwatching (ob-
servação de aves).

A educação ambiental passou a ser uma 
componente do dia-a-dia da comunidade, 
muito em especial da escolar.

A candidatura que a AACB, a LPN e a 
CMCV apresentaram na UNESCO prevê 
uma estrutura de gestão simples que irá 
acompanhar a execução do Plano de Ação 
assente num conjunto de eixos estratégicos 
desdobrados em objetivos e ações dos quais 
se destacam:

- Dar continuidade a uma agricultura 
compatível com a conservação dos recur-
sos naturais maximizando a sua sustenta-
bilidade, ou seja, de trabalhar por um Agroe-
cossistema Sustentável.

- Equacionar objetivos que passem pela 
diversificação da economia, associada a 
áreas como o turismo e a valorização de 
produtos locais, ou à qualidade de vida das 
populações, onde se propõem ações no 
campo das infraestruturas básicas, das 
acessibilidades, da eficiência energética, 
do tratamento de resíduos, etc.

- Presentes estão também compromissos 
globais, como sejam soluções locais que 
possam ajudar a combater problemas do 
planeta, nomeadamente a questão das al-
terações climáticas.

Outra das mais-valias das Reservas de 
Biosfera é a possibilidade que criam ao ní-
vel da promoção territorial, do trabalho em 
rede e da produção de conhecimento. Por 
isso, neste desafio para o futuro, também 
se inscrevem ações que passam pela par-
tilha de experiências e conhecimento com 
outras Reservas, a nível nacional e inter-
nacional. 

No campo da identidade, marketing e 
promoção prevê-se a criação da marca Cas-
tro Verde Biosfera, representativa dos prin-
cípios orientadores que estão na base des-
ta classificação UNESCO.

Este é um caminho que queremos con-
tinuar a percorrer, agora mais do que nun-
ca. Com a consciência de que o desenvol-
vimento que queremos e precisamos para 
este território é forçosamente um desen-
volvimento que acrescente riqueza, que 
mantenha os nossos recursos e o nosso 
património e os compatibilize com a agri-
cultura, com a mineração, com o comércio 
e os serviços, com o artesanato e os pro-
dutos locais.

Queremos um desenvolvimento em que 
todos sejamos agentes e beneficiários, em 
que todos participemos na construção de 
um futuro melhor e mais justo, agora ain-
da mais com esta distinção da UNESCO.

Francisco Duarte
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde

sessão evocativa
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CAMINHAR PARA NOVOS HORIZONTES

A aprovação da candidatura do concelho 
de Castro Verde à Reserva da Biosfera da 
UNESCO,  anunciada solenemente em Pa-
ris no dia 14 de junho, é o culminar do re-
conhecimento das imensas qualidades 
culturais, das paisagens e dos importantes 
sistemas de habitats de aves estepárias exis-
tentes nas planícies do Campo Branco. E 
tudo isto começou há aproximadamente 
três décadas, com os primeiros passos que 
levaram à criação do Plano Zonal de Castro 
Verde, o primeiro programa agro ambien-
tal na então CEE em que estiveram envol-
vidos uma organização de agricultores e 
ambientalistas.

Hoje e passados todos esses anos e, após 
o anúncio de outro grande acontecimento, 

para o concelho de Castro Verde, será talvez 
oportuno fazer uma retrospetiva do que 
foi a criação do Plano Zonal, a mais-valia 
para os aderentes, mas também as dificul-
dades e, por vezes, o desânimo que foi ne-
cessário vencer para fazer frente aos mui-
tos obstáculos e entraves que lhe foram 
colocados para o desacreditar. Mas foi nes-
se caminhar que se alicerçou um projeto 
que hoje terá sido fundamental, para a 
aprovação da candidatura de Castro Verde 
à Reserva da Biosfera da UNESCO.

As planícies de Castro Verde, com as suas 
paisagens centenárias e os ecossistemas 
de aves estepárias únicos, corriam no final 
dos anos oitenta do século passado gran-
des riscos de colapso, devido à florestação 
descontrolada e de grandes dimensões de 
espécies que nada tinham a ver com a re-
gião. Para suster esse impacto era neces-
sário garantir aos agricultores uma fonte 
de rendimento que lhe permitisse conti-
nuarem sua actividade tradicional de agri-
cultura de sequeiro e pastoreio extensivo, 
de modo a não perturbar ainda mais os 
valores paisagísticos e estepários. Na prá-
tica seria compensar os agricultores por 
um serviço prestado à comunidade, em 
troca da preservação do meio ambiente. 
Nesse sentido começou-se a desbravar um 
caminho em que nós, os agricultores, sen-
tíamos por vezes algumas dificuldades em 
aceitar, mas que nos parecia ser a via pos-
sível para podermos continuar a nossa ati-
vidade, tendo em conta que, já nessa altu-
ra, qualquer possibilidade de fazer chegar 
água aos nossos campos, estava comple-

tamente posta de parte. 
 Muitas reuniões foram feitas, muitas vi-

sitas recebemos e o interesse por parte do 
Governo em avançar com programa agroam-
biental no Campo Branco era bem salien-
te. Finalmente, veio a luz verde e o Plano 
Zonal de Castro Verde é anunciado em ce-
rimónia que teve lugar na sede da Associa-
ção de Agricultores do Campo Branco e em 
que estiveram presentes a Ministra do Am-
biente e o Ministro da Agricultura do Go-
verno de então. Isto acontecia no ano de 
1994. Decorrem depois as negociações so-
bre as formas e as ajudas a dar aos agricul-
tores que, por vezes, se tornaram difíceis 
até que finalmente foram concluídas o que 
permitiu abrir, no ano de 1995, o primeiro 
período de candidaturas. As candidaturas 
eram feitas através da AACB, situação que, 
pela primeira vez, ficava fora do controlo 
direto dos Serviços Oficiais. Na altura não 
foi muito bem aceite pelos funcionários 
superiores do Ministério, mas como a de-
cisão política estava tomada noutro senti-
do, desagradados tiveram que aceitar a 
decisão.

A adesão dos agricultores ao programa 
zonal foi bastante aceitável, no entanto, 
nos meandros agrícolas, fora do Campo 
Branco, muito boa gente torcia o nariz e, 
até certo ponto, existia alguma resistência 
ao programa zonal. Hoje, as Medidas Agroam-
bientais não só proliferam por todo o País, 
como ainda esgotam num só ano as verbas 
que lhe são atribuídas para os programas 
de cinco anos.

Com altos e baixos, com alterações por 

vezes injustificáveis de redução dos valores 
das ajudas, o Plano Zonal tem sido uma 
grande bandeira que Portugal tem para 
mostrar o que de bom se pode fazer em 
benefício da agricultura tradicional e a pre-
servação e proteção do meio ambiente, das 
aves estepárias e da biodiversidade. 

Acompanho desde, a primeira hora, di-
rei mesmo desde, o primeiro minuto, o Pla-
no  Zonal de Castro Verde. O momento mais 
difícil da sua existência deu-se quando de-
terminado Ministro da Agricultura o quis 
enterrar, só que a sindicância que sobre 
ele mandou fazer, não lhe deu a mínima 
razão para o extinguir. Felizmente que to-
dos os outros titulares do Ministério da 
Agricultura têm procurado elevar e digni-
ficar o Plano Zonal de Castro Verde.

No advento da aprovação da candidatu-
ra do concelho de Castro Verde à Reserva 
da Biosfera da UNESCO, estou convencido 
que o percurso e o êxito do Plano Zonal, 
sem nunca por em causa o valor da candi-
datura que foi sábia e profissionalmente 
bem elaborada, constituem matéria e tem 
mérito mais do que suficiente e decisiva 
para essa aprovação.

O reconhecimento desta marca para o 
concelho vai, por certo, tornar a nossa re-
gião mais conhecida e atrair mais visitan-
tes. O nosso património ficará muito enri-
quecido. Vamos continuar a caminhar para 
novos horizontes, mas sempre na defesa 
dos nossos valores culturais, paisagísticos, 
do nosso mundo rural e do nosso meio am-
biente .

José da luz
Presidente da Associação de 
Agricultores do Campo Branco

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

A classificação agora atribuída a Castro 
Verde pela UNESCO como Reserva da Bios-

fera é um reconhecimento público e inter-
nacional pelo trabalho de excelência que 
há mais duas décadas aqui se faz.

Um dos fatores importantes para esta 
classificação foi a interligação equilibrada 
que existe entre a agricultura e o ambien-
te e que tem sido essencial para a proteção 
das espécies de aves ameaçadas em Por-
tugal e no mundo, como a abetarda, o sisão, 
o tartaranhão-caçador, o rolieiro ou o pe-
neireiro-das-torres.

Para tal, foram essenciais as orientações 
de ordenamento do território definidas no 
Plano Diretor Municipal, em 1993, que sal-
vaguardou a manutenção da atividade agrí-
cola em grande parte deste território.

Também foi crucial a definição de me-
didas agroambientais (Plano/Apoio Zonal) 
que, desde 1995, têm apoiado os agricul-
tores para manterem práticas culturais tra-
dicionais que protegem estas espécies de 
aves. A classificação como Zona de Prote-
ção Especial (ZPE) para Aves surgiu depois 

em 1999, reconhecendo a importância na-
tural desta área na União Europeia.

E a UNESCO não reconheceu apenas os 
valores naturais que existem em Castro 
Verde. Outro fator crucial que contribui 
decisivamente está relacionado com a pre-
servação da identidade e cultura local e no 
trabalho para que este património imate-
rial continue vivo nas gerações mais novas.

Por isso, a UNESCO reconheceu o traba-
lho de todos, homens e mulheres desta 
planície, que construindo as suas vidas e 
perseguindo os seus sonhos souberam va-
lorizar a sua terra, a sua paisagem e con-
servar este habitat que partilhamos com 
responsabilidade, com outras espécies.

A LPN está, por isso, orgulhosa por ter 
tido a oportunidade de, há mais de duas 
décadas, poder partilhar experiências, 
aprender a ser tolerante com as diferenças, 
a mostrar que viver num território rural 
não tem que significar pobreza, exclusão 
ou abandono da Natureza, nem significa 

que para se ter uma vida digna tenhamos 
que tomar rumos enganadores de desen-
volvimento sem sustentabilidade.

