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TURISMO

PARQUE DE
CAMPISMO

O Parque de Campismo Mu-
nicipal de Castro Verde conti-
nua a ser um importante ponto 
de passagem e paragem para 
autocaravanistas oriundos de 
vários pontos da Europa. O cli-
ma, as pessoas e a qualidade do 
Parque contribuem para esta 
realidade. Pág. 6

DESENVOLVIMENTO

NATAL EM
CASTRO VERDE

A Campanha “Ofereça Cas-
tro Verde” motivou a realiza-
ção de compras no comércio 
local. A Venda de Artesanato 
e Produtos Locais e o progra-
ma cultural foram outras das 
ações que contribuíram para a 
animação durante esta quadra 
festiva. Pág. 8

ENTREVISTA

WEBLIME
TECNOLOGIA E 
DESIGN

João Rodrigues e Fábio Bra-
vo são a equipa por detrás da 
Weblime, empresa em fase de 
pré-incubação, sediada no In 
Castro – Centro de Ideias e Ne-
gócios de Castro Verde. Na sua 
génese estão a prestação de ser-
viços e a criação de produtos, 
em áreas como o marketing, 
o design e o software. Pág. 9

CULTURA

CANTE
PATRIMÓNIO DA 
HUMANIDADE

A inscrição do Cante na lista 
de bens culturais e imateriais da 
Humanidade da Unesco cum-
priu dois anos a 27 de novembro 
de 2016. A atuação dos corais 
do concelho e a apresentação 
do livro de ilustrações de Ma-
nuel Passinhas foram parte das 
comemorações desta data que 
veio, uma vez mais, celebrar 
o valor desta traço maior da 
nossa cultura. Pág. 12

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Após a Revolução de Abril, iniciou-se o caminho que levou à realização das primeiras 
eleições livres do Poder Local Democrático, um dos contributos mais importantes para a 
construção de um país novo. No dia 12 de dezembro de 2016, a Assembleia Municipal de 
Castro Verde reuniu solenemente para evocar esse momento e afirmar a importância que o 
poder local tem no desenvolvimento do território e qualidade de vida das populações.  
Págs. 10, 11 e suplemento

PATRIMÓNIO

POLO DA 
TECELAGEM DO 
LOMBADOR 

Pág. 13 

O Polo da Tecelagem do Lombador é o quarto núcleo do Museu 
da Ruralidade. Numa altura em que o fabrico de mantas está prati-
camente desaparecido, este espaço evoca uma das atividades que 
teve na freguesia de Santa Bárbara de Padrões uma das mais impor-
tantes expressões da região. Foi inaugurado no dia 18 de dezembro 
e é mais um contributo para a salvaguarda da memória e construção 
do futuro.

AUTARQUIA

OPÇÕES DO 
PLANO E 
ORÇAMENTO 
2017 Pág. 3 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria as Opções do Plano 
e Orçamento para 2017. Os documentos previsionais têm por base 
um orçamento de 12 milhões de euros e dão prioridade a investi-
mentos na requalificação de infraestruturas, educação, desenvol-
vimento económico e mantêm uma política de apoio às juntas de 
freguesia e ao movimento associativo, agentes que considera im-
portantes para a dinâmica do concelho.

40 Anos 
Poder Local Democrático

MARIA VITÓRIA NOBRE

ORGANIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE. COLABORAÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA, 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO CONCELHO.

Jogos Concelhios 2017 40ATIVIDADES 
DESPORTIVASmarço a junho

Festa de abertura  PRAÇA DA REPÚBLICA 14H00
www.cm-castroverde.pt
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FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

O Poder Local Democrático é uma das mais ex-
traordinárias conquistas da Revolução de Abril. 
E não o dizemos apenas por estarmos a assina-

lar os 40 anos do Poder Local Democrático, evocando 
as primeiras eleições autárquicas livres e universais 
realizadas em dezembro de 1976, e as respetivas to-
madas de posse no mês de janeiro de 1977. Dizemo-lo 
porque o Poder Local Democrático foi, e é, uma das 
mais extraordinárias escolas da Democracia Portuguesa 
na construção da sociedade Livre e Democrática que 
somos hoje. E, se para muitos este conceito parece ób-
vio, pela experiência que temos dos 40 anos de traba-
lho das autarquias e pela comparação com as Câmaras 
e Freguesias dos anos do Estado Novo, sabemos que  
Poder Local não significa apenas trampolim para ou-
tros cargos e clientelas políticas, como muitos querem 
fazer parecer. O Poder Local Democrático trouxe uma 
participação cívica ativa e uma experiência em gestão 
autárquica a milhares de cidadãos que, dessa forma, 
trouxeram novos olhares, novas preocupações e novas 
atitudes para as Câmaras Municipais e as Freguesias, 
desempenhando um papel imprescindível na consoli-
dação da Democracia em Portugal. E dizemo-lo porque 
foi o Poder Local Democrático que trouxe mais desen-
volvimento aos territórios do interior; que trouxe maior 
proximidade do poder com o comum dos munícipes; 
que permitiu levar a quase todos os cidadãos do país 
uma casa condigna, esgotos, água e eletricidade; que 
tornou mais fácil a educação para todos e que ajudou 
na oferta de mais formação a todos os cidadãos; que 
fez estradas, pensou melhor o urbanismo e provocou 
um crescimento mais equilibrado de vilas e aldeias. E 
hoje, num tempo em que a exigência nos resultados 
imediatos faz lei, sem se pensar nas repercussões que 
trarão para o futuro e, em que o populismo, o discurso 
fácil e a palavra vã são regra, bem podemos olhar para 
trás e ver como homens e mulheres das mais diver-
sas ideologias políticas, das mais antagónicas cores 
partidárias e das mais distintas formações académicas 
souberam, num quadro de quase total ignorância de 
trabalho político, saídos que estávamos de 48 anos 
de obscurantismo e ditadura, construir, de forma har-
moniosa e consistente um poder que foi para todos 
e pode ser construído com todos. E essa é uma lição 
extraordinária do Poder Local Democrático e de uma 
história começada há 40 anos com o desenlace que 
todos conhecemos: há mais e melhor Democracia com 
o Poder Local Democrático! Neste momento de evoca-
ção e de lembrança, é importante registar o quanto tem 
sofrido o Poder Local para manter a sua independência 
e a sua liberdade na relação com o Poder Central. O 
quanto o Poder Local Democrático tem sido moeda de 
troca para jogos de poder. E muitos são aqueles que, à 
luz de um discurso de descentralização, de abertura do 
poder ao cidadão, diminuem o sentido de responsabili-
dade e compromisso político que deve estar sempre na 
base da relação do poder local com os seus munícipes. 
Nestes 40 anos de Poder Local Democrático queremos 
deixar o mais agradecido abraço a todos aqueles que, 
indiferentemente das suas opções políticas, assumiram 
um qualquer papel na defesa, representação e dignifi-
cação do Poder Local Democrático.  

ETA do Monte da Rocha

Atualização dos Preços da Água, 
Saneamento e Resíduos e Redução 
dos mesmos para Entidades Sem Fins 
Lucrativos

Por proposta do Executivo da Câ-
mara Municipal de Castro Verde foi 
aprovado, na reunião do dia 21 de 
dezembro, o aumento de 0,6% do 
preço da água, saneamento e resí-
duos (índice de inflação previsto 
para 2016), aumento este que de-
corre da aplicação estrita do arti-
go 10º do Regulamento Municipal 
das Taxas e Preços do Município 

de Castro Verde. Isto é, para quem 
paga em média 20 euros de fatura 
mensal, o aumento rondará os 12 
cêntimos.

A referida proposta continha ain-
da a redução dos preços da água, 
saneamento e resíduos para os con-
sumidores enquadrados na catego-
ria de “Autarquias, Saúde, Escolas 
e Entidades sem fins lucrativos”, 

como os Bombeiros Voluntários ou 
as IPSS’s do concelho, bem como 
a suspensão dos aumentos obri-
gatórios da tabela de taxas, dado 
que se está a efetuar um estudo de 
avaliação dos preços atualmente 
cobrados.

Esta proposta foi aprovada por 
maioria com os votos contra do PS.

Câmara aprovou Calendário de Feiras e 
Mercados para o ano 2017 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, reunida em sessão ordiná-
ria de dia 7 de dezembro de 2016, 
aprovou o Calendário de Feiras e 
Mercados para o ano de 2017. As-
sim, conforme o calendário, a Feira 

de Maio acontece a 5 de maio de 
2017, no Parque de Feiras e Expo-
sições de Castro Verde e a Feira de 
Castro decorre nos dias 14, 15 e 16 
de outubro de 2017, também no 
Parque de Feiras e Exposições. Já 

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

ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2017/2018

Câmara vai atribuir Bolsas de Estudo
A Câmara Municipal de Castro 

Verde vai atribuir apoios económicos 
aos alunos residentes no concelho 
que frequentam o Ensino Superior 
neste ano letivo 2017/2018. À hora 
do fecho desta edição encontram-
-se em fase final de apreciação um 
total de 24 candidaturas, de acordo 

com o Regulamento para Apoios 
Económicos aos Estudos do Ensi-
no Superior (disponível em www.
cm-castroverde.pt). 

A atribuição desta comparticipa-
ção tem como objetivos colaborar 
na formação de quadros técnicos 
superiores residentes na área geo-

gráfica do concelho de Castro Verde 
e contribuir para um desenvolvi-
mento social, económico e cultu-
ral mais equilibrado. Todos os es-
clarecimentos que possam surgir 
devem ser solicitados no Gabinete 
de Educação e Ação Social (GEAS).

REGIME DE REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DE FREGUESIAS

Presidente de Castro Verde 
participou na Audição Pública na 
Assembleia da República

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, Francisco 
Duarte, participou, no passado dia 
5 de dezembro de 2016, a convite 
da Comissão de Ambiente, Orde-
namento do Território, Descentra-
lização, Poder Local e Habitação, 
na audição pública promovida no 
âmbito da apreciação dos Projetos 
Lei 231/XIII (PCP), 272/XIII (BE) e 
PJR 393/XIII (PS), relativos ao re-
gime de reorganização territorial 
de freguesias, que decorreu na As-
sembleia da República, e que teve 
origem numa proposta do Grupo 
Parlamentar do PCP.

O autarca de Castro Verde cen-
trou a sua intervenção na urgência 
da reposição das freguesias já para 
as próximas eleições autárquicas, e 
relembrou que “quando, em 2013, o 
então, Presidente da República pro-
mulgou a lei aprovada na Assembleia 
da República sobre a Reorganização 
Administrativa do Território das Fre-

guesias, que extinguiu 1.165 fregue-
sias, permitiu que se concretizasse 
um dos mais profundos ataques da 
Democracia Portuguesa ao mundo 
rural, ao Portugal do interior e à exis-
tência de oportunidades de acesso 
à vida pública de igual forma para 
todos os portugueses”.

Francisco Duarte salientou ainda 
o facto de “muitas destas freguesias 
extintas já terem sido concelhos – por 
exemplo, e no nosso caso concreto, 
a freguesia de Casével. Como con-

sequência, muitas destas freguesias 
sofreram o encerramento de servi-
ços. E esta diminuição de serviços 
significou também a emergência da 
partida para a emigração de muita 
da população que aí vivia”.

A audição pública, para a qual 
foram convidadas a Associação 
Nacional de Freguesias (ANAFRE) 
e a  Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses  (ANMP), con-
tou com a participação de mais de 
300 autarcas em representação de 
Assembleias e Câmaras Municipais, 
assim como de Assembleias e Jun-
tas de Freguesias.

O projeto-lei sobre esta matéria, 
apresentado pelo PCP, foi votado 
na Assembleia da República a 22 
de dezembro de 2016, tendo sido 
"chumbado", com os votos contra 
do PS, PSD e CDS.

AUTARQUIA
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Depois da sua aprovação pela 
Câmara Municipal, a Assembleia 
Municipal de Castro Verde, reunida 
em sessão pública ordinária do dia 
28 de novembro de 2016, aprovou, 
por maioria, as Opções do Plano e 
Orçamento para 2017. O Orçamen-
to foi aprovado com 4 abstenções 
do PS e 1 abstenção do PSD, e as 
Opções do Plano, por sua vez, fo-
ram aprovadas com 1 abstenção 
do PSD e 3 abstenções do PS, e 1 
voto contra do PS. O documento 
evidencia a forma realista como está 
construído, estimando-se que as 
receitas rondarão os 12 milhões de 
euros, nos quais a participação da 
autarquia nos impostos do Estado 
representa um total de 5.794.000,00 
e (correntes e capital), o que sig-
nifica um aumento de 2,88% sobre 
os valores de 2016. Por outro lado, 
é importante referir o cálculo de 
uma receita de ± 1.700.000,00 e em 
termos de Impostos Diretos, que 
refletem a decisão política deste 
Executivo em manter inalteradas 
algumas taxas, nomeadamente as 
de IMI, que são de 0,3%, manten-
do, desta forma, o valor mais baixo 
que a lei faculta.

Outra das componentes impor-
tantes deste Orçamento, no que 
concerne às receitas, são as verbas 
alocadas aos fundos comunitários 
que rondarão o milhão e novecentos 
mil euros provenientes dos fundos 
comunitários no âmbito da ITI do 
Baixo Alentejo, ou seja, cerca do 1/3 
das verbas recebidas no anterior 
quadro comunitário. Destes quase 

2 milhões de euros, 390 mil são afe-
tos à prioridade “Património Cul-
tural” e já se encontram esgotados 
com as candidaturas apresentadas.

De salientar que neste quadro 
comunitário não são apoiados in-
vestimentos em infraestruturas, 
como estradas, redes de águas e 
esgotos “em baixa” e tantos outros 
investimentos essenciais, nomea-
damente, os equipamentos e in-
fraestruturas, anteriormente co-
financiados, que já necessitam de 
novos investimentos para conser-
vação e requalificação.

Importante será referir que, neste 
Orçamento para 2017, estão refleti-
das as verbas aprovadas no âmbito 
da candidatura do PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano de Castro Verde, que po derá 
representar um cofinanciamento 
de cerca de 675.000,00 e, e que 
inclui um conjunto de intenções 
de investimento nas prioridades 
Mobilidade Urbana Sustentável e 
Reabilitação e Qualidade do Am-

biente Urbano, num montante glo-
bal de 2.350.000,00 e, a investir em 
3 anos o que, de forma indireta, 
provocará uma dinâmica econó-
mica muito importante ao nível 
da remodelação urbana e da re-
cuperação do edificado.

No que concerne às despesas, 
este Executivo vai manter, em 2017, 
o apoio e a colaboração com as 
Freguesias do concelho, tanto a 
nível das despesas correntes como 
das de capital para fazer face aos 
respetivos investimentos dessas 
autarquias.

Por outro lado, há o firme propó-
sito em manter os níveis de apoio 
ao movimento associativo do con-
celho, nas suas diferentes áreas de 
intervenção, manter o acompa-
nhamento do setor da educação 
e ensino, assumindo as respon-
sabilidades do Município, sejam 
as delegadas ou as assumidas de 
modo próprio.