A UNESCO reconheceu a qualidade da 
nossa experiência coletiva e disse a todo o 
Mundo que ela merece ser conhecida, res-
peitada e, com as devidas diferenças, imi-
tada. 

Mas o orgulho e a satisfação que agora 
nos marcam devem ser igualmente as se-
mentes da nossa convicção para continuar-
mos todos os dias a preservar a nossa mar-
ca, a nossa atitude, o nosso projeto comum, 
mantendo intocável a excelência da nossa 
marca.

Tendo presente a prudência pelos exces-
sos, esta classificação da UNESCO lança 
também novos desafios para continuarmos 
a fazer um trabalho que mantenha a qua-
lidade alcançada, mas também potencie 
uma maior valorização deste território nas 
suas mais diversas valências.

BEM HAJAM todos os castrenses!

Tito Rosa
Presidente da Liga para a proteção da 
Natureza
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Assembleia da República, Governo e outras 
entidades congratularam-se com classificação

No passado dia 14 de junho, 
aquando do anúncio da UNESCO 
da classificação do território de 
Castro Verde como Reserva da 
Biosfera, a Secretária de Estado 
do Ordenamento do Território e 
Conservação da Natureza, Célia 
Ramos, reagiu de imediato, tendo 
manifestado "grande regozijo e 
contentamento" à classificação 
de Castro Verde como Reserva da 
Biosfera.

A governante felicitou o muni-
cípio de Castro Verde, a Liga para 
a Proteção da Natureza (LPN) e a 
Associação de Agricultores de Cam-
po Branco, subscritores da can-
didatura, e realçou tratar-se de 
"mais um reconhecimento inter-
nacional, desta vez com o timbre 
da UNESCO, dos valores naturais 

e culturais" do país.
A secretária de Estado afirmou 

ainda que “com esta marca, é pos-
sível em Castro Verde comunicar 
além-fronteiras e, a partir daí, ter 
um maior retorno através dos pro-
dutos locais e da visitação, por 
exemplo”.

A decisão da UNESCO significa, 
"além do reconhecimento do tra-
balho realizado", acrescentou, 
"uma grande dimensão de autoes-
tima para esta parcela do Alente-
jo, que soube durante todos estes 
anos desenvolver atividades em 
harmonia com os habitats e pro-
duziu um habitat excecional com 
um conjunto de espécies que são 
simbólicas e únicas".

Nos dias que se seguiram, ou-
tras entidades manifestaram o seu 

regozijo pela classificação do con-
celho de Castro Verde como Re-
serva da Biosfera. Ao nível da As-
sembleia da República foram 
aprovados votos de congratulação 
pelos partidos com assento par-
lamentar, mais concretamente, 
PCP, CDS-PP, PEV, PSD e PS. 

Manifestaram também a sua 
congratulação a Assembleia Mu-
nicipal de Castro Verde, a Assem-
bleia Municipal de Ourique, a As-
sembleia Municipal de Lagos, o 
Presidente do Conselho Intermu-
nicipal da CIMBAL, o Presidente 
da Comissão Nacional da UNES-
CO, a Comissão Coordenadora de 
Castro Verde da CDU, a Candida-
tura do PS de Castro Verde e a Casa 
do Alentejo de Lisboa. 

CASTRO VERDE BIOSFERA DA UNESCO

O que é uma Reserva da Biosfera?
O Programa da UNESCO “O Homem e a Biosfe-

ra” (MaB) distingue internacionalmente áreas com 
reconhecido valor natural e cultural, onde se de-
senvolvem iniciativas que promovam a qualidade 
de vida das populações locais e o desenvolvimen-
to económico e social sustentável.

Nestes locais, as atividades humanas (tradicionais 
e/ou inovadoras) interagem e integram-se com a 
paisagem e a natureza, criando um mosaico vivo, 
que no caso de Castro Verde se traduz num “Ecos-
sistema Humanizado de Alto Valor Natural”.

Para além de reconhecer o trabalho desenvolvi-
do, a Biosfera Castro Verde define um Plano de 

Ação para o futuro, elaborado pelos parceiros lo-
cais, que visa desenvolver iniciativas em áreas como 
a agricultura, o turismo, a cultura, a educação, en-
tre muitas outras.

As Reservas da Biosfera orientam-se pela legis-
lação e pelos instrumentos de gestão do território 
já existentes, pelo que não trazem novos, nem acres-
centam “condicionalismos”.

A esta chancela qualitativa chama-se Reserva da 
Biosfera, e foi atribuída a Castro Verde no dia 14 de 
junho 2017.

Agricultores de Castro Verde cujas propriedades constituem as 
Zonas Núcleo da Reserva da Biosfera de Castro Verde
Professor Mário Ruivo (Emitiu declaração a título pessoal)

Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Associação 100 Trilhos
Associação de Caçadores “Os Nhucas”
Associação de Caçadores e Pescadores de Castro Verde
Associação de Caçadores das Sesmarias
Associação de Cante Alentejano Os Ganhões
Associação de Cante Alentejano Vozes das Terras Brancas
Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros
Associação de Solidariedade Social Seara de Abril
Associação do Povo de Aivados
Associação para o Acompanhamento e Desenvolvimento Infantil e 
Juvenil (APADIJ)
Associação Sénior Castrense
Clube de Caçadores de Casével
Clube de Caçadores de Entradas
Clube Ornitológico de Castro Verde
Cortiçol, Cooperativa de Informação e Cultura, CRL
Futebol Clube Castrense
Junta da União de Freguesias de Castro Verde e Casével
Junta de Freguesia de Entradas
Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões
Junta de Freguesia de São Marcos da Atabueira
Lar Jacinto Faleiro, IPSS
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de janeiro
SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A.
ACOS – Agricultores do Sul
ADRAL – Agência Regional de Desenvolvimento do Alentejo
Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio 
Rural
Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Conservatório Regional Baixo Alentejo – Secção Castro Verde
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Direção Regional de Cultura do Alentejo
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 
Sudoeste
FAABA – Federação das Associações dos Agricultores do Baixo 
Alentejo
Instituto Politécnico de Beja
NERBE / AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.M.
Cátedra da UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra
Confederação dos Agricultores de Portugal
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Guarda Nacional Republicana
Museu Nacional de História Natural e da Ciência da UL
Universidade de Évora

Entidades que apoiaram a 
candidatura

A elaboração do dossier de candidatura de Castro Verde a Bios-
fera da UNESCO iniciou-se em 2013 e culminou com a sua entre-
ga pelo Estado Português à UNESCO, em setembro de 2016. Um 
processo de construção participativo que primou pelo envolvi-
mento de muitos agentes da nossa comunidade, mas também por 
um vasto conjunto de entidades regionais e nacionais, e persona-
lidades a título pessoal.

Um agradecimento especial a todas as entidades e personalida-
des que emitiram a sua declaração de apoio e que integraram o 
dossier de candidatura, em especial aos agricultores cujas pro-
priedades constituem as Zonas Núcleo, o que foi fundamental para 
a aprovação da candidatura.  

Como vai funcionar a Reserva da Biosfera de Castro Verde?
A Reserva da Biosfera de Castro Verde funcio-

nará tendo por base um modelo de governança, 
previamente definido na candidatura, que tem por 
base a existência dos órgãos: Conselho de Gestão, 
Conselho Consultivo e Conselho Científico.

O Conselho de Gestão é composto pelas três 
entidades promotoras (Câmara Municipal de Castro 
Verde, Associação de Agricultores do Campo Bran-
co e Liga para a Proteção da Natureza), a quem 
compete colocar em prática o Plano de Ação. O 
Conselho Consultivo é constituído por represen-
tantes de entidades da comunidade local, supra-
concelhias e setoriais que acompanharão a execu-

ção do Plano de Ação. O Conselho Científico é 
construído por investigadores e cientistas de várias 
áreas do conhecimento, conhecedores da realida-
de de Castro Verde, e tem como objetivo contribuir 
técnica e cientificamente para a orientação da ação 
a desenvolver no território.

Os próximos tempos serão dedicados a opera-
cionalizar a estrutura de governação e coordena-
ção, bem como a criação da imagem e normas que 
estarão associadas à utilização da marca Biosfera 
Castro Verde.

Como pode saber mais sobre a Biosfera de Castro Verde?
Consultando o dossier de  candidatura, onde está 

incluído o Plano de Ação, e que está disponível no 
website da autarquia, em www.cm-castroverde.pt.

Pode acompanhar o desenvolvimento das ativi-

dades na página oficial no facebook "Castro Verde 
Biosfera" e nos sites das entidades promotoras da 
candidatura.

As entidades promotoras agradecem a todas as pessoas que manifestaram 
votos de congratulação pela classificação.



COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL

Festas da Vila animaram Castro Verde
No fim-de-semana de 30 de ju-

nho , 1 e 2 de julho, o Largo da 
Feira, em Castro Verde encheu 
para mais uma edição das Festas 
da Vila e, apesar de um início de 
festa frio, aqui rumaram milhares 
de pessoas para as Comemora-
ções do Feriado Municipal. Du-
rante três dias, a multidão não 
arredou pé, dançou e celebrou. 

Na sexta-feira, 30 de junho, 
primeiro dia das Festas da Vila, 
a noite começou com marchas 
populares apresentadas pelas 
crianças do Jardim-de Infância 
do Lar Jacinto Faleiro e pelo Grupo 
“Toca a Mexer”, de S. Marcos da 
Atabueira, que desfilaram pelo 
recinto do Largo da Feira.

David Carreira foi o artista que, 
este ano, marcou o início da edi-
ção 2017 das Festas da Vila, para 
deleite das inúmeras fãs que, des-
de cedo, se foram acumulando 
junto ao palco principal do Lar-
go da Feira. Nesta sua estreia em 
Castro Verde, o mais novo do clã 
Carreira apresentou o seu mais 
recente trabalho discográfico, 
“3”, trazendo a palco os ritmos 
do Pop, Dance, Hip Hop e R&B, 
num concerto bastante animado. 
Até de madrugada, entoaram os 
ritmos da quizomba e da música 
popular no palco arraial, pela voz 
de Fábio Lagarto.

Do Brasil para o palco das Festas 
da Vila, “Gabriel, O Pensador” foi 
o anfitrião de sábado à noite, num 
concerto cheio de ritmo, festa e 
animação, onde não deixou de 
interpretar alguns dos seus te-
mas mais conhecidos, como 
“2345meia78”, “Festa da Música”, 
“Cachimbo da Paz”, “Lôrabura” 
ou“Até quando?”, que marcou a 
estreia deste nome maior do rap 
brasileiro em Castro Verde. O bai-
le continuou noite adentro com 
Rui Soares & Lau.

O domingo não se ficou atrás 
em animação. Ao final da tarde, 
o grupo “Cantares do Sul” tomou 
conta do Largo da Feira com te-
mas de cariz popular e, à noite, 
antes que a fadista Raquel Tava-

res subisse ao palco para encerrar 
esta edição das Festas da Vila, já 
o Duo Kontraste tocava no palco 
arraial, onde gente das mais di-
versas idades dava os primeiros 
passos de dança da noite. Passava 
pouco das 22h30 quando a fadista 
Raquel Tavares se dava finalmente 
a conhecer à multidão que a es-
perava, num concerto bastante 
apreciado por todos os presen-
tes, durante o qual foi possível 
ouvir alguns dos seus temas mais 
afamados, como “Meu Amor de 
Longe”, “Não Me Esperes de Vol-
ta”, “Deste-me Um Beijo e Vivi”, 
entre outros.

À semelhança de edições an-
teriores foram criados espaços 
distintos que permitiram a coe-
xistência de diferentes ambientes. 
Para além dos dois palcos (palco 
principal e palco arraial), foi esta-
belecida uma área consagrada aos 
bares, esplanadas e restaurantes 
explorados por alguns particulares 
e associações locais, e uma área 
exclusiva às crianças, animada 
por pinturas faciais, insufláveis 
e carrosséis, que convidou pais 
e filhos à diversão e ali reuniu 
inúmeras famílias em momen-
tos bem animados.

As associações locais, à seme-
lhança de outros anos, foram res-
ponsáveis pela promoção de um 
conjunto de dinâmicas que vie-
ram enriquecer o programa das 
festas, como o Torneio de Sueca, 
bastante participado, promovido 
pela Associação de Cante Alen-
tejano “Os Ganhões”, na tarde de 
domingo.

Foram três dias de muita ani-
mação e diversão, com muitas 
histórias para contar, não fossem 
as Festas da Vila uma evento mar-
cante do calendário castrense.

As Festas da Vila são uma or-
ganização da Câmara Municipal 
de Castro Verde, em parceria com 
União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével e a colaboração 
das associações e coletividades 
do concelho.

CULTURA
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“Há Festa no Largo” promove animação 
sociocultural descentralizada

Desde o dia 14 de junho que a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
está a dinamizar mais uma edição 
do programa de verão “Há Festa 
no Largo!”, direcionado para as pe-
quenas localidades do concelho.

A iniciativa, organizada em cola-
boração com as Juntas de Freguesia 
e associações locais, vai animar os 

Largos e Centros de Convívio des-
tas localidades, devolvendo a estes 
espaços da vida em comunidade, 
o convívio e a animação de outros 
tempos, através da dinamização de 
um conjunto de propostas cultu-
rais abrangente, que inclui música 
popular, cante alentejano, folclore, 
teatro-circo, entre outros.

Até 31 de agosto o programa “Há 
Festa no Largo!” irá percorrer as lo-
calidades de Namorados, A-do-Cor-
vo, Rolão, Beringelinho, Piçarras, 
Geraldos, Figueirinha, Guerreiro, 
Almeirim, Neves da Graça, Salto, 
Viseus, Lombador, Estação de Ou-
rique e Aivados.
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A “Primavera” chegou a Castro Verde pela mão das gentes da terra. Na noite de 21 de abril, o Cineteatro 
Municipal - assim como a planície renovada pelo brilho da estação - assistiu a um espetáculo de 
música, cante e poesia, criatividade e talento. Um espetáculo concebido para dar as boas-vindas à 27ª 
edição do Programa Cultural "Primavera no Campo Branco" e, ao longo do qual, foram desvendados 
alguns dos grandes momentos em agenda.

Sandra Policarpo • 

Na noite de 21 de abril, uma noi-
te especial que dava início ao Pro-
grama Cultural "Primavera no 
Campo Branco", o Coro Polifónico 
de Castro Verde, os alunos do Con-
servatório Regional do Baixo Alen-
tejo, “Os Cardadores” da Sete, os 
músicos Rui Santana e Filipe Pilar 
e os colaboradores da Rede de Bi-
bliotecas, juntaram à tradição do 
cante e da viola campaniça, a pa-
lavra dita e a música erudita e ele-
trónica, comprovando a qualida-
de do trabalho artístico que cresce 
em Castro Verde.

E porque a cultura comporta di-
ferentes áreas - a literatura está 
entre elas - e se assume como fun-
damental na formação do cidadão, 
este programa cultural deu especial 
atenção às atividades que vieram 
celebrar os 22 anos da Biblioteca 
de todos nós. Entre livros fomen-
tou-se a conversa, descobriu-se a 
musicalidade nas palavras e ideias 

de Saramago, e o cante soltou-se 
da boca dos homens, assim como 
as palavras se soltam dos livros. 
No centro da vila, a Feira do Livro 
proporcionou o encontro com vá-
rios escritores da nossa praça, na 
maioria infantis, que povoaram o 
espaço com “mil e uma histórias”.  

Indissociável da Primavera no 
Campo Branco são as Comemo-
rações do 25 de Abril. 43 anos vol-
vidos sobre esta data histórica, 
enfatizou-se um programa come-
morativo com início na noite de 
24 de abril. Com a sala do Cinetea-
tro Municipal completamente lo-
tada, Mário Mata subiu ao palco 
com os Amigos do Zeca e ali cele-
brizou temas do vasto espólio mu-
sical deste seu companheiro de 
viagens. No final, antes da Banda 
Filarmónica 1º de Janeiro condu-
zir a população até ao Largo da 
Feira para o espetáculo de fogo-
-de-artifício, cantou-se “Grândo-

la, Vila Morena”, canção símbolo 
da Revolução. 

Na música, os GNR foram o pri-
meiro nome nacional a garantir 
uma noite ao som de grandes mú-
sicas. Das “Dunas” à “Pronúncia 
do Norte”, o público mostrou saber 
de cor os clássicos da banda de Rui 
Reininho num concerto que se re-
velou pleno de afetividades. Tam-
bém Salvador Sobral, acompanha-
do ao piano por Júlio Resende, 
deixou o público rendido à sua voz 
e à sensibilidade da sua interpre-
tação. Os HMB espalharam os rit-
mos da soul e r&b numa noite em 
que se ouviram alguns dos seus 
temas de sucesso, como “O Amor 
é Assim” ou “Não me deixes partir”. 

Nas artes do palco, o teatro che-
gou-nos pela Companhia “Teatro 
da Terra” com a peça “O Cravo Es-
panhol”, encenada e interpretada 
por Maria João Luís, e pela comé-
dia “Tempestade num Copo-d’água”, 
protagonizada por Marina Mota e 
Carlos Cunha. A Companhia de 

Dança de Almada dançou dentro 
do abraço, uma coreografia que 
contou com a participação de um 
conjunto de elementos da comu-
nidade e que explorou o abraço 
enquanto sinónimo de união, par-
tilha e emoção. 

Nas artes plásticas, a artista cas-
trense Ana Charrua brindou-nos 
com “Cartas às Papoilas”, uma ex-
posição onde reuniu desenho, pin-
tura e fotografia. As atividades des-
portivas e de ar livre foram outro 
dos pontos fortes desta Primavera. 
Iniciativas como a Feira de Velha-
rias e Produtos da Terra, Ciclotu-
rismo, Passeio de Carrinhos de Bebé, 
Dia Equestre, Manhã Liberdade e 
Cãominhada proporcionaram mo-
mentos marcados pelo convívio e 
pela boa disposição.

A fechar, Gisela João encheu o 
Cineteatro da saudade (bem) por-
tuguesa e deu voz às palavras de 
alguns dos poetas da atualidade, 
sem nunca esquecer os temas mais 
clássicos ou tradicionais. Aqui can-

tou e encantou, confirmando o por-
quê de ser considerada uma das 
vozes mais arrebatadoras do fado.  

Organizada pela Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, em colabo-
ração com as Juntas de Freguesia, 
associações e coletividades do con-
celho, o Programa Cultural Prima-
vera no Campo Branco teve sub-
jacente a cultura nas suas várias 
dimensões e privilegiou a expres-
são criativa e a diversidade cultu-
ral, e valorizou, em paralelo, a me-
mória coletiva, onde mereceram 
destaque as Comemorações dos 
42 anos da recuperação de parte 
das terras pela comunidade dos 
Aivados, numa iniciativa promo-
vida pelo Museu da Ruralidade e 
pela Associação do Povo dos Aiva-
dos. Simultaneamente, reforça-
ram-se dinâmicas inerentes aos 
equipamentos de cultura e lazer, 
bem como a vivência do espaço 
público, através da promoção de 
iniciativas que trouxeram a festa 
para fora dos espaços formais.