Das várias propostas que este 
Executivo pretende desenvolver, 

destacam-se, entre outras, a requa-
lificação do Jardim de Infância do 
CE1 de Castro Verde; a reabilitação 
de arruamentos, estacionamentos 
e outros espaços públicos em Cas-
tro Verde no sentido de melhorar e 
privilegiar a circulação pedonal; a 
continuação da remodelação das 
redes de infraestruturas de águas 
e esgotos em Castro Verde; a re-
qualificação do eixo viário Est. de 
Ourique / Casével / Castro Verde / 
Sta. Bárbara / Neves, nomeadamen-
te com o lançamento do concurso 
ainda este ano para os troços da 
EM 508 e CM 1139, e a continua-
ção da conservação/beneficiação 
dos caminhos agrícolas e vicinais; 
concretizar no terreno a Zona de 
Atividades Económicas de Castro 
Verde, com vista à sua disponibi-
lização efetiva aos eventuais in-
teressados, para cuja captação, 
continuaremos a envidar todos os 
esforços; acompanhar, no âmbito 
da parceria CMCV / AACB / LPN, 
a candidatura de Castro Verde a 

Reserva da Biosfera da UNESCO.
As GOP’s e o Orçamento Muni-

cipal para 2017 foram preparados 
de forma sui generis uma vez que 
as Câmaras Municipais aprovaram 
o documento indispensável ao seu 
funcionamento e, numa altura, em 
que ainda continuam pouco claros 
os calendários dos programas co-
munitários, de onde provém uma 
fatia indispensável para os muni-
cípios desenvolverem projetos de 
maior impacto financeiro.

A juntar a estas vicissitudes pro-
fundamente castradoras da cons-
trução de um orçamento eficaz e 
objetivo, acrescem as notícias avulso 
à volta da transferência de novas 
competências para as Câmaras as-
sim como da entrada em vigor de 
um novo sistema de contabilidade 
das autarquias, a partir do início 
do ano, sem que se saibam quais as 
implicações que esse documento 
trará. Na construção deste Orça-
mento, o executivo da CDU, para 
além de avaliar os contributos dos 
vereadores da oposição, efetuou 
um importante conjunto de con-
sultas e reuniões que envolveram 
os serviços municipais, as juntas 
de freguesia e reuniões públicas 
abertas à população, que levaram 
ao documento final aprovado.

As GOP’s e o Orçamento Muni-
cipal para 2017 podem ser con-
sultados no site da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, em www.
cm-castroverde.pt (Autarquia» Câ-
mara Municipal» Docs. Previsio-
nais e Outros).

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017
Investimentos na requalificação da rede de 

águas e na rede viária, o apoio na área social e 
na educação, a concretização de atividades no 
campo do empreendedorismo, a manutenção 
do apoio ao movimento associativo, nas diversas 
áreas, e às Juntas de Freguesia, são algumas das 
prioridades da Câmara Municipal de Castro Ver-
de para o ano de 2017, contempladas nas Opções 
do Plano e Orçamento cuja verba inscrita ronda 
os 12 milhões de euros. 

Com dois anos de atraso, embora ainda per-

sistam muitas dúvidas e incertezas, os Progra-
mas Comunitários vão permitir que se iniciem 
vários projetos, onde se destaca o PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Cas-
tro Verde.

Não menos importante é a manutenção de um 
significativo investimento corrente que permi-
te a existência de um conjunto de serviços que 
são essenciais à qualidade de vida no dia-a-dia 
das populações.

No ano em que Castro Verde poderá ser clas-

sificado como Reserva da Biosfera da UNESCO, 
o património natural e as atividades que lhe es-
tão associadas continuam a ser uma marca po-
tenciadora do território.

A elaboração dos documentos previsionais teve 
em conta os contributos dos diferentes serviços 
da autarquia, de vários parceiros da comunida-
de e as sugestões recolhidas nas reuniões levadas 
a cabo com as populações das freguesias e pro-
curam continuar o trabalho deste executivo, sus-
tentando o futuro do Município. 

AUTARQUIA
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ASSOCIAÇÃO SÉNIOR CASTRENSE

Oficina de Costura Solidária continua a desenhar sorrisos
Ao longo de 2016, a Oficina de Costura Solidária da Associação Sénior Castrense tem sido responsável pela confeção de vestidos 
e calções com a missão de ajudar as crianças carenciadas das ilhas do Maio, Fogo, Brava, Santo Antão e Santiago, em Cabo Verde. 
Paralelamente e, ao mesmo tempo que promove a solidariedade e o espirito de entreajuda, a Oficina de Costura é um momento de 
convívio e de partilha de conhecimentos. 

São mais de vinte as mulheres 
que embarcaram na aventura so-
lidária proposta pela Associação 
Sénior Castrense, no âmbito da sua 
Oficina de Costura que se apresen-
tou pela primeira vez ao público 
em abril de 2016, com um Estendal 
Solidário na Praça da República, 
em Castro Verde, composto por mais 
de 200 vestidos, ultrapassando o 
objetivo inicialmente proposto que 
estabelecia a produção de 50 ves-
tidos. 

Ao fim de dez meses de projeto, 
as mãos sábias destas mulheres 
confecionaram já 948 vestidos, mas 
também calções, aproveitando, 
deste modo, a disponibilidade, o 
conhecimento e o empenho gene-
ralizado do grupo. 

As peças elaboradas no âmbito 
da Oficina são posteriormente en-
caminhadas para as ilhas do Maio, 
Fogo, Brava, Santo Antão e Santia-
go, em Cabo Verde, ao abrigo do 
protocolo estabelecido entre a As-
sociação Sénior Castrense, a Rede 
Cultural Sete Sóis Sete Luas e as 
escolas e autarquias de Cabo Verde. 
“Tendo em conta a ligação de Castro 
Verde ao Festival Sete Sóis Sete Luas, 
e deste Festival a Cabo Verde, foi pen-
sado um projeto de apoio a crianças 
carenciadas das escolas das ilhas 
onde o Festival está implementado”, 
onde tem recebido “o reconhecimen-
to das comunidades envolvidas, e 
de muitas pessoas da região e do 
país”, explica Natércia Duarte, pre-
sidente da ASC. 

Por cá, a iniciativa adquiriu já uma 
dimensão concelhia, tendo envol-
vido na elaboração dos vestidos os 
utentes dos Lares de 3ª Idade do 
concelho, projetos locais, mas tam-
bém particulares que têm partici-
pado de forma espontânea e volun-
tária, através da confeção de vestidos 
e de acessórios, mas também atra-
vés da doação de tecidos e de outros 
materiais. “As atividades integradas 
na Oficina de Costura Solidária tor-
naram-se conhecidas junto das di-
reções das IPSS’s do concelho, que 
motivaram os seus utentes no senti-
do da colaboração. Também as es-
colas e jardins-de-infância de Castro 
Verde estão a colaborar, desde o iní-
cio do ano letivo, na Oficina de Cos-
tura Solidária, através da pintura de 

tecidos, que depois serão transfor-
mados em barras decorativas, peiti-
lhos e bolsos. Até à presente data des-
tacam-se os contributos 
provenientes da Fundação Joaquim 
António Franco, de Casével, e dos La-
res da Santa Casa da Misericórdia 
de Aljustrel”.

Durante a quadra natalícia, a As-
sociação lançou uma campanha de 
angariação de livros infantis e ma-
teriais escolares para entregar nas 
escolas apoiadas pela Oficina de 
Costura Solidária da Associação 
Sénior Castrense nas ilhas do Maio 
(Figueira Horta) e Santiago (Lém 
de Achada), em Cabo Verde. “Após 
a última entrega de vestidos nas ilhas 
do Maio e de Santiago, constatou-se 
a necessidade de materiais escolares 

e de livros infantis nas escolas rurais, 
onde eram quase inexistentes. Assim, 
demos início a uma campanha de 
recolha de livros para criar biblio-
tecas escolares e de materiais, como 
jogos didáticos, cadernos, lápis, lá-
pis de cor, canetas e outros materiais, 
que oportunamente serão remetidos 
para as escolas selecionadas”, refe-
re Natércia Duarte, que faz deste 
último ano um balanço “franca-
mente positivo” e revela a intenção 
de alargar, em 2017, a colaboração 
com Cabo Verde, bem como, en-
contrar em Portugal, instituições 
que possam vir a ser recetoras dos 
materiais produzidos pela Oficina 
de Costura.

Paralelamente a esta faceta soli-
dária, a Oficina de Costura da As-

sociação Sénior Castrense contribui, 
através do ensino não formal, da 
partilha de conhecimentos e incen-
tivo à criatividade, para a promoção 
de boas práticas e seniores ativos. 

O projeto continua aberto à par-
ticipação de todos os que queiram 
colaborar, seja a costurar ou através 
da oferta de tecidos e outros mate-
riais de costura (gregas, fitas de viés, 
rendas, elásticos, ornamentos fei-
tos em crochet ou tecido, etc.).

Mais informações sobre o proje-
to na sede da Associação Sénior 
Castro Verde, situada na Rua Ale-
xandre Herculano, em Castro Verde, 
através do telefone 286 322 238 ou 
pelo e-mail assoc.seniorcastrense@
gmail.com.

CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO

A oportunidade do ensino artístico em Castro Verde
O Conservatório Regional do Baixo Alentejo desempenha um papel importante na formação e nas dinâmicas da comunidade. 
Sublinhando a prioridade deste trabalho, a Câmara Municipal de Castro Verde mantém a sua participação ativa no CRBA e a 
política de apoio a esta porta aberta ao ensino artístico.

O Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo representa para a 
região uma oportunidade de aces-
so ao ensino artístico, nas áreas da 
música e da dança, dando assim 
resposta ao principal objetivo que 
esteve na base da sua existência, 
formalizada através da criação de 
uma associação, onde a Câmara 
Municipal de Castro Verde, a par 
de outras autarquias, marca uma 
participação ativa desde a primei-
ra hora, assumindo, desde 2014, o 
cargo de Presidente do Conselho 
de Administração.

No presente ano letivo, o Conser-
vatório tem um total de 675 alunos 
matriculados, frequentando 195 alu-
nos a secção de Castro Verde, nas 
modalidades de ensino articulado 
e supletivo, iniciações e cursos li-
vres, que todos os dias dão vida à 
antiga da Fábrica Prazeres & Irmão, 

instalação onde funciona a escola, 
e que veio contribuir para a anima-
ção urbana do núcleo mais antigo 
da vila de Castro Verde.

Estamos perante uma escola que 
se tem vindo a afirmar como um 
importante agente na formação dos 
cidadãos, em especial dos alunos 

que a frequentam, mas também 
das comunidades onde se insere, 
na medida em que contribui para 
uma programação cultural de qua-
lidade, integrando missões como 
a formação de públicos.

Reconhecendo a importância 
do Conservatório, a Câmara Mu-

nicipal de Castro Verde tem man-
tido uma participação ativa e uma 
política de apoio a esta estrutura, 
que mantém para o ano de 2017 
e, que nos termos dos acordos de 
colaboração celebrados, se traduz 
também no apoio aos alunos. Im-
porta referir que, numa perspeti-

va de estímulo à participação em 
projetos comunitários aos alunos 
que participam em projectos locais, 
relacionados com a sua formação 
no Conservatório, beneficiam de 
um apoio majorado.

Na secção de Castro Verde, para 
além da dança clássica e criativa, na 
área da música é possível aprender 
os instrumentos: piano, guitarra, 
flauta transversal, violino, violon-
celo, trombone, trompete, tuba, sa-
xofone, clarinete e percussão. As 
dinâmicas das classes de conjunto 
possibilitam a existência de coros 
e orquestras, nomeadamente, or-
questra de guitarras, orquestra de 
sopros, orquestra de cordas, coro 
de música de câmara e coro infan-
til, formações que habitualmente 
nos brindam com audições e par-
ticipações em espetáculos.

EDUCAÇÃO

Audição de natal do crba - secção de casyro verde

oficina de costura escola primária em cabo verde
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LAR SEARA DE ABRIL E ERPI DO LAR FREI MANOEL DAS ENTRADAS

IPSS’s celebraram aniversário em dezembro
Em dezembro, o Lar de 3ª Idade da Associação Seara de Abril, em Santa Bárbara de Padrões, e a Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas do Lar Frei Manoel das Entradas celebraram mais um ano de atividade. Duas IPSS’s que desenvolvem diariamente 
um importante trabalho na área da prestação de serviços e apoio junto da população idosa e, que em muito, têm contribuído para a 
vivência e sustentabilidade económica do concelho.

Lar Seara de Abril

Em Santa Bárbara de Padrões, 
as celebrações do III Aniversário 
do Lar Seara de Abril decorreram 
integradas nas Comemorações do 
Dia da Padroeira, que se assinala-
ram a 4 de dezembro, com um 
programa que incluiu uma Cami-
nhada, uma Feira da Vigília, Mis-
sa e Procissão e Bolo de Aniversá-
rio, e que contou com a animação 
de Manuel Florêncio, do grupo 
coral “Os Cardadores” da Sete e do 
grupo de violas campaniças, “Mo-
ços d’uma Cana”. Ana Luísa Fata-
na, presidente da direção da As-
sociação Seara de Abril, revelou 
ao “O Campaniço” que estes três 
anos de atividade têm sido de con-
cretização dos objetivos a que a 
instituição se propôs: “Consegui-
mos alcançar os nossos objetivos, 
nomeadamente no que respeita 
à resolução de problemas sociais 
urgentes na área dos municípios 
de intervenção e à prestação de 
um serviço de qualidade aos nos-
sos utentes. Conseguimos também, 
no final do ano passado, abrir uma 
nova resposta social, a valência de 
Centro de Dia que, para já, está a 
funcionar com 10 utentes”.

Durante este período, a maior 
dificuldade com que a Associação 
Seara de Abril se tem debatido 
consiste no número reduzido de 
acordos de cooperação com o Ins-
tituto da Segurança Social, dado 
que apenas 50% das camas dis-
poníveis usufruem de comparti-
cipação, o que na perspetiva da 
instituição “é claramente pouco 
face às necessidades”. No entanto, 
no que respeita ao número de uten-
tes, a procura de serviços tem sido 
bastante elevada: “Temos tido sem-
pre ocupação completa e muita 

procura, não só de pessoas do con-
celho de Castro Verde mas também 
dos concelhos vizinhos, como Al-
modôvar, Mértola e Odemira”, re-
fere a presidente. Num futuro pró-
ximo, Ana Luísa Fatana espera que 
o Lar Seara de Abril consiga obter 
um maior número de acordos de 

cooperação para a sua Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas 
(ERPI) e para a valência de Centro 
de Dia, assim como avançar com 
a resposta social do Serviço de 
Apoio Domiciliário, sendo que 
este é o grande objetivo da insti-
tuição para 2017.

 
ERPI Lar Frei Manoel
das Entradas

A 11 dezembro foi a vez do Lar 
Frei Manoel das Entradas cele-
brar o 1º ano de atividade da Es-
trutura Residencial para Pessoas 
Idosas (ERPI), com um lanche 
aberto à população, que contou 
com a participação do grupo co-
ral “As Ceifeiras” de Entradas e 
do grupo de Violas Campaniças, 
“Moços d’uma Cana”. 