XXVII PROGRAMA CULTURAL PRIMAVERA NO CAMPO BRANCO

CULTURA 
E LIBERDADE 
NA PRIMAVERA
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CULTURA

REDE DE BATALHAS HISTÓRICAS

Presidente da Câmara participou no Colóquio 
Internacional de Batalhas Fundacionais

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte, participou no passado 
dia 25 de maio, na Cerimónia de 
Abertura do Colóquio Interna-
cional de Batalhas Fundacionais, 
que se realizou em Porto de Mós. 
A iniciativa, que se alongou até 
27 de maio, passou ainda pelos 
Municípios de Batalha e Alcoba-
ça, e foi organizada pela Rede de 
Batalhas Históricas, em parceria 
com o Centro de História da Uni-

versidade de Lisboa. O colóquio 
reuniu um conjunto de historia-
dores e especialistas que, ao lon-
go dos três dias, analisaram o 
impacto e a influência destes 
acontecimentos na construção 
da nacionalidade e a forma como 
as sociedades contemporâneas 
apreendem e valorizam a memó-
ria em torno desta temática. A 
rede, atualmente constituída pe-
los Municípios de Alcobaça, Ba-
talha, Castro Verde, Fronteira e 

Porto de Mós, tem como objetivo 
fomentar o intercâmbio entre co-
munidades escolares e incentivar 
a produção e partilha de conhe-
cimento científico sobre as ba-
talhas históricas portuguesas, 
potenciando a mútua promoção 
cultural e turística. 

No próximo dia 25 de julho, o 
Município de Castro Verde cele-
bra os 878 anos da Batalha de Ou-
rique. 

VII ENCONTRO 

Violas de Arame “encontram-se” em Castro Verde
Numa altura em que o encontro entre a Viola Campaniça e a Viola Caipira celebrou 10 anos,  o Encontro de Violas de Arame 
regressou a Castro Verde. Foram três dias de discussão, partilha e toque em torno das violas de arame e do seu futuro.

Nos dias 3 e 4 de junho, Castro 
Verde foi palco do 7º Encontro de 
Violas de Arame ao qual se asso-
ciou a realização simultânea do 4º 
Encontro de Tocadores de Viola 
Campaniça. 

Promovido pela Associação de 
Cante “Os Cardadores”,  em par-
ceria com a Câmara Municipal de 
Castro Verde, o Encontro iniciou 
com a apresentação do futuro Cen-
tro de Viola Campaniça, Artes e 
Ofícios de Castro Verde, pelo ve-
reador da Câmara Municipal de 
Castro Verde, Paulo Nascimento, 
nas instalações do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo e, ao 
longo dos dois dias,  deu ênfase a 
uma programação rica em torno 
da temática das violas de arame, 
tendo merecido a   presença da Di-
retora Regional de Cultura, Ana 
Paula Amendoeira.

Conversas e oficinas fizeram par-
te deste 7º Encontro que  levou 

ainda ao palco do Cineteatro Mu-
nicipal, o espetáculo “Violas de 
Arame Concerto”, que proporcio-
nou o encontro entre as sonorida-
des das diferentes violas de arame 
e apresentou um repertório com-
posto por temas do cancioneiro 
tradicional e alguns inéditos. 

Pedro Mestre, José Barros, Vítor 
Sardinha e Chico Lobo foram os 
tocadores presentes neste Encon-
tro que trouxe ao palco quatro vio-
las tradicionais “descendentes” da 
viola portuguesa de cordas de ara-
me - a Viola Campaniça (Alentejo), 
a Viola de Arame (Madeira), a Vio-
la Braguesa (Minho) e a Viola Cai-
pira (Brasil) - tendo sobressaído 
as participações especiais da Vio-
la Amarantina (Douro Litoral), pela 
mão de Eduardo Costa, da Viola 
Beiroa (Beira Baixa) apresentada 
pelos tocadores Alísio Saraiva e 
Ricardo Fonseca e da Viola Toeira 
(Beira Baixa) de João Vila. 

O Encontro voltou a afirmar a 
importância da salvaguarda e di-
namização destes instrumentos de 
tradição, tendo sido discutida a via-
bilidade de uma futura candidatu-
ra das violas de arame a Património 

Imaterial da Humanidade. 
No campo das comunicações e 

reflexões que aqui se registaram, 
há a destacar  as palestras de três 
grandes nomes da investigação e 
da etnomusicologia  portuguesa: 

os professores Manuel  Morais, 
Domingos Morais e Salwa Caste-
lo-Branco, tendo sido moderador 
o Professor António João César, em 
representação do CEDIM - Centro 
de Estudos e Divulgação Músical, 
estrutura associada ao Conserva-
tório Regional do Baixo Alentejo.

O Encontro de Violas de Arame 
teve a sua génese em Castro Verde 
no ano de 2009 por ocasião da Pla-
nície Mediterrânica, pela mão de 
Pedro Mestre, facto que confirma 
a importância que Castro Verde 
teve, e continua a ter neste campo, 
assumindo um papel que impor-
ta desenvolver e, para o qual, o fu-
turo Centro de Viola Campaniça, 
Artes e Ofícios pretende ser um 
valioso contributo. Esta iniciativa 
teve a colaboração do Conserva-
tório Regional do Baixo Alentejo e 
da Associação “Moços d’Uma Cana”, 
e o apoio à divulgação da Antena1.

oradores do III encontro de violas de arame

25 de julho 2017
programa brevemente disponível em
www.cm-castroverde.pt O R G A N I Z A Ç Ã O:  C Â M A R A  M U N I C I PA L  D E  C A S T R O  V E R D E

878º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE OURIQUE

Município reafirmou participação na 
Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas

O Município de Castro Verde 
reafirmou a sua participação na 
Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas 
através da celebração do Protocolo 
de Adesão que decorreu duran-
te o Encontro Internacional das 
Cidades e das Instituições deste 
Festival, que se realizou em Ponte 
de Sor (Portugal), a 31 de março de 
2017, e que reuniu representantes 
de 30 cidades de 13 países do Me-
diterrâneo e do mundo lusófono.

Desde 1996 que a vila de Castro 

Verde é anfitriã da multiplicida-
de de sons, cores e culturas que 
encerram o Festival Sete Sóis Sete 
Luas, através da iniciativa Planí-
cie Mediterrânica. Um momen-
to único de partilha e encontro, 
onde a musicalidade e a cultura de 
diferentes países se funde com a 
tradição e identidade local, e que 
tem potenciado a participação de 
Castro Verde em diferentes projetos 
de intercâmbio que permitiram a 
realização de residências artísti-

cas e a participação de diferen-
tes agentes locais em atividades 
promovidas noutras localidades 
da rede.

Distinguida pela Comissão Eu-
ropeia como um bom exemplo de 
ação cultural, esta rede tem desen-
volvido ao longo da sua existência 
a valorização da cultura de cada 
cidade participante, enaltecendo a 
sua identidade mediterrânica mas 
também aquilo que as distingue.

Mais do que uma iniciativa já 

enraizada no calendário cultural 
da comunidade, a Planície Medi-
terrânica / Festival Sete Sóis Sete 
Luas é também um espaço de diá-
logo e educação para a solidarie-
dade e tolerância onde o público 
é o elemento principal.

Este ano o Festival Sete Sóis Sete 
Luas vai acontecer nos dias 8, 9 e 
10 de setembro. O programa será 
brevemente divulgado em www.
cm-castroverde.pt  
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Autarquia promove ações de 
desbaratização e desratização

A Câmara Municipal de Castro 
Verde tem vindo a realizar ações 
periódicas de desbaratização e des-
ratização, na rede de saneamento 
da vila de Castro Verde. Esta ação, 
de caráter preventivo, foi efetuada 
por uma empresa especializada, 
apoiada pelos serviços camarários, 
e tem como objetivos assegurar a 
saúde pública através do comba-
te a possíveis pragas de baratas e 

ratos muito comuns nesta 
altura do ano e cuja origem 
poderá estar associada ao 
aumento das temperaturas. 
A desratização e desbarati-
zação do espaço público é 
um procedimento comple-
mentar à limpeza pública 
que impede  a proliferação 
de pragas.

Siga estas recomendações e dê o seu contributo! 
 
CANALIZAÇÃO 
• Instale um misturador de água quente e fria nas torneiras, de 
forma a evitar desperdício de água •  Não deixe as torneiras a 
pingar • Mantenha em bom estado a canalização de torneiras, 
autoclismo e máquinas • Se detetar uma fuga de água na via 
pública (rua ou jardim) avise a Câmara Municipal ou outra enti-
dade competente.
 
CASA DE BANHO
• Evite os banhos de imersão • Tome duches rápidos • Feche 
a torneira enquanto escova os dentes ou se barbeia • Não utili-
ze a sanita como caixote do lixo 
•  Reduza a quantidade de água por cada descarga do autoclis-
mo. Para tal coloque no depósito uma garrafa de plástico cheia 
de água ou opte por um autoclismo com depósito duplo.
 
COZINHA
• Na compra de eletrodomésticos opte pelos de menor consu-
mo de água e eletricidade • Utilize as máquinas de lavar roupa 
e loiça com a carga completa. Uma máquina cheia consome 
menos água do que duas com a carga incompleta • Quando ti-
ver pouca quantidade de roupa lave-a à mão. Aproveite alguma 
água para lavar o chão.
 
JARDIM
• Nunca regue o jardim nas horas de maior calor. Se regar de 
manhã cedo ou à noite poupa a água que se perde com o calor 
do sol • Se possível faça a rega com água de poços e ribeiros, 
recupere a água da chuva ou reutilize a de uso doméstico (ex.: 
de lavagem de fruta e legumes) • Cubra a terra do jardim com 
casca de pinheiro ou outro material apropriado. Desta forma di-
minui-se o contacto direto da luz solar com o solo, conservando 
a humidade da terra.
 
LAVAGEM DO CARRO
• Reduza o consumo de água na lavagem do carro. 
• Opte por baldes de água. Evite a utilização da mangueira 
mas, caso o faça, feche a torneira quando não estiver a utilizar 
a água.
 
CONTACTOS
Linha Ambiente + Verde
800 208 626

A água é um bem escasso e essencial, que deve-
mos preservar. O Inverno pouco chuvoso deixou 
as barragens abaixo dos 50%. A falta de água e a 
seca são, por isso, um assunto preocupante e da 
responsabilidade de todos. A adoção de medidas 
para o uso eficiente da água pode contribuir para 
minimizar os riscos de escassez hídrica e para 
melhorar as condições ambientais nos meios hí-
dricos, sem pôr em causa as necessidades vitais 
e a qualidade de vida das populações. 
Poupe hoje a água de amanhã!  