Para Maria Flôr Nobre, presi-
dente da direção do Lar Frei Ma-
noel das Entradas, apesar de ao 
longo deste primeiro ano de ati-
vidade da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas, a instituição 
se ter debatido com alguns pro-
blemas, o balanço deste primei-
ro ano de funcionamento é “bas-
tante positivo. Temos tido 
algumas dificuldades, quer a 
nível económico, quer a nível 
social e burocrático, mas que 
têm vindo a ser resolvidas em 

tempo útil e com a colaboração 
de todos os que têm desenvol-
vido esforços para que esta ins-
tituição continue a desempenhar 
o seu trabalho, sempre tendo 
presentes as necessidades e ex-
petativas dos clientes, colabo-
radores, sócios e gerentes”, sa-
lienta a presidente.

Durante este período, o regime 
de internamento da Estrutura 
Residencial tem tido lotação es-
gotada, e com pessoas em lista 
de espera, pelo que, “sempre que 
tem surgido alguma vaga, tem 
sido possível proceder à sua ocu-
pação quase de imediato”

Para Maria Flôr Nobre, o fu-
turo é incerto, no entanto a pre-
sidente da direção do Lar Frei 
Manoel das Entradas salienta 
que o objetivo é dar continui-
dade e sustentabilidade aos ser-
viços que a instituição presta, 
sempre com a perspetiva de me-
lhoria, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida aos 
idosos.

SOCIAL

aniversário do lar seara de abril

atividade física

aniversário do lar frei manoel das entradas

CIDADES PELA VIDA - CIDADES CONTRA A
PENA DE MORTE

Município voltou a associar-
-se à iniciativa

O Município de Castro Verde, 
preocupada pela persistência em 
muitos Estados da prática desu-
mana da pena capital e, com vista 
à votação sobre a Resolução das 
Nações Unidas em prol de uma 
Moratória universal das execu-
ções capitais, voltou a associar-
-se à iniciativa “Cidades pela Vida/
Cidades contra a pena de Morte” 
que se assinalou a 30 de novembro 
em todo o mundo, iluminando, na 
noite de 29 para 30 de novembro, 

o obelisco presente na Praça do 
Município, diante do edifício da 
Câmara Municipal de Castro Verde.

A iniciativa, promovida pela 
Comunidade de Sant’Egídio, teve 
como objetivo acelerar a defini-
tiva eliminação da pena capital 
do panorama jurídico e penal dos 
Estados, e contribuir para aumen-
tar o respeito pela vida e pela dig-
nidade do homem em qualquer 
parte do mundo.

Lar Seara de Abril já tem 
valência de Centro de Dia

No início do mês de janeiro de 
2017, o Lar de Idosos da Asso-
ciação Seara de Abril deu início 
a mais uma resposta social, a 
valência de Centro de Dia, que 
se encontra a funcionar nas ins-
talações da instituição de soli-
dariedade social, em Santa Bár-
bara de Padrões. 

Este novo serviço encontra-se 
a trabalhar com dez vagas, cin-

co delas protocoladas com o 
Instituto da Segurança Social, e 
vem reforçar o apoio às neces-
sidades da população mais ido-
sa da freguesia.

A valência de Centro Dia vem 
assim complementar a oferta já 
existente ao nível de Lar da 3ª 
Idade, que se encontra a funcio-
nar há mais de três anos.

Castro Verde 
assinalou Dia 
Mundial da 
Diabetes

No âmbito das Comemorações 
do Dia Mundial da Diabetes, que se 
assinala anualmente a 14 de novem-
bro, a Unidade de Saúde do Baixo 
Alentejo (ULSBA), em colaboração 
com a Câmara Municipal de Castro 
Verde, promoveu uma manhã de 
atividade física no Parque da Li-
berdade em Castro Verde, que teve 
como público-alvo os alunos do 
Desporto Sénior de Castro Verde 
e os utentes diabéticos do Centro 
de Saúde local. 

Instituído pela Federação Inter-
nacional da Diabetes e pela Orga-

nização Mundial da Saúde, em res-
posta à crescente prevalência da 
diabetes no mundo, o Dia Mun-
dial da Diabetes foi adotado pelas 
Nações Unidas, no âmbito de um 
movimento intitulado “Unidos pela 

Diabetes”, em 2006. Este dia visa 
consciencializar as pessoas sobre 
a doença e divulgar as ferramentas 
para a prevenção da diabetes, que 
tem tido um aumento significativo 
de casos em todo o mundo. 
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TURISMO

Parque de Campismo Municipal continua a atrair turistas 
de vários pontos da Europa 
O Parque de Campismo Municipal de Castro Verde continua a ser um importante ponto de passagem e paragem para 
autocaravanistas oriundos de vários países da Europa, como a Holanda, França, Reino Unido, Alemanha ou Finlândia, 
nomeadamente durante as estações de outono e inverno. Desde a sua abertura, em 2009, que o equipamento se tem vindo 
a afirmar fundamental na promoção do turismo no concelho, apresentando bons registos de procura. Uma alternativa aos 
alojamentos convencionais que, paralelamente ao caravanismo e autocaravanismo, oferece ainda áreas para campistas e 
alojamento em Bungalows. 

Alexandra Contreiras •
Em 2016 os números indicam 

que 4527 utentes tenham passado 
pelo Parque de Campismo Muni-
cipal de Castro Verde, o que repre-
senta um total de 15375 dormidas, 
mais 1119 do que em 2015, dividi-
das pelas diferentes modalidades 
de alojamento. Março foi o mês em 
que se registou maior afluência de 
utentes neste equipamento, com 
um total de 488 utentes, que re-
presentaram 1885 dormidas. Este 
ano verificou-se ainda um aumen-
to bastante representativo de tu-
ristas de nacionalidade francesa, 
que atingiram 448 utentes. 

Bill e Breda Moran são naturais 
da Irlanda e encontram-se Castro 
Verde há alguns meses. Ferdinand 
e Alie Meulenbroek, da Holanda, 
são os “vizinhos da autocaravana 
do lado” e já consideram o Parque 
de Campismo Municipal a sua 
“casa”. “O Campaniço” esteve à 
conversa com os dois casais, para 
descobrir o que os levou a escolher 
o autocaravanismo como modo 
de vida e o Parque de Campismo 
de Castro Verde como alojamento. 

“Apaixonámo-nos 
pelas pessoas, pelo 
país, pelo tempo e por 
Castro Verde” 

Bill e Breda Moran, 69 e 65 anos, 
respetivamente, estão ambos re-
formados e são um dos vários ca-
sais que se encontram alojados 
no Parque de Campismo de Cas-
tro Verde. Na Irlanda, o seu país de 
origem, deixaram os filhos e ne-
tos, para irem conhecer o mundo 
ao volante da sua autocaravana.  
Chegaram a Castro Verde nos pri-
meiros meses de 2016, depois de 
terem passado por França e Espa-
nha. Mas esta não é a primeira vez 
que por aqui ficam. Em 2015, quan-
to pernoitavam em Vila Nova de 
Milfontes, conheceram um outro 
casal que os aconselhou a visitar 
o Parque de Campismo de Castro 
Verde e, desde então, nunca mais 
foram embora: “Tínhamos planeado 
ficar duas noites aqui. Acabámos 
por ficar todo o inverno. Apaixo-
námo-nos pelas pessoas, pelo país, 
pelo tempo e por Castro Verde, par-

ticularmente. Gostamos muito de 
aqui estar. Há restaurantes adorá-
veis, bons cafés… Dá para darmos 
uns bons passeios a pé, tanto na 
localidade, como nas redondezas. 
Além disso todos são muito amis-
tosos e prestáveis aqui no Parque. 
Sentimo-nos como se estivéssemos 
em casa”, refere Breda.  Amantes 
de caminhadas, Bill e Breda per-
correm diariamente os vários ca-
minhos marcados para este efeito: 
“Adoramos caminhar no campo, 
principalmente de manhã cedo. Há 
percursos muito bem marcados, 
com cerca de 9 km, e fazemo-los 
muitas vezes. Não somos amantes 
de birdwatching, mas já temos visto 
muitos pássaros. Fazemos pic-nics 
e é muito bonito. O tempo é exce-
lente e as paisagens aqui são fan-
tásticas”, afirma Bill. Com a família 
na Irlanda, umas vezes por outras, 
o casal troca a autocaravana pelo 
avião, e rumam à sua terra natal, 
mas acabam sempre por voltar a 
Castro Verde e à sua autocaravana. 
Tal como a maioria dos ocupantes 
do parque, o casal optou por fazer 
do autocaravanismo um modo de 
vida, que lhes permite conhecer 
mais sítios, usufruindo de toda a 
liberdade do mundo.  

“A minha casa é a 
minha autocaravana. 
Foi nela e aqui, em 
Castro Verde, que 
escolhi viver, porque 
aqui o tempo passa 
devagar” 

Quando se aposentou, Ferdinand 
Meulenbroek, ou “Ferry”, como 
gosta de ser tratado, atualmente 
com 65 anos, vendeu sua casa na 
Holanda e, juntamente com a sua 
esposa, Alie, e o seu cão, fez-se à 
estrada ao volante da sua autoca-
ravana. Quando chegou a Portugal, 
o seu destino era o Algarve, a região 
de eleição para os milhares de tu-
ristas que todos os anos passam 
pelo nosso país em busca de sol e 
calor, no entanto o destino levou-
-o a fazer uma paragem em Castro 
Verde, nomeadamente, no Parque 
de Campismo Municipal, onde se 
encontra desde março de 2016. 
“Castro Verde… foi um acaso. Que-
ríamos ir para o Algarve. Mas ví-
nhamos na autoestrada e eu disse 
à minha esposa que não devíamos 
ir diretos para lá. E então ficámos 
aqui, no Parque, e nunca mais fo-
mos embora porque é muito mais 
tranquilo. No Algarve há muita 
confusão”, afirma Ferdinand. A es-
colha de Portugal como destino 
deveu-se principalmente “ao tem-
po. "A minha esposa tem proble-
mas de saúde e este clima é muito 
bom para ela”, salienta.  Para este 
casal também não é a primeira vez 
no Parque de Campismo Munici-
pal de Castro Verde. Há cerca de 
três anos atrás que conhecem este 
sítio a que gostam de chamar “casa”: 
“Esta é a quarta vez que ficamos 
aqui. Esta é a nossa casa. Fazemos 
pequenas viagens, e voltamos sem-
pre, pelo menos por dois meses. 
Nem sei quando voltarei à Holan-
da, até porque já nem temos casa. 
Só temos lá os nossos três filhos, 

de quem matamos saudades pelo 
Skype. A minha casa é a minha au-
tocaravana. Foi nela e aqui, em 
Castro Verde, que escolhi viver, 
porque aqui o tempo aqui passa 
devagar. Lá (na Holanda) as pes-
soas não têm tempo para nada. 
Nem para falarem umas com as 
outras. A vida passa a correr!”, afir-
ma.  A hospitalidade das pessoas 
de Castro Verde e a amabilidade 
da equipa que diariamente dá a 
cara pelo Parque de Campismo 
foram outros dos fatores que con-
quistaram Ferdinand e Alie: “Em 
Castro Verde as pessoas são sim-
páticas e amistosas. Quando esti-
vemos cá, pela primeira vez, cos-
tumava dar umas voltas de 
bicicleta ou caminhar por aí, e as 
pessoas cumprimentavam-me. 
Fiquei muito surpreendido porque 
lá na Holanda não é assim. Além 
disso, o staff do Parque é espeta-

cular. São prestáveis e estão sem-
pre prontos a ajudar. Às vezes, por 
causa dos problemas de saúde da 
minha esposa, tenho tido algumas 
situações de emergência e eles 
sempre foram muito prestáveis e 
disponíveis para connosco”. No 
dia-a-dia por Castro Verde, “Ferry” 
confessa que não tem grande ro-
tina: “Não estamos de férias, vive-
mos aqui. Às vezes dou umas vol-
tas por aí, sento-me no banco, 
junto à Rotunda das Ovelhas, e 
aparece sempre alguém a meter 
conversa. Às vezes a língua acaba 
por ser uma barreira, mas lá nos 
entendemos”. Enquanto perma-
necer pelo Parque de Campismo 
de Castro Verde, o casal deseja co-
nhecer Portugal ao volante da sua 
autocaravana, mas com a promes-
sa de regressar ao local a que atual-
mente chamam “casa”.  

Castro Verde marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017
Castro Verde volta a marcar pre-

sença no maior certame nacional 
de exposição do setor turístico, a 
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
que este ano se realiza de 15 a 19 
de março, no espaço da Feira In-

ternacional de Lisboa (FIL). 
O espaço promocional do Mu-

nicípio de Castro Verde vai integrar 
o Pavilhão da Turismo do Alente-
jo e Ribatejo, ERT., e centra-se na 
divulgação do concelho através da 

promoção das suas potencialida-
des, como a cultura, a gastronomia, 
o património, produtos e artesa-
nato locais. Esta presença no cer-
tame representa ainda uma opor-
tunidade para os alojamentos do 

concelho estabelecerem e refor-
çarem contactos com outras em-
presas ou entidades da área do tu-
rismo, caso assim o entendam.

Bill e Breda Moran Ferdinand e Alie Meulenbroek

parque de campismo
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CANDIDATURAS, PROJETOS & OBRAS 
Neste período, marcado por um 

significativo atraso no Quadro Co-
munitário, a Câmara Municipal de 
Castro Verde preparou uma bolsa 
de projetos e elaborou candida-
turas que agora começam a ser 
executadas. Nesta edição de "O 
Campaniço" damos-lhe a conhe-
cer o ponto da situação relativo 
a candidaturas, obras e projetos.

Este mandato ficará marcado 
por um grande atraso do Quadro 

Comunitário Portugal 2020, uma 
situação transversal a todas as 
autarquias do nosso país que in-
viabilizou o lançamento de obras 
e a elaboração de alguns projetos. 
Neste período de tempo primou 
a ausência de informação e de 
decisão sobre a gestão dos dife-
rentes programas e, consequen-
temente, a existência de cofinan-
ciamentos comunitários.

No entanto, importa sublinhar 

que, durante este período de tempo, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde participou ativamente nos 
grupos de trabalho de discussão 
e negociação dos programas co-
munitários no seio das entidades 
competentes, com realce para a 
Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo.

Neste período de tempo, para 
além de elaboração de candida-
turas, a autarquia procedeu também 

à realização de um trabalho ne-
cessário e importante, onde se 
destaca o Plano Estratégico de 
Regeneração Urbana e a elabo-
ração de vários projetos, instru-
mentos fundamentais que permi-
tem integrar candidaturas e captar 
financiamentos ao longo dos pró-
ximos anos. 

Neste âmbito, é preciso ter pre-
sente os complexos processos 
administrativos (planos de porme-

nor, inquéritos públicos, lançamen-
tos de concursos, etc.) que são 
exigidos para determinado tipo 
de candidaturas e obras e que 
acabam também por consumir 
muitos meses, pelo que, para as 
intervenções em curso, ou para 
aquelas cujos concursos estão a 
decorrer, ou se vão lançar, foi ne-
cessário atravessar as etapas ine-
rentes à tipologia das mesmas.