ÁGUA, UM BEM ESSENCIAL 

PROTEÇÃO CIVIL/AMBIENTE

Castro Verde venceu Liga Intermunicipal 
da Reciclagem da RESIALENTEJO 

Castro Verde foi o Município da 
RESIALENTEJO que mais reciclou 
em 2016. De acordo com os dados 
recentemente apresentados pela 
empresa intermunicipal, e compa-
rativamente aos oito municípios 
que integram a mesma (Almodôvar, 
Ourique, Castro Verde, Mértola, 
Beja, Moura, Serpa e Barrancos), o 
Município de Castro Verde figura 
em primeiro lugar na “Liga Inter-
municipal da Reciclagem”, com uma 
grande vantagem sobre os restan-
tes, tendo recolhido 47,8 kg de re-
síduos por habitante, entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2016.

Colabore separando os seus re-

síduos! Para além de nos ajudar a 
reduzir a fatura do valor de depó-
sito de resíduos em aterro, estará a 
contribuir para um con-
celho ambientalmente 
mais equilibrado, para a 
diminuição dos impac-
tos ao nível do território 
e preservação da biodi-
versidade. 

INCÊNDIOS FLORESTAIS112 Se avistar o início de um incêndio 
florestal ligue de imediato 112

NÚCLEO DE CASTRO VERDE DA JUVEBOMBEIRO 

Bombeiros de Castro Verde
criam Escola de Infantes e Cadetes 

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Castro 
Verde, através do Núcleo da Juve-
bombeiro, vai iniciar um projeto-
-escola de Infantes e Cadetes em 
Castro Verde, de forma a sensibi-
lizar, motivar e formar as gerações 
mais novas, envolvendo-as em ati-
vidades de associativismo e volun-
tariado, a fim de desenvolverem 
espírito de partilha e de iniciativa.

As Escolas de Infantes e Cadetes 
desenvolvem o seu trabalho junto 
de grupos de jovens Bombeiros 
Voluntários, com idades compreen-
didas entre os 10 e os 16 anos, e 
têm como principal objetivo pro-
mover uma instrução inicial, com 

vista a habilitar os seus formandos 
para um possível ingresso na car-
reira de Bombeiro, sensibilizando-
-os e formando-os nas temáticas 
do voluntariado, proteção e socor-

ro, ao mesmo tempo que procura 
fazer destes jovens uns cidadãos 
ativos e conscientes.

A Escola de Escola de Infantes e 
Cadetes irá funcionar nas instala-
ções dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde e irá desenvolver 
a sua atividade entre outubro de 
2017 e junho de 2018, dois sábados 
por mês, no período da manhã, das 
09h30 às 12h30, ou no período da 
tarde, entre as 14h00 e as 17h00.

Para mais informações contacte 
a AHBVCV, na Rua da Seara Nova 
nº1, em Castro Verde ou através 
do telefone 286 320 020.

...mas 
podemos 
fazer mais 
e melhor!
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ANTÓNIO ROSA BENVINDA
Faleceu 10/02/2017 – Casével 
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dirigentes e dirigidos, os serviços prestados. Um agradecimento 
especial à equipa do apoio domiciliário que, fazendo muitas vezes 
um trabalho pouco convidativo, mas sempre feito com empenho, 
com vontade de servir, contribuiu para minorar o seu sofrimento.

Os nossos agradecimentos ainda a médicos e enfermeiros e, bem 
assim, a todos aqueles que nesta hora de desgosto e de tristeza, 
connosco se solidarizaram. A todos o nosso muito obrigado!

Almerinda Isabel Vargas Salvador - 93 anos, Castro Verde
Ana Felismina de Brito - 85 anos, Castro Verde
Antónia Rosa Benvinda - 83 anos, Casével
António Costa Mariano - 82 anos, Entradas
António José Guerreiro Apolónia - 59 anos, Castro Verde
António Romão Fernandes - 81 anos, S. Marcos da Atabueira
António Venâncio Paulino - 78 anos, Castro Verde
Arnaldina da Conceição Graça - 91 anos, Castro Verde
Assunção Ana Sebastião - 81 anos, Castro Verde
Daniel Fernandes Pereira - 41 anos, Entradas
Florinda Maria Guerreiro - 76 anos, Piçarras
Francisco António Varela Valentim - 81 anos, Castro Verde
Francisco Fragoso da Silva - 84 anos, Entradas
Francisco Guerreiro - 88 anos, Neves da Graça
Francisco Mestre Eusébio - 82 anos, Piçarras
Hermínia Marques Canário - 86 anos, Sete
Homero das Dores Guerreiro Mestre - 84 anos, Castro Verde
Jezélia Antónia M. Guerreiro - 83 anos, Casével
João Damas - 84 anos, Sete
João da Luz Almeida - 89 anos, Castro Verde
João Guerreiro Rodrigues - 79 anos, Castro Verde
Joaquim António Grasina - 82 anos, Viseus
Joaquim Contreiras Pinto - 87 anos, Entradas
Joaquim Santiago Raposo - 83 anos, Entradas
José da Graça Arsénio -  82 anos, Seixal
José de Brito Pereira - 85 anos, Entradas
José Jacinto Pereira - 89 anos, Castro Verde
Leonel Domingos Gato - 74 anos, Castro Verde
Manuel António Rosa - 91 anos, Castro Verde
Manuel Costa Vilhena - 80 anos, Estação de Ourique
Manuel Maria Correia - 87 anos, S. Marcos da Atabueira
Manuel Pedro Caetano - 86 anos, Geraldos
Maria Amélia de Fátima Cortes Nobre - 87 anos, Castro Verde
Maria Baião Semião Veríssimo - 87 anos, Castro Verde
Maria das Dores da C. M. Tavares - 46 anos, Castro Verde
Maria de Fátima dos Santos Simão - 69 anos, Castro Verde
Maria Diamantina dos Anjos - 87 anos, Viseus
Maria Eugénia de Melo Colaço - 83 anos, Cova da Piedade
Manuel Francisco de Brito - 80 anos, Piçarras
Maria Rosa Simão - 84 anos, A-do-Corvo
Maria Stella da Encarnação G. Rodrigues - 68 anos, Entradas
Mariana da Lança - 90 anos, Viseus
Mariana Neto Raposo - 85 anos, Entradas
Mariana Paulino Figueira - 81 anos, Castro Verde
Mário Júlio de Brito -  75 anos, Coina/Barreiro
Mário Marques Carneirinho - 81 anos, Entradas
Otília Guerreiro Eufrosina -  85 anos, Aivados
Rosa Guerreiro Apolónia -  85 anos, Castro Verde
Sebastião Guerreiro - 91 anos, Castro Verde
Venâncio das Dores Carvalho -  84 anos, Entradas

FRANCISCO MESTRE EUSÉBIO 

Faleceu a 24-04-2017 - Piçarras
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos aqueles que o acompanharam até 
à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
lhe manifestaram o seu pesar. Um especial agradeci-
mento a todos aqueles que com ele partilharam a sua 
amizade.

VOTO DE PESAR
Albano Graça Almeida

Apresentou o Sr. Vereador António José de Brito a 
seguinte proposta de voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Albano Graça de Almeida e subscrita pelo con-
junto do executivo municipal:

“Albano Graça de Almeida destacou-se como cida-
dão ativo e de elevada estatura moral, mas também 
como democrata exemplar que dedicou significativa 
parte da sua vida às causas públicas no concelho de 
Castro Verde.

Militante do PS desde a primeira hora (era atual-
mente o militante mais antigo no concelho) foi eleito 
do Poder Local Democrático e desempenhou funções 
de Vereador na Câmara Municipal no período de 1 de 
Janeiro de 1986 a 2 de Fevereiro de 1988, e de Vogal da 
Assembleia Municipal nos mandatos de 2002 a 2009 
até ao mês de Junho de 2008.

Neste momento doloroso da sua partida, a Câmara 
Municipal de Castro Verde honra a sua memória e 
presta justa homenagem a Albano Graça de Almeida, 
aprovando este voto de pesar e endereçando à sua fa-
mília as mais sentidas condolências.”

 Castro Verde, 24 de maio de 2017

Mês de ceifa e debulha dos cereais. Na horta semear agrião, alface, beldroega, cenoura, 
feijão de trepar e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa e as couves de Bruxelas, nabo e flor. 
Semear feijão-verde e alfaces (para antes dos primeiros frios de inverno), nabo e couves 
tardias; e no final do mês, cenoura, rábano, salsa e plantas análogas.

Colher alface, alho, beterraba roxa, beringela, cebola, cenoura, couves, espinafre de ve-
rão, feijão, tomate. Terminar a colheita da batata temporã e começar a destinada à semente; 
no final do mês, os aipos e alguns melões.

Cavar as terras dos canteiros. Roçar mato para estrume. Regar ao amanhecer e ao entar-
decer. No Crescente cobrir as cepas. No jardim semear amores-perfeitos, calêndulas, cine-
rárias, etc., e as plantas bienais e vivazes de germinação lenta, para transplante no outono. 
Colher as primeiras sementes.

JULHO
AGRICULTURA / JARDINAGEM / ANIMAIS

FASES
DA L   A

Informações BORDA-D’ÁGUA

16 JUL
23 JUL
30 JUL

7 AGO
15 AGO
21 AGO
29 AGO

6 SET
13 SET

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

A Câmara Municipal de Castro Verde, reunida em 
sessão ordinária de dia 24 de maio de 2017, 

subscreveu e aprovou por unanimidade um Voto 
de Pesar pelo falecimento de Albano Graça 

Almeida.

A Câmara Municipal de Castro Verde, reunida em 
sessão ordinária do dia 21 de junho de 2017, 

aprovou, por unanimidade, um Voto de Pesar pelas 
vítimas do incêndio ocorrido em Pedrogão Grande 
e outros concelhos, bem como a sua solidariedade 

para com todos os operacionais e voluntários 
envolvidos nestes trágicos acontecimentos.

VOTO DE PESAR

Face aos trágicos acontecimentos ocorridos no in-
cêndio de Pedrogão Grande e outros concelhos, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde manifesta solidarieda-
de às populações atingidas e profundo pesar pelas 
vítimas mortais, endereçando condolências aos fami-
liares.

Manifesta igualmente a sua solidariedade para com 
as centenas de bombeiros que combatem heroicamen-
te as chamas que devastam com particular gravidade o 
centro do País, endereçando condolências aos familia-
res do bombeiro falecido e à Corporação de Bombeiros 
Voluntários de Castanheira de Pêra.

A Câmara Municipal de Castro Verde manifesta igual-
mente a sua solidariedade para com todos os operacio-
nais e voluntários envolvidos nestes trágicos aconteci-
mentos.

Neste momento de luto e consternação, a Câmara 
apela ao reexame das políticas de prevenção e combate 
aos incêndios e à tomada de medidas urgentes de pro-
teção civil que garantem a segurança das populações e 
dos operacionais.

 
Castro Verde, 21 de junho de 2017
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PROTEJA-SE DO SOL E DO CALOR

• Evite a exposição direta ao Sol, em 
especial, entre as 11 e as 16 horas

• Na praia, mesmo debaixo do chapéu-
de-sol, não está protegido. A água do 
mar também reflete os raios solares 
podendo provocar queimaduras 
solares.

• Sempre que se expuser ao Sol ou 
andar ao ar livre, use protetor solar 
(índice > 30),chapéu e óculos escuros. 
Proteja a cabeça das crianças com 
chapéu de abas.

• Use roupa solta, de preferência de 
algodão.

• Nos dias de grande calor, os bebés e 
os idosos não deverão ir à praia.

• Diminua os esforços físicos e repouse 
frequentemente em locais à sombra, 
frescos e arejados.

• Aumente a ingestão de água ou de 
sumos de fruta naturais, sem adição 
de açúcar, mesmo sem ter sede.

 
EM CASA

• Evite que o calor entre. Corra as 
persianas ou portadas e mantenha o 
ar a circular.

• Abra as janelas durante a noite.
• Use menos roupa na cama, 

sobretudo, dos bebés e doentes 
acamados.

 
EM VIAGEM

• Se o carro não tiver ar condicionado 
não feche completamente as janelas.

• Sempre que possível viaje de noite.
• Evite a permanência em viaturas 

expostas ao Sol, em especial, de 
crianças, doentes ou idosos.

CALOR a saúde em perigo
A exposição a calor intenso é uma agressão para o organismo, podendo conduzir 
a desidratação, ou agravamento de doenças crónicas, a um esgotamento ou 
a um golpe de calor. Deve ter em atenção certos sintomas associados a um 
esgotamento por calor, tais como cãibras musculares, cansaço, fraqueza, desmaio, 
náuseas e vómitos, respiração rápida e superficial, grande transpiração, palidez, 
pele fria e húmida, pulso fraco e rápido e dor de cabeça.

Frango de Coentrada
1 Frango
1 dl de azeite
1 Cebola
2 Dentes de alho picados
1 Colher de chá de colorau
Água q.b. 
1 Molho de coentros 
1 Colher de sopa de farinha
Arroz branco ou batata frita para acompanhar 

Corta-se o frango aos bocados depois de lavado e limpo. 
Tempera-se com sal. Num tacho leva-se ao lume o azeite com 
as cebolas picadas e os alhos. Deixa-se refogar em lume 
brando e quando começar a alourar, junta-se o frango e o 
colorau. Mexe-se até perder a cor de cru e junta-se água aos 
poucos até ter molho suficiente. Quando o frango estiver 
cozido, dilui-se uma colher de farinha em água fria e junta-se 
ao frango até levantar fervura. De seguida, picam-se os 
coentros num almofariz até ficarem praticamente desfeitos e 
juntam-se ao frango, tornando assim o molho verde. Serve-se 
com arroz branco ou batata frita. 

Favas com Chouriço
Favas
Chouriço preto e encarnado
Azeite
2 Molhos de coentros
Folha de alho verde
1 Colher de açúcar
1 Alface

Descascam-se as favas. Num tacho de barro (ou panela) 
frita-se o toucinho e o chouriço em azeite. Reservam-se os 
chouriços depois de fritos. Na gordura que restou deitam-se 
as favas e o molho de coentros com a folha de alho verde. Ir 
voltando as favas até mudarem de cor. Juntar um pouco de 
água e o açúcar e deixar as favas estufar em lume brando. 

Pudim de Laranja
6 Ovos
1 Lata de leite condensado 
½ Lata com leite
½ Lata com mel
Raspas de uma laranja
1 Laranja
Caramelo líquido

Junte os ovos, o leite condensado, o leite, o mel e as raspas 
da laranja e bata.

Unte uma forma para pudim com caramelo e verta o 
preparado anterior. Leve a cozer em banho-maria durante 20 
a 25 minutos. Espere que arrefeça e desenforme. Decore com 
laranja cortada em fatias.

in Cozinha Regional do Baixo Alentejo - “Sabores do Passado” 
de Julieta Galope, 100 LUZ Editora.

 LEITORES & UTILIDADES

Receitas

Dia do Pai

Num baú tenho guardada 
Uma fita cor-de-rosa
Com um laço bem armado
E nessa fita mimosa
Dois nomes tenho gravados 
O nome da minha mãe
Que é Maria simplesmente
Como o é a mãe de Deus
E a mãe de toda a gente
E no seu entrelaçado
Como a sorrir de contente
Está o nome de meu pai
Que a amava ternamente.

Da castrense 
Maria Clara Ramos
Verride

O primo Chico

Desapareceu fisicamente esta semana (Quarta-feira, 29 de Março de 
2017), o meu “primo Chico”.

Vivia, desde finais dos anos sessenta do século passado, em França.
O meu “primo Chico” era um ser humano admirável.
Fui seu contemporâneo na mesma sala de aula da escola primária, ele 

na 4ª classe eu na 1ª classe.
Fui seu contemporâneo no Algarve, ele estudante em Faro e eu em Loulé.
Fui seu contemporâneo nos vários bailaricos da época, nomeadamente 

os de Almodôvar, onde viria a conhecer a sua esposa.
O “primo Chico” era de uma exuberância pessoal enorme, além de um 

espírito inventivo inimaginável.
Era um “fazedor” de situações mirabolantes, que espantava a generali-

dade dos interlocutores e que não raras vezes lhe acarretaram alguns dis-
sabores a nível pessoal.

Era um prazer conviver com o “primo Chico”. O seu discurso fluente e a 
amplitude das suas espantosas histórias cativava qualquer um.

O “primo Chico” era no fundo um ser humano genuíno, simples e amigo.
Era também acima de tudo, um Castrense indefetível.
Para ele a “Feira de Castro” era um dos marcos da sua agenda. Só mes-

mo quando era de todo impossível a sua deslocação desde França, é que a 
feira não contava com a sua visita.

O Francisco Maruta, o “primo Chico”, desapareceu fisicamente, mas na 
minha memória perdurará sempre a imagem de um familiar inigualável. 

Fernando Maruta

Condutor que andas na estrada

Condutor que andas na estrada
Deves andar com cautela 
Porque nessa mesma estrada
Não andas só tu dentro dela.

A estrada não é só tua
Também é do teu irmão
Ou na estrada ou na rua
Vai sempre com precaução.

Tu nunca vais distraído
Numa estrada a conduzir 
Deus te lembrará do perigo
Que às vezes te pode surgir.

Se tu vieres com cuidado
E o outro vier também 
Cada qual vai por seu lado
Não dá perigo a ninguém.

Vai sempre com atenção
Numa marcha moderada
Para não caçares o peão
Que vem na margem da estrada.

Deves sempre respeitar
As leis que o código tem
Para que possas viajar
Sem atropelares ninguém.

Não conduzas a dormir 
Descansa o suficiente
Para que às vezes a conduzir 
Não fiques a dormir sempre.

Deus queira que estes versos
Sejam bem compreendidos
Para ver se nas estradas
Há menos mortos e mais vivos.

Maria de Jesus Peres Lopes
 Lisboa
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FC Castrense homenageou Câmara
Municipal e União de Freguesias 

No âmbito das comemorações 
do seu 64º Aniversário, o Futebol 
Clube Castrense homenageou, em 
abril, um conjunto de entidades co-
letivas e individuais que, de alguma 
forma, contribuíram para o mérito 
desportivo da coletividade. A Câ-
mara Municipal de Castro Verde foi 
uma das entidades homenageadas 
pelos apoios prestados ao clube, 
os quais foram determinantes para 
o seu crescimento e desempenho. 
Paralelamente, foram também ho-
menageadas a União de Fregue-
sias de Castro Verde e Casével, a 
SOMINCOR, a Rádio Castrense e o 
Diário do Alentejo.

Esta homenagem decorreu inte-
grada no “Encontro de Traquinas 
e Petizes”, que se realizou no Está-

dio Municipal 25 de Abril e no qual 
participaram as equipas do Ourique 
Desportos Clube, do Grupo Despor-
tivo Renascente, do Clube Desportivo 

Praia de Milfontes, do Clube Despor-
tivo de Almodôvar, do Sport Clube 
Odemirense e da equipa anfitriã, o 
Futebol Clube Castrense.

FC Castrense - equipa campeã

PATINAGEM ARTÍSTICA

150 atletas disputaram 
Torneio Planície

A secção de Patinagem do Fute-
bol Clube Castrense e a Associação 
de Patinagem do Alentejo e Algar-
ve promoveram no fim-de-sema-
na de 1 e 2 de julho, mais uma edi-
ção do Torneio Planície, que 
decorreu no Pavilhão Desportivo 
Municipal de Castro Verde.

A competição reuniu um con-
junto de atletas 150 dos escalões 
de Iniciação e Benjamins, que aqui 

disputaram as disciplinas de Solo 
Dance, Figuras Obrigatórias e Pa-
tinagem Livre.

A iniciativa contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, da Asso-
ciação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Castro Verde e 
da SOMINCOR, e com o apoio à 
divulgação da Rádio Castrense.