O B R A S  valor de investimento: 2 101 850 €
OBRAS  ORÇAMENTO FINANCIAMENTO

OBRAS EM FASE DE PREPARAÇÃO OU APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL

Remodelação do Centro Cultural e Social do Corvo 50 000 € Orçamento Municipal

Remodelação da Rede de Águas de Castro Verde - 1ª Fase. Setorização da rede e ação de redução de perdas 157 000 € Orçamento Municipal

OBRAS EM FASE DE PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL

Pavilhão de Reservas do Museu da Ruralidade – Entradas 150 000 € Fundos Comunitários

Alargamento, pavimentação, drenagem e sinalização da Estrada Municipal 508 entre Castro Verde e Sta. Bárbara de Padrões 950 000 € Orçamento Municipal

Alargamento, pavimentação, drenagem e sinalização do Caminho Municipal 1139 entre Sta. Bárbara de Padrões e A-do-Neves 650 000 € Orçamento Municipal

OBRAS CONTRATADAS MAS NÃO INICIADAS

Reparação da cobertura do Polo de Entradas da Biblioteca Municipal 24 425 € Orçamento Municipal

OBRAS INICIADAS

Remodelação de ETAR’s do concelho (Namorados/Sta. Bárbara de Padrões/Piçarras) 120 425,45 € Orçamento Municipal

B O L S A  D E  P R O J E T O S  concluídos: 4 343 000 €  em curso: 1 222 747 €
PROJETOS  ORÇAMENTO FINANCIAMENTO

PROJETOS CONCLUÍDOS

Zona de Atividades Económicas 1 550 000 € Candidatura em Preparação

Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios  750 000 € Candidatura PEDU

Revalorização de S. Pedro das Cabeças 58 000 € Candidatura FEDER – FSE

Remodelação Piscinas Municipais 1 750 000 € Candidatura ainda sem enquadramento

Remodelação do Jardim-de-Infância do Centro Escolar Nº1 85 000 € Aguarda abertura de candidatura

Remodelação Pavilhão Desportivo Municipal 150 000 € Aguarda definição de enquadramento

PROJETOS EM CURSO

“Concurso de Ideias” p/ Projetos “Arruamentos/Mobilidade”

Corredor pedonal acessível na Rua Morais Sarmento  200 000 € * Candidatura PEDU

Corredor pedonal acessível no eixo Pç. da República / Pç. do Município 100 000 € * Candidatura PEDU

Largo Victor Prazeres/R da Fábrica e R. 5 de Outubro  100 000 € * Candidatura PEDU

Remodelação do Centro Coordenador de Transportes   172 747 € * Candidatura PEDU

Parque Comunitário de Castro Verde - 2ª Fase 650 000 € * Candidatura PEDU

C A N D I D A T U R A S  aprovadas e em apreciação: 719 557 €  em preparação: 3 266 555 €
CANDIDATURAS  ORÇAMENTO FINANCIAMENTO

CANDIDATURAS A COFINANCIAMENTO COMUNITÁRIO SUBMETIDAS E APROVADAS

Elaboração dos cadastros das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa – Castro Verde 44 010 € Candidatura PEDU

SAMA 2020 – Modernização Administratriva 155 225 € Candidatura ITI - Baixo Alentejo

Território Património e Cultura 276 005 € Candidatura ITI - Baixo Alentejo

Cultura e Hábitos Culturais 167 065 € Candidatura ITI - Baixo Alentejo

CANDIDATURAS A COFINANCIAMENTO COMUNITÁRIO SUBMETIDAS E EM APRECIAÇÃO

Criação de bolsas de estacionamento + Mobilidade Pedonal 77 252 € Candidatura PEDU

CANDIDATURAS A CO-FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PREPARAÇÃO

Zona de Atividade Económicas 1 550 000 € Candidatura PO Regional (aguarda abertura de concurso)

Arruamentos /mobilidade 1 222 747 € Candidatura PEDU

Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios 750 000 € Candidatura PEDU

Requalificação e Valorização Urbana de Castro Verde 300 000 € Candidatura PEDU

Plano de Combate ao Insucesso Escolar 163 058 € Candidatura ITI - Baixo Alentejo

Valorização do Cante Alentejano 30 000 € Candidatura ITI - Baixo Alentejo

Ação Integrada para a reabilitação de Instalações escolares  (em discussão junto das entidades responsáveis)

* Valor consignado no Plano Estratégico de Regeneração Urbana
Nota: Todas as candidaturas cofinanciadas pelos fundos comunitários têm uma contrapartida nacional (geralmente 15%) que é assegurada por receita própria do orçamento municipal.

OBRAS & PROJETOS
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DESENVOLVIMENTO

Natal em Castro Verde
Neste Natal, a Câmara Municipal de Castro Verde voltou a dinamizar a Campanha 

“Ofereça Castro Verde. Compre no Comércio Local” como forma de estimular e 
contribuir para a revitalização do comercial local. No âmbito da mesma, a autarquia 
promoveu também mais uma edição da Venda de Artesanato e Produtos Locais, em 
colaboração com os artesãos e produtores do concelho, e desenvolveu um programa 
de animação cultural que veio dar um colorido especial à nossa vila neste Natal.

Durante os dias 15, 16, 17 e 18 de 
dezembro, Castro Verde viveu um 
conjunto de iniciativas que teve 
como objetivo assinalar a quadra 
natalícia. 

A Venda de Natal, uma das várias 
ações dinamizadas pela autarquia 
abriu ao público a 15 de dezembro 
reunindo um total 31 artesãos e 
produtores locais naquele que vol-
tou a ser um espaço de divulgação e 
promoção dos produtos e do artesa-
nato que se produzem em Castro 
Verde, permitindo a aquisição de 
presentes originais e de qualidade. 
Paralelamente à Venda de Natal, a 
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca voltou a dinamizar o “Can-
tinho da Biblioteca”, no âmbito do 
qual preparou um programa de 
animação infantil que incluiu con-
tos infantis, atividades de expres-
são plástica, pinturas faciais e mo-
delagem de balões. Na Praça da 
República funcionou, em paralelo, 
um carrossel infantil e um conjunto 
de insufláveis que fizeram as delí-
cias dos mais novos. 

Por estes dias, também o Pai Na-
tal, cuja presença não deixou nin-
guém indiferente, andou pelas ruas 
da vila numa ação que teve como 
objetivo animar o comércio local. 
No saco trouxe doces, descontos e 
ofertas para utilizar nos estabeleci-
mentos comercias de Castro Verde. 

Paralelamente, foi  dinamizado 
um programa de animação cultural 
onde couberam iniciativas como o 
Cante ao Menino, Janeiras e Reis, 
iniciativa certa no calendário das 
festividades, em Castro Verde, e 
que, além de celebrar a quadra em 
questão, foi mais uma ocasião para 
se valorizar o Cante Alentejano, Pa-
trimónio Cultural e Imaterial da 
Humanidade.

No domingo, Castro Verde teve o 
seu primeiro Passeio de Pais Natal 
em Bicicleta, com partida da Praça 
da República e desfile pelas ruas da 
vila. 

O Carrilhão LVSITANVS foi outra 
das surpresas deste programa de 
natal, trazendo à Praça da Repúbli-
ca temas como “Allegro” de Vivaldo, 

“Natal de Elvas”, “Coimbra”, de Raul 
Ferrão, ou temas mais natalícios 
como “Jingle Bells” e “Adeste Fide-
les”. Um momento musical diferen-
te que marcou o encerramento de 
um fim-de-semana dedicado ao 
Natal. 

Em Entradas e Almeirim, o Mu-
seu da Ruralidade apresentou os 
tradicionais presépios de Natal ela-
borados em conjunto com as respe-
tivas comunidades. 

Todas as iniciativas programadas 
aconteceram em paralelo com a 
Campanha de Natal “Neste Natal, 
Ofereça Castro Verde”, que decor-
reu de 19 de novembro a 6 de janei-
ro de 2017, numa ação conjunta en-
tre a autarquia e o comércio local.

Também a iluminação de Natal 
voltou a dar um brilho especial às 
principais artérias da vila, valori-
zando os diferentes espaços urba-
nos e o comércio local, envolvendo 
todos os que por cá residem ou que, 
por estes dias, visitaram o municí-
pio no decurso das festividades na-
talícias.

NESTE NATAL, OFEREÇA CASTRO VERDE.
COMPRE NO COMÉRCIO LOCAL!

54 Estabelecimentos 
aderentes

De 19 de novembro de 2016 a 6 de 
janeiro de 2017, decorreu em 
Castro Verde, promovida pela 
Câmara Municipal de Castro 
Verde, em parceria com o 

comércio local, a Campanha 
“Neste Natal, Ofereça Castro 
Verde”. 

A iniciativa envolveu 54 
estabelecimentos comerciais 
de Castro Verde e 
contabilizou a entrega de 21 

900 cupões, cumprindo, assim, 
os objetivos propostos para esta 

ação, nomeadamente no que 
respeita ao aprofundar das relações 

entre os comerciantes locais e a autarquia, e 
ao estímulo e revitalização do espaço 
comercial de Castro Verde. 

Os vencedores do Concurso “Ofereça 
Castro Verde: Compre no Comércio Local” 
foram conhecidos no sorteio público que 
decorreu no dia 6 de janeiro, no âmbito do 
Concerto de Reis que aconteceu no 
Cineteatro Municipal, e que contemplou a 
atribuição de uma viagem à Ilha da Madeira/ 
Açores, um fim-de-semana no Douro, um 
Tablet e vouchers em compras.  

A listagem dos premiados pode ser 
consultada no site da Câmara Municipal de 
Castro Verde, em www.cm-castroverde.pt
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IN CASTRO
  NESTE NÚMERO DE “O CAMPANIÇO” DAMOS CONTINUIDADE À RUBRICA “IN CASTRO” COM O OBJETIVO DE DAR A CONHECER OS PROJETOS AQUI RESIDENTES.

Sandra Policarpo •
O que é a Weblime?

A Weblime é um projeto nas 
áreas de software, design e 
marketing, com sede no IN Cas-
tro. Atualmente o nosso negócio 
consiste no desenvolvimento de 
sites e aplicações mobile, na 
criação de peças de design e na 
conceção de planos de marke-
ting e comunicação. 

Na génese da Weblime estão 
duas vertentes: serviços e produ-
tos. Prestamos serviços a clien-
tes que nos procuram, mas tam-
bém desenvolvemos produtos 
nossos. 

O que vos distingue/diferencia?
Somos uma equipa pequena, 

competente, criativa e com re-
sultados testados apesar da nos-
sa juventude. Acompanhamos as 
tendências e a evolução, mas 
gostamos de adicionar o nosso 
cunho pessoal e a nossa marca. 
Não nos limitamos a seguir, caso 
contrário, estaríamos apenas a 
reproduzir o que já foi feito, ten-
tamos fazer melhor do que aqui-
lo que existe nas nossas áreas.

Quem pode solicitar os vossos 
serviços?

Qualquer cliente público ou 
privado, individual ou coletivo, 
nacional ou internacional. 

Temos clientes de vários tipos, 
o que nos tem permitido, ao lon-
go do nosso primeiro ano de ati-
vidade, adquirir know-how em 
várias indústrias. 

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

Encontramo-nos em pré-incu-
bação, sendo que este período 
terminará a março de 2017. Nes-
se momento, caso tudo corra 
dentro do previsto, passaremos 

à modalidade de incubação.
Que motivo vos levou a optar 
pelo IN Castro para fixar a 
Weblime?

Encontrámos no IN Castro o 
espaço perfeito para testar a nos-
sa ideia. Dispomos de escritório, 
wi-fi, água, eletricidade, ar con-
dicionado, reprografia, uma 
copa, salas de reuniões e salas de 
formação a preços muito compe-
titivos, para alguém que inicia 
atividade por conta própria. 

Que vantagens oferece este 
“espaço” a empresas como a 
Weblime?

Além das vantagens anterior-
mente referidas, relacionadas 
com as infraestruturas e servi-
ços, podemos também usufruir 
de eventos, workshops e forma-
ções, sem custos adicionais. O 
ponto forte da ideia das incuba-
doras reside precisamente no ne-
tworking realizado entre em-
preendedores e na evolução que 
isso representa para cada um. 

No nosso caso em concreto, este 
facto é algo que pudemos com-
provar: a Weblime nasceu da fu-
são de dois projetos de freelan-
cing em áreas distintas e 
complementares - o design e a 
engenharia.

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

Ao longo do primeiro ano, tive-
mos maioritariamente trabalhos 
pontuais de prestação de servi-
ços, quer ao nível do design quer 
ao nível da engenharia. Desde 
pequenos negócios a empresas de 
grande e média dimensão.

Algumas das empresas que con-
fiam em nós e com quem temos o 
prazer de colaborar são: a Somin-
cor, a Associação de Agricultores 
do Campo Branco, o Hotel Villa 
Aljustrel e o Hotel A Esteva.

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

Em relação ao marketing e 
promoção da Weblime, temos re-
corrido maioritariamente à via 
digital. Em relação à nossa estra-
tégia comercial temos seguido 
uma abordagem o mais orgânica 
possível: fazemos contactos es-
pontâneos a eventuais clientes, 
por telefone, por e-mail ou atra-
vés das redes sociais.

Quais os vossos objetivos a 
médio e longo prazo?

Sobre o ano de 2016, tivemos 
que colocar o pragmatismo à 
frente da visão a longo e médio 
prazo, visto que não dispomos 
de quaisquer financiamentos 
durante este período. Neste ano 
que agora começa, pretendemos 
dar primazia aos produtos por 
nós desenvolvidos e prestação de 
serviços de longa-duração.

Como é constituída a equipa?
A equipa atual, somos nós - 

João Rodrigues e Fábio Bravo. No 
entanto, temos algumas colabo-
rações noutras áreas, nomeada-
mente na área comercial e de 
marketing. Em alguns momen-
tos de 2016 tivemos um volume 
de trabalho elevado, como tal, 
começámos a pensar mais seria-
mente na questão da contrata-
ção nas nossas áreas de atuação 
- engenharia informática, design 
e marketing. Atualmente, temos, 
em apreciação, candidaturas de 
apoio à contratação.

Qual o impacto que perspetivam 
para a empresa, não só a nível 
local, mas também no plano 
regional / nacional?

Temos objetivos ambiciosos 
mas temos os pés bem assentes 
na terra. Atingir a estabilidade 
como empresa, tornarmo-nos 
uma referência pela positiva, en-
tregar a melhor qualidade possí-
vel aos nossos clientes no menor 
espaço de tempo e por conse-
guinte, deixá-los o mais satisfei-
tos possível é o que nos move.

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?

Na nossa perspetiva, o IN Cas-
tro constitui a aposta certa para 
a diversificação da atividade 
económica do concelho. Acha-
mos que pode ser um elemento 
essencial na retenção e fixação 
de jovens com formação superior 
no concelho de Castro Verde e 
ajudar a inverter a tendência de 
desertificação que se tem vindo 
a verificar ao longo dos últimos 
anos.

IN Castro aposta na informação e formação 
O IN Castro - Centro de Ideias e 

Negócios de Castro Verde tem de-
senvolvido um conjunto de ações de 
formação de curta duração, que se 
enquadraram no conceito que se 
pretende para o IN CASTRO, o con-
ceito de Living Lab. Neste contexto, 
o espaço recebeu, em novembro, 
uma turma do Programa ESCALE “A 
Escola Empreende” do CDLS 3G Al-
tamente Almodôvar da ESDIME. 
Para além da apresentação do espa-
ço e das empresas ali sediadas, os 
jovens assistiram ainda a uma ses-
são sobre empreendedorismo e ex-

ploração do Business Model Gene-
ration, com teste real de uma ideia 
de negócio, o que permitiu a partilha 
de ideias e experiências. 

Também no dia 5 de janeiro, o IN 
Castro promoveu uma Sessão idên-
tica à anterior, que teve como públi-
co-alvo uma turma do 12º ano do 
Curso Profissional de Comércio da 
EB 2,3 / S Dr. João de Brito Cama-
cho, de Almodôvar. Paralelamente à 
sessão sobre empreendedorismo e 
exploração do Business Model Ge-
neration, com teste real de uma 
ideia de negócio por parte de um 

aluno, em que todos presentes tive-
ram oportunidade de contribuir para 
o modelo de negócio, foi ainda tes-
tada a vertente financeira numa pla-
taforma inovadora, em parceria com 
uma empresa, com resultado da sua 
viabilidade demonstrado just in time.

Mais do que uma mostra das em-
presas existentes, estas sessões 
têm como objetivo transmitir o modo 
de estar e as dinâmicas empreende-
doras deste ecossistema de ideias e 
negócios.

Weblime tecnologia e design com criatividade
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 Weblime, empresa que 
presta serviços em áreas como o marketing, o design e o software e que tem como criativos João Rodrigues e Fábio Bravo, 
dois jovens naturais de Castro Verde, com formação em áreas como a engenharia informática, a comunicação e o design. 
Sobre o espaço onde fixaram a sua empresa consideram constituir “um contributo na fixação de jovens com formação 
superior no concelho de Castro Verde”.

joão rodrigues e fábio bravo
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DESTAQUE

40 ANOS DE PODER LOCAL DEMOCRÁTICO

As Primeiras Transparências
Após a Revolução de Abril iniciou-se o caminho de preparação para as primeiras eleições autárquicas. Perante a urgência de 
melhorar a vida da população, legitimando a sua capacidade de decisão, as comunidades encetaram um processo decisivo 
para a construção de um país novo. Em 1976, a Constituição da República Portuguesa consagrou as autarquias locais como as 
conhecemos hoje e abriu a porta às primeiras eleições livres do Poder Local Democrático.

O 
primeiro ato eleitoral para 
as autarquias locais, no 
pós-Revolução dos Cra-
vos, teve lugar a 12 de 

dezembro de 1976. Reconhecido 
como um dos atos eleitorais mais 
concorridos em Portugal, a forma 
como todo o processo eleitoral se 
realizou deixou marcas de extraor-
dinária importância na vida dos 
portugueses. O clima de maturida-
de, de participação dos cidadãos e 
o extraordinário envolvimento de 
homens e mulheres na criação de 
listas e na dinamização de todo o 
processo eleitoral mostrou um país 
empenhado em construir um país 
novo e, sobretudo, em aprofundar 
o envolvimento das populações 
na criação desse um país.

As eleições autárquicas são, de 
todos os atos eleitorais, aquele que 
envolve um maior empenho das 
pessoas, dada a proximidade com 

os agentes de poder que elegem, e 
pelo facto de um voto valer muito 
mais, na perspetiva de que o uni-
verso eleitoral é menor.

Os primeiros passos

Em Castro Verde, apesar de só 
a 13 de maio de 1974 o executivo 
municipal vindo da ditadura ter 
apresentado a sua demissão, o em-
penhamento popular está presente 
nos primeiros atos de representa-
tividade que é preciso levar a cabo. 
A Comissão Administrativa da Câ-
mara Municipal é eleita por gorda 
maioria e aclamação e as Comis-
sões Administrativas das Juntas de 
Freguesia foram igualmente eleitas 
por sufrágio direto em plenário po-
pular, como escreve Paulo Barriga, 
no livro "A Revolução Transparen-
te" (ver caixa):

“Só no decorrer da primeira se-
mana de maio se começou a sentir 
uma verdadeira e concertada in-
tenção de mudança. Um grupo de 
democratas de diversas sensibili-
dades políticas reuniu-se na Socie-
dade 1º de Janeiro com o objetivo 
de destituir os órgãos camarários.

Terminado o encontro, os de-
mocratas decidiram rumar ao 
Regimento de Infantaria de Beja 
para colocar o Delegado da Junta 
de Salvação Nacional ao corrente 
dos seus intentos. A resposta do 
militar foi peremtória: tratava-se 
de um “passo” que já deveria ter 
sido dado.

O grupo, nessa mesma noite, 
auto-constituiu-se como Comis-
são Democrática de Castro Verde. 
Madrugada fora discutiram-se os 
nomes que haveriam de formar a 
Comissão Administrativa da Câmara 
Municipal. Depois de se concordar 

que à frente dos destinos do muni-
cípio ficaria Francisco Lara Colaço 
Alegre, apoiado pelos vogais Fran-
cisco Vaz Ramos Guerreiro, Maria 
Odília Chagas e Victor Soveral Ro-
drigues, procurou-se legitimar as 
opções tomadas através do voto 
popular em sufrágio direto.

A eleição / plenário foi anunciada 
através de um comunicado repeti-
damente duplicado na velha má-
quina de “stencil” do colégio. Ainda 
a aurora não tinha despontado e já 
todos os habitantes do concelho 
podiam encontrar no poial de suas 
casas um exemplar do documento 
que apelava à concentração po-
pular no largo do Padrão, mesmo 
defronte aos Paços do Concelho.

Era chegado o grande dia. Todos 
os “eleitores” receberam uma lista/
boletim de voto. Lista onde cada 
qual podia riscar os nomes apre-
sentados ou acrescentar outros de 

seu agrado. Muitos exerciam o di-
reito de voto pela primeira vez. O 
largo transbordava de votantes e 
de aspirantes a votantes. Há mes-
mo quem diga que estas foram as 
eleições mais participadas que al-
guma vez se realizaram em Castro 
Verde. Em pouco mais de uma hora 
a primeira Comissão Administrati-
va da Câmara Municipal de Castro 
Verde era eleita por gorda maioria 
e aclamação.

Não havia nada a fazer. A 13 de 
maio reunia pela última vez e a título 
extraordinário o executivo munici-
pal vindo da ditadura. Ponto único 
da Ordem de Trabalhos: “demissão 
coletiva da Câmara Municipal do 
Concelho de Castro Verde.

Pela primeira vez o Poder Local 
ganhava alguma transparência. A 
tradição municipalista represen-
tativa tinha sido restaurada. Ago-
ra, era preciso apagar o passado e 

largo do padrão - maio de 1974

MARIA VITÓRIA NOBRE
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olhar o futuro com confiança. Uma 
das primeiras deliberações da Co-
missão Administrativa prendeu-se 
com a alteração toponímica da Pra-
ça Salazar. Doravante será Praça 
da Liberdade. Assim foi. Assim é: 
Praça da Liberdade.

O desemprego revelou-se a mais 
proeminente das preocupações da 
Comissão Administrativa. O pro-
pagandeado desagregar do sistema 
fundiário provocou uma maré de 
desempregados agrícolas preocu-
pante. Sem qualquer tipo de meios, 
técnicos e financeiros, era necessá-
rio ocupar a mão-de-obra circuns-
tancialmente disponível. A solução 
chegou por estrada. Repararam-se 
vias principais. Macadamizaram-se 
caminhos rurais. Pavimentaram-
-se ligações periféricas. Em poucos 
meses a autarquia admitiu mais 
de duas centenas de homens. As 
remunerações correspondiam às 
jornas do campo.

Até 31 de dezembro de 1976, altura 
em que tomará posse o executivo 
saído das primeiras Eleições Autár-
quicas, a Comissão Administrativa, 
tecnicamente falida, pouco mais 
pode fazer.
A passagem de testemunho nas 
Juntas de Freguesia, principal-
mente nas Freguesias rurais, ain-
da foi mais demorada. A maioria 
dos antigos presidentes tardou em 
compreender as alterações introdu-
zidas pela Revolução de Abril, num 
claro reflexo do atraso provocado 
por quase 50 anos de repressão e 
obscurantismo. Foram necessárias 
algumas ameaças para a transparên-
cia chegar aos satélites castrenses. 
As Comissões Administrativas das 
Juntas de Freguesia foram igual-
mente eleitas por sufrágio direto 
em plenário popular”.

 

As primeiras eleições

A 12 de dezembro de 1976 realiza-
ram-se as primeiras eleições livres 
para as autarquias locais. Concor-
reram então duas listas: O Partido 
Socialista e a Frente Eleitoral Povo 
Unido, uma coligação eleitoral que 
integrava o Partido Comunista Por-
tuguês, o Movimento Democrático 
Português - Comissão Democráti-
ca Eleitoral (MDP/CDE) e a Frente 
Socialista Popular (FSP). 

Segundo a ata da Assembleia 
de apuramento geral das eleições 
para as autarquias locais, assinada 
pelo então Presidente da Comis-
são Administrativa, Francisco de 
Lara Colaço Alegre, “apreciados os 
boletins de voto com votos nulos 
e dado que sobre eles não recaía 
qualquer reclamação ou protesto, 
procedeu-se ao apuramento geral”. 

O número de eleitores inscritos 
no Município de Castro Verde era 
de 5768 e os votos obtidos deram a 

vitória eleitoral à FEPU na Câmara 
Municipal, na Assembleia Munici-
pal e nas Assembleias de Freguesia 
de Castro Verde, Entradas e Santa 
Bárbara de Padrões. O PS ganha-
va as eleições nas Assembleias de 
Freguesia de Casével e S. Marcos 
da Atabueira. 

Na Assembleia de Freguesia de 
Casével o PS obteve 142 votos (44%) 
e a FEPU 102 (31%). Foram ainda 
apurados 2 brancos e 10 nulos. Foi 
eleito Presidente da Junta de Fre-
guesia de Casével José Guerreiro 
Francisco (PS).

Na Assembleia de Freguesia de 
Castro Verde a FEPU obteve 1138 
votos (36%) e o PS 780 votos (25%). 
Votos brancos 71, e 47 nulos. Foi 
eleito Presidente da Junta de Fre-
guesia de Castro Verde Alfredo Luiza 
Gomes (FEPU).

Na Assembleia de Freguesia de 
Entradas, a FEPU recolheu 390 votos 
(51%) e o PS 97 (13%). Votos bran-
cos foram 18 e nulos 26. Foi eleito 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Entradas José Jacinto Mira (FEPU).

Na Assembleia de Freguesia de 
Santa Bárbara dos Padrões, a FEPU 
obteve 396 votos (39%) e o PS 180 
votos (18%). 8 votos brancos e 18 
nulos, foram aqui registados. Foi 
eleito Presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Bárbara de Padrões, 
Francisco José Reves

Na Assembleia de Freguesia de 
São Marcos da Atabueira, o PS ob-
teve 205  votos (40%) e a FEPU 
123. Registaram-se ainda 5 votos 
brancos e 13 nulos. Foi eleito Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
São Marcos da Atabueira, Matilde 
Domingos Lopes.

Na votação para a Assembleia 
Municipal, a FEPU obteve 2135 
votos (37%) e o PS 1404 (24%). Os 
votos brancos foram 127 e os nulos 
111. Foi eleito Presidente da Mesa 
da Assembleia Municipal Raúl Go-
mes da Encarnação Neves.

Finalmente, para a Câmara Mu-
nicipal, a FEPU obteve 2145 votos 
(37%) e o PS 1396 votos (24%). Re-
gistaram-se ainda 122 votos bran-
cos e 107 votos nulos. Foi eleito 
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, Fernando Sousa 
Caeiros.

Com estes resultados iniciava-
-se em Castro Verde o Poder Lo-
cal Democrático. Um ato que teve 
como Presidente da Assembleia 
de Apuramento Geral das Eleições 
para as Autarquias Locais, Ramiro 
Nobre Sobral de Vilhena e como 
vogais, Maria Helena da Silva San-
tos Delgado António, José Ernesto 
Pinheiro Serrano e Natércia Noguei-
ra Cavaco Charrua Simões, além 
dos presidentes de Assembleias 
de Voto, Carlos Peres Ramos, Má-
rio de Freitas Guerreiro Fernan-
des, Horácio Manuel Figueira da 
Cruz, António Sebastião do Espírito 

Santo, e o Chefe da Secretaria da 
Câmara, à altura Manuel de Brito 
Nobre Contreiras.

A primeira realidade

“Os executivos municipais do 
Baixo Alentejo saídos da eleição 
foram empossados a 1 de janeiro 
de 1977. A cerimónia conjunta de-
correu com visível pompa no Salão 
Nobre do Governo Civil de Beja. No 
regresso, a equipa de Castro Verde 
deparou-se com um cenário nada 
convidativo. As receitas próprias da 
autarquia rondavam os 20 contos 
(100 euros). A única viatura existen-
te era um “dumper” para recolha 
de lixos. Os trabalhadores tinham 
que trazer de suas casas as ferra-
mentas de trabalho. Os assalaria-
dos ascendiam a duas centenas, 
quando o quadro de serviço não 
ultrapassava os 20 postos de traba-
lho. O espólio da autarquia quase 
que se resumia a duas máquinas 
de calcular que o chefe de secreta-
ria encerrava por providência num 
inviolável armário.

O edifício dos Paços do Concelho 
continuava em obras. As primeiras 

deliberações camarárias resultaram 
de reuniões efetuadas no gabinete 
presidencial. Aqui, improvisou-se 
uma mesa em U com pranchas de 
madeira sobre cavaletes. O siste-
ma estava de tal forma carcomido 
que, não raras vezes, foi necessário 
interromper reuniões de câmara 
para consertar as cadeiras que aos 
poucos se desintegravam. Foi nes-
sas mesmas cadeiras bambas que 
a Autarquia tomou a sua primeira 
decisão complicada: afastar todo o 

pessoal excedente. Uma iniciativa 
recheada de polémica que apenas 
vingou pelo rápido reenquadramen-
to dos trabalhadores dispensados, 
agora com contratos laborais e sob 
o regime da Segurança Social.

O ciclo do alcatrão tenuemente 
iniciado pela Comissão Adminis-
trativa entrava agora em velocida-
de cruzeiro. As primeiras aquisi-
ções da edilidade comprovam-no: 
uma caldeira, um cilindro e uma 
camioneta”.

DESTAQUE

MANDATOS 1976 – 1979
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS DO CONCELHO DE CASTRO VERDE

Assembleia de Freguesia de Casével

Eleitos do PS  José Guerreiro Francisco, Hermínio de Sousa Vilhena, José Colaço Ximenes Pinto e 
Florival Batista Prazeres.
Eleitos da FEPU  Manuel Jacinto Pereira, Miquelina de Jesus Pardal dos Prazeres e António Fernandes 
Batista.

Assembleia de Freguesia de Castro Verde 

Eleitos da FEPU  Alfredo Luísa Gomes, José Mestre Costa, Zélia Maria Mira Mestre Martins, João Varela 
Valentim e Francisco Eugénio Tadeia. 
Eleitos do PS  Albano Graça de Almeida, António Luís Estaço, José da Silva Elisiário e António Luís 
Nobre Vargas.

Assembleia de Freguesia de Entradas

Eleitos da FEPU  José Jacinto Mira, Manual Martins Chaves, Maria José da Costa, Sílvia Santiago 
Agostinho, João Duarte Carlos e Tiago Neto Raposo. 
Eleito do PS  Ernesto Luís Godinho Gonçalves Fialho.

Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões  

Eleitos FEPU  Clarisse Ramires Vilhena, Idalina Mira Coelho da Luz Romão, José Guerreiro Fernandes, 
Bárbara Guerreiro Fernandes Custódio, Dolores do Nascimento Lobo Canário e Álvaro Albino 
Gonçalves.
Eleitos PS  Naulila da Conceição Colaço, Francisco Joaquim da Luz Romão e Francisco Guerreiro Braz.

Assembleia de Freguesia de São Marcos da Atabueira

Eleitos PS  Matilde Domingos das Dores Tomaz Lopes, Francisco Cristina Gonçalves, António das Dores 
Costa e Francisco Manuel Simão. 
Eleitos FEPU  João José Domingos Inácio, Manuel Jacinto Batista Tomé e Francisco Manuel Paulino 
Chanoca

Assembleia Municipal 

Eleitos FEPU  Francisco Elisiário Afonso, Francisco Augusto Galrito, Raúl Gomes da Encarnação Neves 
(Presidente), António Sebastião do Espírito Santo e Hélder Fernandes Coelho. 
Eleitos PS  Mário de Freitas Guerreiro Fernandes, António Mansinho e Vitoriano Lourenço Raposo.

Câmara Municipal

Eleitos FEPU  Fernando de Sousa Caeiros (presidente), Manuel Guerreiro Marques e José António 
Isidro (Vereadores). 
Eleitos PS  Manuel da Assunção Mestre e Alexandre João Simões (vereadores).

A Revolução Transparente
"A Revolução Transparente" é uma edição da Câmara Municipal de 

Castro Verde (1997), simples e descomprometida, com texto do jornalista 
Paulo Barriga, resultado do trabalho de pesquisa que desenvolveu. A 
edição pretendeu assinalar o 20º Aniversário do Poder Local Democrático 
e era parte integrante de uma exposição sobre a importância das 
autarquias do concelho no desenvolvimento do seu espaço administrativo 

e da sua região. A exposição produzida pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, respondia a um desafio lançado pela Associação Nacional 
de Municípios e representa, em maio desse ano, o Município de Castro 
Verde numa mostra nacional sobre o Poder Local na Exponor.

A edição está disponível para consulta na Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca.

praça da república - maio de 1974

MARIA VITÓRIA NOBRE



12   O Campaniço  NOVEMBRO/DEZEMBRO/JANEIR0 2017

 CULTURA  

"O 
Cante é a Nossa Terra" 
e a nossa terra é feita 
de cante. Um cante 
que nos orgulha pela 

dinâmica que representa para a co-
munidade e que, na tarde de 27 de 
novembro de 2016, data do segundo 
aniversário da inscrição do Cante 
Alentejano na lista de bens cultu-
rais e imateriais da Humanidade da 
UNESCO, se celebrou com o desfile 
dos grupos corais do concelho a 
partir da Praça da República e um 
cante conjunto até ao Cineteatro 
Municipal, 

onde se assistiu à atuação individual 
de cada um dos corais presentes 
na iniciativa e a apresentação das 
ilustrações de Manuel Passinhas “O 
Cante é a nossa Terra!” (ver caixa), 
que inspirado na comemoração do 
1º aniversário da inscrição do Can-
te na Lista do Património Cultural 
da Humanidade, em 2015, realizou 
um conjunto de ilustrações onde 
retratou os grupos corais do conce-
lho. O programa deste dia terminou 
com um lanche convívio no Fórum 
Municipal de Castro Verde e foi uma 
organização do Grupo de Traba-
lho do Cante Alentejano, criado em 

2012, e que, ao longo de todo o ano, 
foi responsável pela dinamização 
de um conjunto de iniciativas em 
torno deste traço maior da nossa 
cultura, em colaboração com as 
associações de cante do concelho.

Exemplo disso foi a semana que 
antecedeu o espetáculo comemo-
rativo, durante a qual os grupos 
corais atuaram um pouco por todo 
concelho privilegiando uma plu-
ralidade de locais desde estabele-
cimentos de ensino, coletividades, 
empresas, lares e centros de dia e 
equipamentos de cultura, com o 
objetivo de celebrar o cante com 

a comunidade.
A conquista deste selo da UNESCO 

veio contribuir para a divulgação 
do Cante Alentejano a uma escala 
internacional, significando, acima 
de tudo, uma homenagem ao Alen-
tejo e às suas gentes e o reconhecer 
de um bem identitário, há muito, 
fruto de um intenso trabalho de 
salvaguarda e dignificação. 

Atualmente são 11 os grupos 
corais existentes no concelho de 
Castro Verde que procuram con-
ferir ao cante a dignidade que ele 
merece, resultado do trabalho de-
senvolvido ao longo de várias déca-

das. Em curso continua também o 
projeto “Cante Alentejano nas Es-
colas”, que abrange os alunos do 
pré-escolar e do 1ª ciclo do ensino 
básico do concelho, e que fomen-
tou o regresso do cante, enquanto 
componente lúdico-pedagógica. 
Presença habitual também na pro-
gramação cultural de Castro Verde, 
não apenas em ocasiões pontuais, 
como o Festival Entrudanças ou 
a Planície Mediterrânica, o cante 
faz-se ouvir em ensaios abertos, 
oficinas de cante e serões culturais 
e é hoje uma mais-valia na dinâ-
mica comunitária de Castro Verde.

"O Cante é a Nossa Terra"
Ilustrações de Manuel Passinhas da Palma

O artista plástico Manuel Passinhas as-
sina as 19 ilustrações que compõem a co-

leção “O Cante é a Nossa Terra”, uma edição 
da Câmara Municipal de Castro Verde, apre-

sentado ao público no âmbito das Comemo-
rações do 2º Aniversário da Classificação do 

Cante Alentejano como Património da Huma-
nidade. Uma homenagem ao Cante Alentejano 

e aos seus intérpretes - os grupos corais do concelho de Castro Ver-
de – pela mão do pintor que, com um lápis, um bloco e um caderno, 
foi rabiscando instantes, e de forma leve, colorida e descomprometi-
da, eternizou as cantadeiras e os cantadores, os seus trajes e movi-
mentos, reinterpretando, à sua maneira, uma tarde histórica para os 
grupos corais e para o cante alentejano. Os desenhos ilustram as co-
memorações do 1º Aniversário do Cante Património da Humanidade, 
em 2015. 

CANTE PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

Castro Verde O Cante é a Nossa Terra
A inscrição do Cante Alentejano na lista de bens culturais e imateriais da Humanidade da UNESCO cumpriu dois anos a 27 de 
novembro de 2016. Como forma de assinalar a data, os grupos corais reuniram-se no centro da vila para uma tarde de cante, 
celebrando a riqueza e a importância que esta classificação veio representar para o Alentejo. A iniciativa contou a presença do 
pintor Manuel Passinhas que, neste âmbito, apresentou as ilustrações da sua autoria “O Cante é a Nossa Terra”. 

comemorações do 2º aniversário da classificação do cante
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PATRIMÓNIO

MUSEU DA RURALIDADE

Inaugurado Polo da Tecelagem no Lombador 
O antigo edifício da Escola Primária do Lombador acolhe, desde o passado dia 18 de dezembro, o polo da Tecelagem do Museu da 
Ruralidade. Um projeto que pretende dignificar a memória de uma atividade essencialmente feminina, praticamente desaparecida, 
o fabrico de mantas de forma artesanal, e que teve na freguesia de Santa Bárbara dos Padrões, um dos seus mais importantes 
núcleos na nossa região.

Naquele que era um espaço aban-
donado, em degradação, inaugu-
rado em 1966, instalou-se o quarto 
polo do Museu da Ruralidade, um 
museu de território que pretende 
valorizar e dignificar a memória 
da comunidade de Castro Verde, 
mas também assumir-se como um 
polo de dinamização sociocultural, 
através de uma parceria informal 
estabelecida entre a Junta de Fregue-
sia de Santa Bárbara de Padrões, a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
e o Museu da Ruralidade.

As mantas do Lombador e os 
cardadores da Sete são referên-
cias que ainda hoje nos são fami-
liares, assim como está muito viva 
na nossa memória recente ir à Feira 
de Castro e ver ali as mantas tradi-
cionais alentejanas à venda. Esta 
realidade completamente extin-
ta exigia a criação de um espaço 
museográfico desta natureza, evi-
tando-se o esquecimento de uma 
arte importantíssima, do ponto de 
vista socioeconómico, para toda a 
comunidade do Campo Branco, e 

uma especificidade cultural iden-
titária de raízes com mais de cinco 
mil anos.

A tecelagem faz parte da histó-
ria destas terras de transumâncias 
de gados, sobretudo ovinos, que 
assistiam, e assistem, anualmen-
te às tosquias entre março e maio, 
às vezes entrando junho dentro. E 
numa terra de tosquias, a maio-
ria das casas tinha o seu tear, e as 
mulheres desde cedo aprendiam a 
tecer, e cujo saber-fazer se passava 
de geração em geração, repetindo 
os mesmos gestos e os mesmos pa-
drões. Tecia-se para fazer o enxo-
val para os filhos, para fazer uma 
manta para o homem levar para o 
trabalho no seu dia-a-dia de ganhão 
ou para acompanhar os gados no 
pastoreio. Mas tecia-se, sobretudo, 
para criar um pé-de-meia, peque-
no que fosse, para responder aos 
imprevistos de uma doença.

O Polo do Lombador do Museu da 
Ruralidade é um projeto museográ-
fico que se desenvolve não apenas 
no interior do edifício da Escola Pri-

mária, mas também no seu pátio. 
Aqui, o visitante pode conhecer a 
diversidade de raças autótones de 
ovinos do nosso país, cerca de 15 
raças diferentes, distribuídas por 
todo o território nacional. Fotogra-
fias, gráficos e textos contribuem 
para uma primeira abordagem ao 
tema da tecelagem. Já no interior, 
a exposição fala do processo his-
tórico das transumâncias de gado, 
tão importantes para a região, so-

bretudo nos séculos XVI a XVIII, 
e mostra-nos todos os passos de 
fabrico de uma manta, desde a tos-
quia à fase final de tecer.

Mantas, meias de linha, toalhas 
de rosto ou coadeiros podem ser 
vistos e tocados nesta exposição, 
onde se pretende que o visitante 
perceba e compare as texturas dos 
vários tecidos, entenda como se 
faz a urdidura ou como fica a lã 
depois de ser cardada.

O MEU PRESÉPIO

Projeto Comunitário 
repetiu-se em Entradas 
e Almeirim

Os polos do Museu da Ruralida-
de de Almeirim (A Minha Escola) 
e de Entradas (Núcleo da Oralida-
de) receberam, pelo segundo ano 
consecutivo, os projetos “O meu 
presépio”. 

Em Almeirim, o presépio foi cria-
do em pequenas tábuas onde foram 
pintadas as mais diversas persona-
gens da representação clássica do 
nascimento de Jesus Cristo. Para além 
de Jesus, Maria e José, o projeto in-
cluiu a criação das figuras dos reis 
magos, do pastor, as ovelhas e o cão, 
de soldados romanos e de árvores, 
que depois de pintadas foram espa-
lhadas pela aldeia, fazendo o pro-
jeto transvasar o espaço do Museu.

Paralelamente, o projeto incluiu 

a decoração de árvores e de postes 
de iluminação, com a utilização de 
garrafas de plástico e cartão, teci-
dos e cordão.

Em Entradas, no Núcleo da Ora-
lidade do Museu da Ruralidade, o 
projeto incidiu sobre a composição 
do quadro do nascimento de Jesus, 
com as suas tradicionais figuras, 
completando o projeto iniciado o 
ano passado pelo Grupo da Meia.

Os dois projectos, coordenados 
por Ana Morais, envolveram a par-
ticipação de mais de duas dezenas 
de pessoas, durante três meses, con-
tribuindo desta forma para a dina-
mização sociocultural das comuni-
dades onde o Museu está integrado.

atuação dos "cardadores",  da sete inauguração do polo do lombador

Horário: 3ª a 6ª feira, das 14h00 
às 18h00. Domingos, das 9h30 às 
17h30. Encerra para o almoço.

Pedro Mestre vence Prémio Carlos Paredes 2016
O músico Pedro Mestre foi o 

grande vencedor da 14ª edição 
do Prémio Carlos Paredes, com o 
disco “Campaniça do Despique”, 
editado em 2015. 

Natural da aldeia da Sete, conce-
lho de Castro Verde, Pedro Mestre 
tem-se destacado como um dos 
grandes tocadores / impulsiona-

dores da viola campaniça no con-
celho de Castro Verde e na região, e 
tem desenvolvido um importante 
trabalho na divulgação deste instru-
mento de tradição além-fronteiras, 
e contribuído para a sua preserva-
ção e salvaguarda.

A cerimónia de entrega do Prémio 
Carlos Paredes 2016 realizou-se a 

3 de dezembro, no Centro Cultural 
Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo. 

Instituído em 2003 pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, o 
prémio Carlos Paredes tem vindo a 
galardoar anualmente uma obra de 
música de raiz popular portuguesa, 
homenageando, simultaneamen-
te, o compositor e músico que lhe 

confere o nome: Carlos Paredes. 
Este prémio destina-se a promo-

ver e incentivar os trabalhos que 
contribuem para o reforço da nossa 
identidade cultural, editados em 
CD e/ou DVD, com distribuição 
comercial no decurso do ano civil 
anterior a que a edição do prémio 
diga respeito.
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Biblioteca Municipal promove “Leituras no Lar”
Uma vez por mês, a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca leva a leitura aos lares e centros de dia do concelho de Castro Verde. 
Livros, contos e estórias, mas também histórias de vida, cantigas, quadras e ditos populares de outrora. Cada sessão do projeto 
“Leituras no Lar” é um momento de partilha, convívio e interação entre os seus participantes. 

“Numa tarde de Primavera estava 
o avô a trabalhar na horta quando 
viu chegar um carro que anuncia-
va: esta noite, há festa na praça da 
aldeia! Venham todos dançar com 
os melhores músicos do país! (...) 
“. Lê-se Chema Heras no Lar Frei 
Manoel das Entradas. O livro, um 
conto tradicional, tem como titulo 
“Avós” e é a obra selecionada pela 
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca para ler naquela que é a 
primeira visita de 2017 aos lares 
e centros de dia do concelho de 
Castro Verde.  

Leituras no Lar, assim se intitula 
o projeto que, ao longo dos últimos 
três anos, tem procurado estimu-
lar os hábitos de leitura junto da 
população sénior institucionali-
zada nos lares e centros de dia do 
concelho de Castro Verde. Mas não 
só! O projeto usa o livro e a leitu-
ra como ferramenta no combate 
ao isolamento e à solidão e figura 
como um incentivo ao convívio e 
à interação. 

São catorze os utentes que par-
ticipam nesta sessão de leitura no 
Lar Frei Manoel das Entradas, na 
sua maioria, mulheres. O livro de 
Chema Heras é o ponto de parti-
da para uma leitura em voz alta, 
e de seguida, para uma conversa 
em torno do tema. Este é também 
o momento durante o qual se par-
tilham histórias de vida, quadras 

e cantigas. Milene Mendonça é a 
técnica da Biblioteca que assume a 
dinamização do projeto nas várias 
instituições do concelho de Castro 

Verde onde vai uma vez por mês 
(Polo 1 e 2 do Lar Jacinto Faleiro, 
Lar Seara de Abril de Santa Bárba-
ra de Padrões, Lar e Centro de Dia 

Frei Manoel das Entradas e Lar Joa-
quim António Franco e seus Pais e 
Unidade de Cuidados Continua-
dos de Casével). “Cada história lida 
é uma chamada de atenção, um 
despertar, para que a conversa, 
a discussão e a interação surjam 
de forma natural, estimulando a 
leitura, mas também a memória, 
através da participação de todos 
com quadras ou provérbios que 
muitos recordam dos seus tem-
pos de crianças ou jovens”, refere. 