ÉPOCA 2016/2017

FC Castrense conquistou “triplete”
Pela primeira vez na sua história  a equipa de Futebol Sénior do Futebol Clube Castrense conquistou as três competições distritais: 
Campeonato, Taça Distrito de Beja e Supertaça. Também a equipa B subiu de divisão. Uma época em pleno!

A época 2016/2017 não podia ter 
terminado melhor para a equipa 
de futebol sénior do Futebol Clu-
be Castrense. Além de se ter sagra-
do Campeã Distrital da 1ª Divisão 
2016/2017 da Associação de Fute-
bol de Beja, após uma goleada de 
5-0 frente ao Aldenovense, a 7 de 
maio, naquela que foi a 26ª e últi-
ma jornada do campeonato, a for-
mação verde e preta venceu ainda 
a Taça Distrito de Beja e a Super-
taça da Associação de Futebol de 
Beja.

A Taça Distrito de Beja disputou-
-se no dia 14 de maio, no Comple-
xo Desportivo Fernando Mamede, 
em Beja, tendo a equipa castrense 
derrotado o Clube Desportivo de 
Almodôvar por 3 bolas a uma, na 
partida final da competição.

As equipas de Castro Verde e Al-
modôvar voltaram a defrontar-se 
no dia 21 de maio, no Estádio Mu-
nicipal 25 de Abril, em Serpa, onde 

disputaram a Supertaça da Asso-
ciação de Futebol de Beja, tendo 
a formação liderada por Carlos 
Machado vencido o adversário al-
modovarense por 1-0.

De salientar que este “triplete” 
é inédito para o Futebol Clube Cas-
trense, uma vez que é a primeira 
vez que uma equipa sua conquis-
ta as três competições na mesma 
época desportiva.

Na próxima época desportiva a 
formação verde e preta vai dispu-
tar o Campeonato de Portugal/Prio.

Mas as conquistas não se resu-
miram à equipa principal do FC 
Castrense. Também a Equipa “B” 
do Castrense festejou a inédita su-
bida à 1ª Divisão Distrital, após ter 
vencido o Amoreiras-Gare por 3-4 
e o FC São Marcos, o outro candi-
dato à promoção, ter perdido com 
a equipa do Ferrobico por uma bola 
a zero. 

Parabéns FC Castrense!

DESPORTO 

Equipa de Patinagem Artística conquistou
2º lugar na Taça de Portugal

A Equipa de Patinagem Artís-
tica do Futebol Clube Castren-
se voltou a destacar-se pelos re-
sultados obtidos em provas 
disputadas a nível nacional.

Representada pelos atletas Mar-
garida Brito, Margarida Lança, 
Inês Mateus, Teresa Mira, Cristi-
na Rakasi, Beatriz Hortense e 
Francisco Bartolomeu, a equipa 
orientada pelo treinador Edgar 
Cheira e pelo preparador físico 
Rúben Lança participou, no fim-
-de-semana de 13 e 14 de maio, 
na Taça de Portugal 2017, que se 
realizou no Pavilhão Mário Me-
xia, em Coimbra, onde alcançou 
o 2º lugar da classificação por 
equipas.

Já na época passada (2016) a 
equipa castrense tinha alcança-
do o 3º lugar da tabela classifica-
tiva na mesma prova, resultado 

que é inédito para os clubes que 
integram a Associação de Pati-
nagem do Alentejo.

ASSOCIAÇÃO DE JIU-JITSU BRASILEIRO DE CASTRO VERDE 

Atletas destacaram-se em 
competições nacionais e 
internacionais

Os atletas da Associação de Jiu-Jitsu 
Brasileiro de Castro Verde têm marca-
do presença em várias competições 
nacionais e internacionais da moda-
lidade, onde se têm destacado pelas 
excelentes classificações alcançadas. 
A 2 de abril de 2017 os atletas partici-
param no 7º Campeonato Português 
de Jiu-Jitsu, que decorreu no Pavilhão 
do Complexo Desportivo do Casal 
Vistoso, em Lisboa, numa organi-
zação da Federação Portuguesa de 
Jiu-Jitsu. Nesta prova destacam-se 
os resultados obtidos pelos atletas 
Carlos Sequeira Guerreiro, que se sa-
grou Campeão Nacional e conquis-
tou o 3º Lugar na categoria Absolu-
to de Masters na Faixa Roxa, Jonas 
Rodrigues, que alcançou o título de 
Vice-Campeão Nacional e o 3º lugar 
na categoria Absoluto de Masters na 
Faixa Roxa, Luís Reininho, que trouxe 
para casa o título de Vice-Campeão 
Nacional na categoria Master 3 – Fai-
xa Azul, e o atleta Bruno Lima, que 

subiu ao 3º lugar do pódio na cate-
goria Infanto-Juvenil – Faixa Laranja.

O atleta Jonas Rodrigues repre-
sentou ainda a associação no Abu 
Dhabi World Professional Jiu-Jitsu 
Championship 2017 (Mundial), que 
se realizou em Abu Dhabi, Emira-
dos Árabes Unidos, onde subiu ao 
pódio, depois de conquistar o 3º lu-
gar na categoria Pesado - Master 2 
- Faixa Roxa.
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Utentes dos Lares e Centros 
de Dia participaram no Torneio 
Municipal de Bóccia

Trinta e oito utentes do Lar Ja-
cinto Faleiro, Lar Seara de Abril de 
Santa Bárbara de Padrões, Lar e 
Centro de Dia da Fundação Joa-
quim António Franco e seus pais 
e do Lar e Centro de Dia Frei Ma-
noel das Entradas participaram, 
no dia 5 de abril, no Torneio Mu-
nicipal de Bóccia Sénior, que se 
realizou no Pavilhão da EB2, 3 Dr. 
António Francisco Colaço, em Cas-
tro Verde. 

A iniciativa decorreu no âmbito 
dos Jogos Concelhios 2017 e teve 
como intuito contribuir para a 
ocupação dos tempos livres e fo-
mentar a sociabilização, interação 

e o bem-estar psicológico dos ido-
sos que se encontram institucio-
nalizados nos lares e centros de 
dia do concelho.

Organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, em par-
ceria com os Lares e Centros de 
Dia do concelho, a competição 
realizou-se no seguimento do pro-
jeto de Bóccia Sénior, integrado 
no Programa Atividade Com ‘Vida, 
da responsabilidade da autarquia, 
o qual pretende, através da práti-
ca da modalidade, proporcionar 
a melhoria da qualidade de vida 
e da saúde mental, restituindo aos 
idosos a sua consciência corporal.

JOGOS CONCELHIOS 2017
Em março, os Jogos Conce-
lhios 2017 fizeram a festa na 
rua e, em colaboração com o mo-
vimento associativo local, propor-
cionaram o contacto com diferen-
tes modalidades numa tarde que 
apelou à participação e envolvên-
cia da população, ao convívio e à 
animação. Exemplo desta dinâ-
mica foram as várias demonstra-
ções que decorreram ao longo da 
Rua D. Afonso I dinamizadas pelo 
Futebol Clube Castrense, Núcleo 
Sportinguista de Castro Verde, As-
sociação de Jiu-Jitsu Brasileiro de 
Castro Verde, Associação de Vo-
leibol do Alentejo e Algarve e As-
sociação 100 Trilhos. Camas elás-
ticas, triciclos, matraquilhos, 
insufláveis e uma zona de jogos 
tradicionais onde foi possível as-
sistir e experimentar modalidades 
como ténis de mesa, futebol 3x3, 
voleibol, voleibol sentado, jiu-ji-
tsu, atletismo, bóccia sénior, Dum-
bells e Zumba. Componentes de 
uma festa que assinalou o início 

dos Jogos Concelhios e que ter-
minou com uma caminhada e 
passeio de bicicleta. 
A 26 de junho, os Jogos Con-
celhios deram por terminada 
mais uma edição com a festa 
de encerramento a animar o An-
fiteatro Municipal de Castro Ver-
de. A festa foi marcada pela en-
trega de prémios aos vencedores 
e pela atuação do Coro do 2º ciclo 
e Sevilhanas do Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo.

Destes quatro meses, fica o re-
gisto de uma iniciativa que apelou 
à prática de atividade física e pôs 
à disposição da população mais 
de 40 atividades desportivas di-
recionadas a diferentes faixas etá-
rias, que registaram 1828 partici-
pações. Exemplo disso foram as 
iniciativas que envolveram a 1ª 
infância, como o Passeio de Car-
rinhos de Bebé, ou, no caso da 
população jovem, a experiência 
de surf que decorreu na Praia de 
Quarteira, ou ainda, o Torneio de 

Bóccia que abrangeu, uma vez 
mais, a população sénior. Moda-
lidades que tiveram subjacente a 
importância da atividade física 
regular, potenciadora da saúde e 
do bem-estar, mas também a ocu-
pação saudável dos tempos livres 
e a promoção do convívio social, 
valorizando os espaços ao ar livre 
e as infraestruturas desportivas, 
municipais e associativas. 

O bóccia foi a modalidade que 
este ano vestiu a mascote da ini-
ciativa, representado um despor-
to que, há vários anos, vem sendo 
dinamizado junto dos idosos ins-
titucionalizados nos lares e cen-
tros de dia do concelho de Castro 
Verde. 

Fundamental para o sucesso dos 
Jogos Concelhios tem sido o papel 
desempenhado por todos os par-
ceiros do projeto - Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde, asso-
ciações, coletividades e juntas de 
freguesia do concelho.

Desporto Sénior terminou mais 
uma época em festa

O Cineteatro Municipal de Cas-
tro Verde recebeu no passado dia 
28 de junho, a Festa Final do pro-
jeto de Desporto Sénior, que reu-
niu perto 150 seniores das de-
zassete turmas do concelho.

Do programa desta iniciativa 
fizeram parte uma sessão de con-
tos / stand up comedy com Se-
rafim, que culminou com um 
almoço-convívio na EB2, 3 Dr. 
António Francisco Colaço, com 

a presença de todos os partici-
pantes. 