Maria Helena Pinto, de 84 anos, 
é uma presença assídua nestas ses-
sões de leitura. Sempre participa-
tiva e bem-disposta, considera que 
ler é uma forma de estar ocupada. 
Diz gostar de poesia. De Fernando 
Pessoa e de Camões. Lê menos hoje 
em dia por culpa da visão “que já 
não é o que era” mas, ainda assim, 
gosta de passar pela Biblioteca do 
Lar e levar consigo um livro “para 
ler antes de dormir”. 

Apesar do livro e da leitura serem 
as bases deste projeto, “a tradição 
oral assume especial importância 
no decorrer de cada sessão, bem 
como as modas e cantigas que 
gostam de relembrar”, sublinha 
a técnica.   

No Pólo 2 do Lar Jacinto Falei-
ro, em Castro Verde, são dezanove 
os utentes que se juntaram para 
mais uma sessão do “Leituras no 
Lar”. Também aqui, este primeiro 

encontro do ano inicia de forma 
informal e descontraída e com o 
objetivo de proporcionar a co-
municação e o convívio entre os 
participantes. Já não é a primeira 
vez que Conceição Maria Mestre, 
de 81 anos, assiste a estas sessões 
de leitura nas quais participa com 
gosto. “Apesar de nunca ter apren-
dido a ler, gosto muito de ouvir as 
histórias que aqui se contam”. Mas 
são as modas, que muitas vezes 
faz de cabeça, que gosta de cantar 
como pudemos comprovar nesta 
tarde em que as cantigas de outros 
tempos tomaram conta da sala e 
os olhos se encheram de brilho. 

As adivinhas e os provérbios po-
pulares também foram parte im-
portante deste convívio que vem, 
muitas vezes, significar uma que-
bra na rotina do dia-a-dia destes 
idosos.  O projeto “Leituras no Lar” 
tem sido, para a Biblioteca Mu-
nicipal Manuel da Fonseca, uma 
experiência gratificante pelo en-
volvimento e interesse demons-
trado pelos seus participantes o 
que, em muito, têm contribuído 
para a continuidade do projeto. 

Por outro lado, é de valorizar o 
papel que os livros têm assumi-
do na criação de momentos de 
convívio e boa disposição tão 
essenciais ao bem-estar físico, 
emocional e social dos idosos 
institucionalizados.

“Os livros são novos e antigos, mas não gostam 
de ter idade. Disfarçam uma mancha, uma ruga, e 
gostam de viver em liberdade numa prateleira 
alta, sobre a mesa em que se escreve, ou nas 
bibliotecas da cidade. E é por isso, porque o seu 
tempo é sempre maior que o tempo, que eles não 
gostam de ter idade.” 

In, “Ler Doce Ler”, de José Jorge Letria

Fotografias de Luís Reis na Coleção de 
Arte do Município

O fotógrafo Luís Reis ofereceu à 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de um conjunto de 10 imagens do 
projeto que desenvolveu na capi-
tal alemã nos anos 1991/92. Estas 
fotografias estiveram na base da 
exposição “Berlim, Cemitério Ju-
deu”, que esteve patente ao públi-
co em Castro Verde, na Antiga Fá-

brica Prazeres & Irmão, no âmbito 
da programação da Quinzena Cul-
tural Primavera no Campo Branco.

As imagens retratam um perío-
do em que o Cemitério Judeu de 
Berlim se encontrava extremamen-
te degradado, não só pelo seu aban-
dono temporal, mas também pe-
los atos criminosos de vandalismo 

levados a cabo por elementos li-
gados a movimentos de ideologia 
nazi.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde agradece ao fotógrafo Luís 
Reis a oferta destas fotografias, que 
passam a integrar o espólio de ar-
tes plásticas do Município.

FOTODESTAQUE

S. Marcos da Atabueira, a rua da Igreja, 
à volta da primeira década do século XX. 
Esta é uma das fotografias que pertencia 
ao espólio do Doutor António Francisco 
Colaço (6/3/1866 – 21/12/1934), e que 
tudo indica tirada por ele, que se encon-
tra em exposição no Núcleo da Oralidade 
do Museu da Ruralidade, em Entradas, 
e que nos foi cedida por Luís Miguel 
Figueira. Para além de uma dezena de 
fotografias tiradas em torno de finais da 
primeira década do século XX, digita-
lizadas a partir de negativos em vidro, 
também pode ser visto o laboratório 
de fotografia onde o médico, político e 
matemático, nascido em Castro Verde, 

revelava os seus fotogramas que chega-
ram até nós uma centena de anos depois.
Nessa exposição podem igualmente ser 
vistas mais de cinco dezenas de fotogra-
fias que mostram instantes do trabalho 
do campo nas terras campaniças, desde 
o lavrar das terras à sementeira, ou da 
ceifa à debulha, cedidas por vários cas-
trenses, mas das quais temos de destacar 
as fotografias de António Tito Figueira, 
recentemente falecido, pelo extraordiná-
rio valor documental que representam, 
sobretudo por se encontrarem datadas 
e, em algumas delas, identificado o local 
onde foram tiradas.

CULTURA
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O uso ilegal de venenos é uma prática nociva para a Natureza com consequências para a saúde pública. O caso recente de 
envenenamento na Zona de Proteção Especial de Castro Verde provocou a morte de 14 animais silvestres, espécies ameaçadas 
em Portugal. O único sobrevivente, um milhafre-real, foi devolvido à Natureza após semanas de recuperação no Centro de 
Recuperação e Investigação de Animais Selvagens.

O único sobrevivente entre os 
14 animais silvestres vítimas de 
envenenamento na ZPE de Castro 
Verde - um milhafre real – foi, no 
passado dia 7 de dezembro, devol-
vido à natureza, junto ao Centro 
Escolar nº 2, de Castro Verde, pe-
rante o olhar atento das crianças 
do pré-escolar e 1º ciclo do ensi-
no básico deste estabelecimento 
de ensino.

Após três semanas em recupe-
ração no Centro de Recuperação 
e Investigação de Animais Selva-
gens (RIAS/ALDEIA), em Olhão, 
a ave de rapina pôde finalmente 
regressar ao seu habitat natural. O 
rápido encaminhamento da ave, 
realizado por um técnico da LPN, 
e a eficaz intervenção da equipa 
do RIAS, possibilitaram a recupe-
ração deste milhafre-real, uma es-
pécie considerada ameaçada em 
Portugal.

Entre as espécies envenenadas 
em novembro na Zona de Prote-
ção Especial (ZPE) de Castro Verde, 
estavam 9 milhafres-reais e uma 

águia-imperial-ibérica, ambas as 
espécies ameaçadas em Portugal. 
O alerta foi dado pela LPN e o caso 
entregue às entidades competentes, 
estando em curso uma investiga-
ção para apuramento dos factos. 

O uso ilegal de veneno é uma 
prática lesiva para a Natureza, que 
pode também afetar os seres hu-
manos e os animais domésticos 
de forma bastante gravosa. Exis-
te um risco elevado para a saúde 
pública quer, através da introdu-
ção na cadeia alimentar humana 
devido ao consumo de animais 
contaminados (coelhos, lebres 
ou perdizes), quer pelo contacto 
direto por manipulação de iscos 
ou contacto com fluídos de ani-
mais envenenados.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde manifestou a sua preocupa-
ção pelo ocorrido, por se tratar de 
um ato que contraria um trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido 
no concelho ao longo das últimas 
décadas.

Colabore connosco e coloque as embalagens no respetivo 

ECOPONTO. Dispomos de 75 ecopontos distribuídos pelo 

concelho para a recolha seletiva.

SABE ONDE COLOCAR 
                OS SEUS RESÍDUOS?

GARRAFAS, FRASCOS E 
BOIÕES DE VIDRO

EMBALAGENS DE PLÁSTICO 
E METAL, PACOTES DE LEITE 
E SUMO, EMBALAGENS DE 
AEROSSÓIS E ESFEROVITE

EMBALAGENS DE PAPEL E 
CARTÃO, REVISTAS, JORNAIS

Milhafre-Real envenenado foi 
devolvido à Natureza

LPN e AACB promoveram Sessão de Esclarecimento com Agricultores 
Na sequência do recente caso 

de mortalidade da fauna selvagem 
detetado na Zona de Proteção Es-
pecial (ZPE) de Castro Verde, a Liga 
para a Proteção da Natureza e a As-
sociação de Agricultores do Campo 
Branco promoveram, no passado 
dia 21 de dezembro 2016, uma Ses-
são de Esclarecimento junto dos 
agricultores e produtores da região, 
com o propósito de informar e sen-
sibilizar para a enorme ameaça que 
representa a utilização de venenos 
na Natureza e discutir o impacte dos 
animais silvestres na atividade pe-
cuária.

Esta sessão de esclarecimento re-
presentou uma oportunidade para 
identificar problemas e procurar 
soluções, tendo os produtores de-

monstrado preocupação relativa-
mente aos ataques ao gado por ra-
posas, saca-rabos e por algumas 
aves como os corvídeos e os abutres, 

relatando vários casos nas suas pro-
priedades. Na reunião foram ainda 
abordados, entre outros assuntos, 
os meios legais de controlo de den-

sidades de predadores e a situação 
dos campos de alimentação para 
aves necrófagas.

Uma das principais conclusões 
do encontro foi a necessidade de 
documentar formalmente esses ca-
sos e caraterizar bem o problema 
para que possam ser solicitadas so-
luções às entidades responsáveis. 
A Associação de Agricultores do 
Campo Branco disponibilizou-se 
para compilar todos os registos de 
ataques que lhe sejam comunica-
dos, solicitando aos produtores que 
reúnam a informação e a comuni-
quem à associação pessoalmente 
ou por telefone. Novas sessões serão 
realizadas nos restantes concelhos 
abrangidos pela AACB, de modo a 
envolver o maior número possível 

de produtores nestas ações de sen-
sibilização e neste levantamento.

O controlo de predadores através 
do uso de venenos é um método 
ilegal e não seletivo, afetando tanto 
animais selvagens como domésti-
cos, sendo também um problema 
de saúde pública, tendo-se já veri-
ficado em Espanha casos fatais com 
pessoas que entraram em contacto 
com substância tóxicas.

A LPN, e nomeadamente através 
do Projeto LIFE Imperial, tem feito 
um esforço ao nível da prevenção 
destas situações, promovendo o 
diálogo entre os principais atores 
envolvidos, em sessões de esclare-
cimento e de sensibilização, para 
travar esta grave ameaça que é o 
uso ilegal de venenos na Natureza.

AMBIENTE

Ação de sensibilização

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

MANUEL LUÍS M. VARGAS 
 
Faleceu a 11/08/2016 – Castro Verde 
A família informa o falecimento do seu ente querido e 
agradecem a todos os que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, de qualquer outro modo, lhes 
manifestaram o seu pesar.

CLÁUDIO SILVESTRE PEREIRA MOTA 
27-06-1997/14-11-2016 - Santa Bárbara de 
Padrões

Na impossibilidade de agradecermos 
individualmente a todas as pessoas, que de 
diversas formas nos confortaram com o seu 
carinho e apoio durantes estas horas difíceis, 
vimos, agradecer profundamente as palavras, 

atos e gestos de apoio e amizade.
Filho, irmão, neto, sobrinho, companheiro e amigo, o nosso 

Claudinho deixa-nos uma série de exemplos, que nos deixam muito 
orgulhosos. Um orgulho que não cabe nestas linhas e que nos 
encorajam, muito devagarinho, a continuarmos a percorrer os trilhos 
desta vida, muitas vezes tão injusta e com tão pouco sentido!

Temos consciência de que o nosso percurso nunca mais será 
como antes. A nossa perda é irreparável e a saudade não tem fim, 
nunca terá fim nesta passagem terrena. Apesar disso, continuamos a 
confiar nos desígnios de Deus que chamou para o seu regaço o 
nosso menino. 

Beijem os vossos filhos, pais, irmãos, avós, netos, cônjuges, 
amigos e restantes familiares como se não existisse “o amanhã”, 
porque, de facto, pode não haver “outro dia”.

Uma vez mais, muito obrigado a todos pelo vosso amor, amizade, 
carinho, apoio e respeito demonstrados à nossa família e ao nosso 
Cláudio, que tem tantos amigos verdadeiros.

Um muito obrigado a todas as Entidades, Associações, Clubes 
desportivos; de forma especial ao Futebol Clube Castrense, 
Lunáticos do Pedal e Desportivo da Sete pelo carinho dedicado e 
manifestado pelo nosso CLÁUDINHO. 

“O tempo pode apagar lembranças de um rosto, um corpo, mas 
jamais apagará lembranças de Pessoas que souberam fazer de 
pequenos instantes, grandes momentos.”

Paulo Coelho

JACINTO SEQUEIRA DE 
BRITO GUERREIRO
Faleceu a 05/10/2016  - Castro Verde
"Como o Tempo escoa e a vida se perde!
Estarás sempre no meu coração.
Até um dia, querido Marido".

                                      Maria Da Conceição De Matos Pereira Sequeira Guerreiro 

Esposa, Filhos, Netos e restantes familiares agradecem a todos os que lhes 
manifestaram o seu pesar e que estiveram presentes nesse dia de tão profunda 
dor.

PEDRO MIGUEL D.
MARTINS DIAS 

Faleceu a 03/11/2016 – Castro Verde 
Seus filhos e restantes familiares agradecem a 
todos os que lhes manifestaram as suas 
condolências e pêsames, e que o 
acompanharam até à sua última morada ou 

que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar, pelas 
palavras de carinho, de conforto e atenção que lhe dispensaram no 
momento da despedida. Descansa em paz.