Promovido no âmbito do Pro-
grama Atividade Com’Vida, da 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, o projeto de Desporto Sénior 
destina-se a pessoas a partir dos 
64 anos ou reformadas, e tem 
como objetivos manter os senio-
res ativos, integrados, saudáveis 
e com mais qualidade de vida, e 
decorre de outubro a junho.

ENCONTRO NACIONAL DE GIRA + E GIRA-VÓLEI

Atletas do Núcleo do SCP 
classificaram-se em 3º lugar

No fim-de-semana de 17 e 18 
de junho, a dupla Mónica Afon-
so e Andreia Pinto, atletas do Nú-
cleo do Sporting Clube de Por-
tugal de Castro Verde, 
participaram no Encontro Na-
cional de Gira + e Gira-Vólei, que 
se realizou em Castelo de Vide, 
onde se classificaram em 3º lu-
gar, a nível nacional, no escalão 
de 19-23 anos. Esta classificação  
espelha o trabalho que tem vin-

do a ser desenvolvido ao longo 
deste primeiro ano de atividade 
deste projeto de voleibol do Nú-
cleo SCP de Castro Verde, que 
conta até ao momento com cer-
ca de 30 atletas inscritos.

O Encontro Nacional de Gira 
+ e Gira-Vólei contou com a par-
ticipação de cerca de 700 atletas 
de vários pontos de Portugal 
Continental e de São Miguel, nos 
Açores. 

ATIVIDADE FÍSICA
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ENCONTRO AMBIENTE '17

EDP reuniu em 
Castro Verde

A EDP Distribuição reu-
niu com os seus stakehol-
ders no dia 6 de junho, em 
Castro Verde, no âmbito do 
"Encontro Ambiente 2017: 
Proteger o ambiente é um 
compromisso de todos". O 
encontro decorreu no Cine-
teatro Municipal e contou 
com 120 participantes, ten-
do o presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, 
Francisco Duarte, presidido 
à sessão de abertura.

CAMPEONATO DE 
VOLEIBOL ESCOLAR 
DO ALENTEJO

240 alunos 
disputaram Etapa 
Regional em 
Castro Verde

240 Alunos de estabe-
lecimentos de ensino dos 
distritos de Beja e Évo-
ra disputaram, em maio, 
em Castro Verde, a Etapa 
Regional do Campeona-
to de Voleibol Escolar do 
Alentejo. Promovida pela 
AVAL – Associação de Volei-
bol do Alentejo e Algarve, 
com a colaboração e apoio 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde, a iniciativa 
decorreu no Estádio Mu-
nicipal 25 de Abril.

Museu da 
Lucerna editou 
volume 2 dos 
Cadernos do 
Museu

O Museu da Lucerna edi-
tou o volume 2 dos “Cader-
nos do Museu da Lucerna”. A 
publicação reúne as atas da 
Mesa-Redonda “Turdetânia 
e Turdetanos”, iniciativa que 
decorreu neste espaço mu-
seológico, em novembro de 
2014. A publicação, uma edi-
ção do Museu da Lucerna/
Cortiçol e Câmara Municipal 
de Castro Verde, apresenta o 
resultado dessa discussão e 
constitui uma importan-
te ferramenta para apro-
fundar o conhecimento na 
área geocultural designada 
de Turdetânia.

ESTRATÉGIA E DESAFIOS
DO GRUPO SOMINCOR

Município 
participou 
na Sessão 
“Encontros 560” 

A convite do Sr. Ministro da 
Economia, Manuel Caldeira 
Cabral, e do Sr. Secretário de 
Estado da Energia, Jorge Se-
guro Sanches, o Município de 
Castro Verde participou,  no 
passado dia 28 de junho, na 
Sessão “Encontros 560”, que 
se realizou no Salão Nobre 
da Economia do Espaço 560, 
localizado na Rua da Horta 
Seca, em Lisboa. O Município 
fez-se representar nesta ses-
são pelo seu Vice-Presidente, 
António João Colaço, onde 
o orador convidado foi Paul 
Conibear, CEO da Lundin Mi-
ning, que apresentou a Es-
tratégia e Desafios do grupo 
SOMINCOR, numa conversa 
moderada por Ricardo Costa, 
Diretor-Geral de informação 
do grupo Impresa.  

Os 'Encontros 560' têm 
como objetivo dar a conhe-
cer os produtos e serviços das 
empresas portuguesas e rea-
lizam-se semanalmente nas 
instalações da Economia, com 
um orador e uma empresa 
convidados por sessão

 

Dia Internacional 
da Criança

No Dia Mundial da 
Criança, que se assinalou 
a 1 de junho, a União de 
Freguesias de Castro Ver-
de e Casével promoveu um 
conjunto de atividades que 
tiveram como objetivo ce-
lebrar a data. Durante o 
dia, as Piscinas Munici-
pais de Castro Verde rece-
beram as crianças do ensi-
no Pré-escolar e do 1º CEB 
das escolas de Castro Ver-
de, assim como as crian-
ças do Jardim-de-Infância 
do Lar Jacinto Faleiro, que 
aqui puderam participar 
em inúmeras atividades 
de animação. A iniciativa 
teve a colaboração da Câ-
mara Municipal, do Agru-
pamento de Escolas de 
Castro Verde e da Creche/
Jardim-de-Infância do Lar 
Jacinto Faleiro.

ALENTEJO 2020 

Concursos de Apoio ao 
Microempreendedorismo 

Estão a decorrer os primeiros 
concursos para apoio ao Microem-
preendedorismo promovidos pelo 
Programa Operacional Regio-
nal ALENTEJO 2020. A Autoridade 
de Gestão do ALENTEJO 2020 con-
tratualizou com a Comunidade 
Intermunicipal (CIMBAL) e com 
os  Grupos de Ação Local (GAL), 
um montante de 6.337.000 milhões 
de euros distribuídos pela CIMBAL 
(3.112.000 e€), ESDIME (1.725.000€e) 
e ALENTEJO XXI (1.500.000 e€) para 
apoiar projetos de Microempreen-
dedorismo. Estes projetos serão 
cofinanciados no âmbito do SI2E - 

Sistema de Incentivos ao Empreen-
dedorismo e ao Emprego e têm 
como objetivo promover os inves-
timentos de criação, expansão ou 
modernização de micro e peque-
nas empresas, assumindo como 

prioridade o combate ao desem-
prego. No passado dia 24 de maio, 
o IN Castro recebeu uma ação de 
apresentação conjunta do SI2E 
para o concelho de Castro Verde, 
bastante participada, promovida 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, CIMBAL, ESDIME e Alen-
tejo XXI que teve como objetivo 
aprofundar, esclarecer e informar 
sobre os concuros a decorrer. Mais 
informações através do endereço ele-
trónico geral@castroverdeinveste.pt, 
do telefone 286 328 423 ou, presen-
cialmente, no IN CASTRO, na Rua 
Manuel Assunção Mestre, 22.

Castro Verde recebeu 1º Ensaio de Aptidão
de Águas 2017 

No passado dia 20 de junho, 
realizou-se em Castro Verde, o 1º 
Ensaio de Aptidão de Águas, EAA 
2017, promovido pela RELACRE - 
Associação de Laboratórios Acre-
ditados de Portugal e pela AmbiPar 
Control, Empresa de Engenharia, 
Consultoria, Análises e Amostra-
gem Ambiental, com sede em Cas-
tro Verde. A iniciativa contou com 
uma elevada participação por par-
te dos laboratórios nacionais, de 
Norte a Sul do país, assim como das 
ilhas, tendo marcado igualmente 
presença um laboratório de Cabo 
Verde, o que resultou num total de 
46 laboratórios e mais de 150 par-
ticipantes. 

O programa deste 1º Ensaio teve 
como finalidade proporcionar fer-
ramentas de avaliação de desem-
penho que contribuam para um 
melhor funcionamento dos labora-

tórios participantes, tendo o mes-
mo consistido na determinação de 
um conjunto de parâmetros físico-
-químicos, em amostras de Águas 
Naturais e num ensaio específico 
no âmbito da amostragem para a 
determinação dos mesmos ensaios 
físico-químicos. 

Durante o dia, as entidades or-
ganizadoras promoveram ainda 

um Ensaio de Aptidão – Ensaio 
de Campo em Amostras de Água 
para Consumo Humano, que de-
correu nas Bicas, em Castro Verde, 
tendo o mesmo contando com a 
presença de vários laboratórios e 
de técnicos certificados. A inicia-
tiva teve a colaboração da Câmara 
Municipal de Castro Verde.

ENSINO SUPERIOR 

Autarquia atribuiu bolsas de estudo 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde voltou a atribuir apoios 
económicos aos alunos residen-
tes no concelho que frequentam 
o Ensino Superior. 

Este ano foram apresentadas 
24 candidaturas, mais 5 que no 
ano letivo anterior, número que 
reflete um ligeiro aumento dos 
jovens do concelho que ingres-
saram no ensino superior. 

O número de bolsas a atribuir 
em cada ano é fixado pela autar-
quia em função da apreciação das 
candidaturas apresentadas e da 
sua disponibilidade financeira, 

sendo a análise das mesmas efe-
tuada por uma comissão consti-
tuída pela equipa técnica do Ga-
binete de Educação e Ação Social, 
o vereador do pelouro e um re-
presentante de cada força polí-
tica com assento na Assembleia 
Municipal. 

Do total das candidaturas apre-
sentadas, 20 reuniram condições 
de aprovação, sendo que, alguns 
dos alunos optaram pela bolsa 
concedida pelos serviços sociais 
da universidade que frequentam. 

A atribuição deste apoio repre-
senta para a autarquia uma ver-

ba na ordem dos 14 251,20 euros, 
sendo as bolsas atribuídas em 
dois escalões (A - 209,61 e B - 
125,77), ao longo de 10 mensali-
dades. 

Através desta medida, a Câma-
ra Municipal procura colaborar 
na formação de quadros técnicos 
superiores residentes no conce-
lho de Castro Verde, contribuir 
para um maior e mais equilibra-
do desenvolvimento social, eco-
nómico e cultural dos seus muní-
cipes e apoiar a continuação dos 
estudos a alunos economicamen-
te carenciados.