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

FEVEREIRO  
AGRICULTURA /JARDINAGEM/ANIMAISFASES

DA L    A

Informações BORDA-D’ÁGUA

4 FEV.
11 FEV.
18 FEV.
26 FEV.
5 MAR.

12 MAR.
20 MAR.
28 MAR.

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

Antónia  Rosa Guerreiro, 92 anos, Faro 
António dos Santos Tomé, 90 anos, Entradas
António José Cecília Mestre, 56, Piçarras
António Vaz Cislau, 76 anos, Castro Verde
Assunção Ana Sebastião, 81 anos, Castro Verde
Cândida Maria Malveiro, 90 anos, Casével 
Cláudio Silvestre P. Mota, 19 anos, S. Bárbara de Padrões
Conceição Etelvina Maria, 94 anos, Lombador
Francisco Costa Guerreiro, 59 anos, Sete
Francisco José Faleiro B. R. Colaço, 84 anos, Castro Verde
Ilda Maria Mestre, 89 anos, Entradas
Jacinto Sequeira de Brito Guerreiro, 83 anos, Castro Verde 
João Conceição Costa, 80 anos, Entradas
João da Palma Tomé, 91 anos, Castro Verde
José António Vilhena, 85 anos, Estação de Ourique
José Braz Guerreiro, 83 anos, Neves da Graça
José Camacho Rosa Teresa, 70 anos, Piçarras
José Cezário Mestre, 84 anos, Castro Verde
José Guerreiro Raposo, 89 anos, Entradas
José Joaquim Mestre dos Santos, 62 anos, Almeirim
Manuel António Ludovina, 91 anos, Piçarras 
Manuel Joaquim dos Anjos, 78 anos, Castro Verde
Maria Antónia Encarnação Costa, 74 anos, Entradas
Maria Arlete, Casével
Maria Caetano Canário, 83 anos, Lombador
Maria das Dores da C. M. Tavares, 46 anos, Castro Verde
Maria José Mendes V. Lagartinho, 76 anos, Castro Verde
Maria Perpétua Salvador, 80 anos, Entradas
Maria Teresa Remendinho Revés, 85 anos, Castro Verde 
Mateus António Guerreiro, 90 anos, S. Bárbara de Padrões
Pedro Miguel Duarte Martins Dias, 42 anos, Castro Verde

ANTÓNIO VAZ CISLAU 
 
Faleceu a 17/12/2016 – Castro Verde 
A família participa o falecimento do seu ente querido, 
agradecendo a todos os que o acompanharam até à sua 
última morada ou que, de qualquer outro modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

JÚLIA DOS SANTOS 
C. PIMENTEL 
Faleceu a 15/01/2017 – Paço d’Arcos 
“Somos como árvores, cujas raízes fundas se 
fixam na terra. Não desaparecemos, pois parte 
de nós continua para sempre”.  A todos os que 
de alguma forma privaram com a nossa ente 
querida, o nosso muito obrigado.

FRANCISCO COSTA GUERREIRO
Faleceu a 01/10/2016 - Monte da Sete
Esposa e filhos vêm por este meio agradecer a todos os que 
acompanharam o Francisco à sua última morada ou que, de 
qualquer outro modo, lhes manifestaram o seu pesar.
Um agradecimento especial aos restantes familiares, pelo 
apoio e pela vinda a Portugal para estarem perto dele, a dar-
lhe muito amor antes da sua partida. Tal como ele disse: “ 

Tenho a melhor família do mundo e estou muito feliz”. E foi assim que partiu com 
o coração cheio de amor de todos nós e deixando uma eterna Saudade!
Grande seja a Paz em que Descanse no céu.
“Não existe partida para aqueles que amamos. Permanecerão eternamente nos 
nossos corações.”

VOTO DE PESAR 
Pelo falecimento do Doutor Francisco Colaço

O Município de Castro Verde vem expressar o mais profundo 
sentido de tristeza e pesar pelo falecimento do Doutor Francis-
co José Faleiro Baltazar Romano Colaço. O concelho de Castro 
Verde e a região do Campo Branco perdem uma figura ímpar 
da sua vida política e social, um amante da terra e da agricul-
tura e um ativo interveniente no seu movimento associativo.

Mantinha funções de responsabilidade nos Bombeiros Vo-
luntários de Castro Verde, na Associação de Agricultores do 
Campo Branco e na Caixa de Crédito Agrícola de Aljustrel e Al-
modôvar. Colaborador desinteressado da CPCJ de Castro Verde, 
desde a sua fundação, e fundador da Associação Sénior Cas-
trense, o Doutor Francisco Colaço demonstrava assim a sua 
forma abnegada e dedicada de contribuir para a construção da 
comunidade a que pertencia e que ajudou a construir.

Com o seu falecimento, no passado dia 29 de dezembro, Cas-
tro Verde perde uma figura de referência da sua vida social e 
política, deixando a nossa terra mais pobre do ponto de vista 
humano.

À família e aos amigos do Doutor Francisco Colaço, o Muni-
cípio de Castro Verde expressa as mais sentidas condolências. 

Francisco José Caldeira Duarte
- Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde -
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Frango no Tacho de Barro 
 
1 frango
1 cabeça de alhos
1 cebola grande
1 folha de louro
0,5 dl de azeite
1 ramo de salsa
1 bocado de presunto
2 colheres de sopa de vinagre
2 cravos-da-índia
vinho branco
sal

Corta-se o frango, depois de devidamente limpo. Tempera-
se com sal e coloca-se no tacho de barro. Junta-se a cebola, os 
dentes de alho esborrachados com as cascas, o louro, o azeite, 
o vinagre, a salsa, o presunto cortado em fatias finas, os 
cravos-da-índia e o vinho branco por fim, em quantidade 
suficiente para cobrir todos os ingredientes. Tapa-se o tacho 
com a tampa virada ao contrário, que se enche de água, e leva-
se ao lume brando para cozer, não deixando secar a água da 
tampa.

Migas de Bacalhau
1 ou 2 postas de bacalhau
3 ou 4 dentes de alho
pão duro q.b.
1 molho de coentros
azeite q.b.
água
1 folha de louro

Começa-se por cozer o bacalhau em água. Num tacho, 
deitam-se os dentes de alho picados, a folha de louro e o 
azeite. Logo que estejam louros, junta-se a água do bacalhau. 
Quando esta estiver a ferver, junta-se o pão, cortado em 
bocados finos, e deixa-se embeber. Junta-se, em seguida, o 
bacalhau sem pele nem espinhas, e os coentros picados. 
Mexe-se com uma colher de pau, para desfazer o pão. 
Se desejar as migas mais secas, terá que deixar mais tempo ao 
lume, mexendo e dando umas voltinhas, até formar um rolo.

Bolo da Massa do Pão no 
Tacho
1 kg de pão em massa
0,5 kg de açúcar
1dl de azeite 
6 ovos
raspa de 1 limão
1 colher de chá de canela
banha para untar
farinha q.b.

Deitam-se todos os ingredientes num alguidar e batem-se 
com a mão até a massa ficar grossa, mas a correr. Deita-se a 
mistura num tacho untado com a banha e polvilhado com 
farinha. Vai ao forno a cozer.

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

 LEITORES & UTILIDADES

Receitas
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As Andorinhas

Já viram as andorinhas no seu belo 
esvoaçar?!
Queria que fossem minhas
Para as poder sempre olhar!

São pretas e inteligentes
Correm céu de lés-a-lés
Pequeninas e brilhantes
Tal como Deus as fez

Seu trabalho é extenuante
Para o seu ninho fazer
É uma casa importante
P’ros filhinhos que vão ter

E depois com alegria
Aos filhos dão de comer~
Numa constante correria
Até ao anoitecer

Quando o inverno chega
Procuram um país quente
E todas se aconchegam
Onde está muita gente!

E é assim a vida
Destas lindas avezinhas
Que são sempre tão queridas 
Quem me dera serem minhas!

Nelsa Neves Pereira
Casével

Desejamos a todos um Natal 
Feliz e Próspero Ano Novo. 
Tudo de bom para vocês, 
Deseja a família Domingos
Jacinto, Maria e Nigel 

Londres, Inglaterra 

Bons Amigos
Para todos quantos colaboram 
na feitura do nosso jornal “O 
Campaniço”, bem assim como 
para todos os vossos familiares, 
desejos sinceros de um Feliz 
Natal e de um Ano Novo muito 
próspero. 
Obrigado,
Bem hajam… 

Eduardo Jacinto  Loulé

A vida é uma passagem

A vida é uma passagem 
Que nela adorei passar 
Em nova fiz a rodagem 
E a primeira quilometragem 
Que para sempre hei de recordar 
Como foi eu vou-lhes contar.

Os primeiros quilómetros de vida 
Foram feitos com satisfação 
Sempre numa veloz corrida 
Não encontrei subida 
Que me cansasse o coração.

A vida depressa passa 
E depois feita a rodagem 
Tudo vai perdendo a graça 
Hoje, para minha desgraça 
Ando sempre em derrapagem. 
 

Eu, Maria Madalena Colaço, venho por este meio agradecer a foto que pu-
blicaram no último Campaniço, o nosso jornal, o qual eu gosto de receber e 
ler. Agradeço terem publicado os meus versos. Gostei. 
Agora, mais uma vez peço, se for possível, que publiquem esta foto, que en-
vio novamente. A outra era antiga, esta é atual. Começaram como a antiga, 
com crianças e poucas, e hoje encontra-se este grupo e faltam alguns que 
não puderam estar presentes.

É bonito de ver, para quem não conhece o Grupo de Amigos da Aleluia de 
S. Marcos da Atabueira, que se realiza todos os anos ao sábado de Aleluia, pela 
freguesia toda. Saem às 6 da manhã e terminam na Igreja às 11h00 do dia. 
 
Maria Madalena Colaço 
São Marcos da Atabueira

Opinião

A poesia popular
Tem coisas belas e raras
Preocupa-se em rimar
Sem usar palavras caras.

Na poesia popular
Nunca há dicionário
As palavras p’ra rimar
Saem do imaginário

A poesia popular
É do povo que ela vem
Fala de tudo é salutar
Entende-se muito bem.

A poesia popular
É pura, é genuína
É antiga secular
É uma arte divina

A poesia popular
Na sua rima simplista
Assim como o cantar
Era a forma de falar
Na longa noite fascista.

Seria Bom 

Aldeias, vilas cidades
Deviam ter faculdades
P’ra segurar os seus entes
Ali podem crescer
Ter condições p’ra viver
Junto dos seus ascendentes.

E cada ser que nascesse
Na sua terra crescesse
Sem nunca de lá abalar
Defendia outros valores
Bem diferentes dos horrores
De partir e emigrar.

Bem sei que só a sonhar
Se podia acalentar
Ser esta a realidade
A verdade é bem diferente
Sabe-o bem quem está ausente
Corroído pela saudade.

Porque é que a gente partiu
Da terra que nos pariu
À procura de outro cais 
Outros lá foram chegando
E hoje estão desfrutando
Do que a gente gosta mais.

Já paro para descansar 
Coisa que antes não fazia 
Levava os dias a girar 
Girava sem descansar 
E por vezes nem dormia. 
 
Vai-se acabando o meu girar 
Com tanta quilometragem 
Já sinto as peças a gripar 
Só tenho olhos para ver passar 
Outros motores em rodagem. 
 
Agora sou um pequeno e velho motor 
Tenho saudade da minha rodagem 
Não gripei com o calor 
Nem com o excesso de amor 
Gripei com tanta quilometragem. 
 
Maria de Jesus Peres Lopes 
Lisboa

Poesia retirada do livro "Poetas Nossos Municípes", edição da Câmara 
Municipal da Moita,  na qual participa Hermínio Gomes, poeta popular 
natural de Castro Verde. Agradecemos o envio da edição.
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“IDOSOS EM SEGURANÇA” 

Ações de sensibilização à população 
No âmbito do Programa de Sen-

sibilização Sobre Burlas, a Guarda 
Nacional Republicana - Destaca-
mento Territorial de Almodôvar 
promoveu, durante os meses de 
novembro e dezembro, em par-
ceira com o Lar Jacinto Faleiro e 
a União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével, Sessões de Escla-
recimento junto de 80 idosos das 
localidades de Aivados, Almeirim, 
Estação de Ourique e Piçarras, que 
tiveram como objetivo esclarecer e 
informar sobre o perigo das burlas. 

Atualmente os burlões utilizam, 
formas simples e eficazes de con-
vencer as pessoas a “cair” na sua 
conversa. Geralmente são pessoas 
bem vestidas (fato e gravata), com 
voz calma e afável, e com uma con-
versa muito convincente e cativan-
te. Uns afirmam ser da Segurança 
Social e pretendem ajudar os idosos 
a trocar dinheiro, afirmando que 
as notas que possuem perderam 
a validade ou que vão sair de cir-
culação. Outros dizem ser do Ban-
co e que estão ali para substituir 
o cartão de crédito por um cartão 
novo, pedindo às vítimas o código 
do respetivo cartão. Há ainda os 
que se apresentam como familia-
res que há muito emigraram para 
o estrangeiro e solicitam dinhei-
ro em troca de uma encomenda 

enviada, para a vítima, por outro 
familiar. Existem ainda os vulga-
res “Contos do Vigário”, cujos es-
quemas ou negócios propostos às 
vítimas apresentam sempre gran-
des e chorudas recompensas. Neste 
caso, os burlões iludem a vítima 
com a possibilidade de obtenção 
de dinheiro fácil. Muitas vezes apre-
sentam histórias de heranças por 
receber ou reclamar, e solicitam à 
vítima a entrega de uma quantia 

em dinheiro para que o esquema 
resulte e para que esta veja o seu 
dinheiro duplicar. 

As ações de divulgação junto da 
população, em especial dos mais 
idosos, sobre os modos de atuação 
dos burlões, e das medidas preven-
tivas em caso de ser confrontado 
com este tipo de situação, são for-
mas dos cidadãos se precaverem 
e evitarem ser mais uma vítima 
deste flagelo. 

Frio
Uma vaga de frio é produzida por 
uma massa de ar frio e geralmen-
te seco que se desenvolve sobre 
uma área continental. Durante es-
tes fenómenos ocorrem reduções 
significativas, por vezes repenti-
nas, das temperaturas diárias, 
descendo os valores mínimos 
abaixo dos 0ºC no inverno. Neste 
sentido, a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) alerta para 
as baixas temperaturas sentidas, 
especialmente durante a noite, e 
destaca um conjunto de medidas 
de autoproteção, reforçando a ne-
cessidade de uma especial aten-
ção aos grupos populacionais 
mais vulneráveis. 

A Autoridade Nacional de Proteção Ci-
vil recomenda: 

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

• Assegure uma adequada ventilação 
das habitações, quando não for pos-
sivel evitar o uso de braseiras ou la-
reiras; 

• Evite o uso de dispositivos de aque-
cimento durante o sono, desligando 
sempre quaisquer aparelhos antes 
de se deitar. 

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

• Especial atenção por parte das famí-

lias e vizinhos, e das redes sociais de 
proximidade, com as situações de 
pessoas idosas e em condição de 
maior isolamento. 

A Direção Geral da Saúde sugere a 
adoção das seguintes medidas:

 • Evitar a exposição prolongada ao 
frio e as mudanças bruscas de tem-
peratura. 

• O uso de várias camadas de roupa 
folgada e adaptada à temperatura 
ambiente.

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

• A ingestão de sopas e bebidas quen-
tes, evitando o álcool que proporcio-

na uma falsa sensa-
ção de calor. 

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

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

Aqui ficam alguns conselhos importantes a ter em 
consideração nestas situações, nomeadamente, o que 
fazer contra os Burlões.

• Mantenha as portas e janelas de casa fechadas; 
• Coloque um óculo e uma corrente de segurança na porta, não per-

mitindo a entrada de pessoas suspeitas ou desconhecidas, sem 
ter a certeza de quem são; 

• Todos os funcionários dos serviços das Águas, Luz, Telefones, Se-
gurança Social, etc, têm cartões de identificação própria. Em caso 
de qualquer dúvida não os receba e comunique de imediato à 
GNR, a fim de esta confirmar a qualidade desses funcionários; 

• Se estiver sozinho(a) em casa não permita que se apercebam dis-
so. Finja que está acompanhado(a) de algum familiar e chame por 
ele; 

• Não forneça qualquer informação sua, de vizinhos ou de conheci-
dos a estranhos, pois poderá ser utilizada para burlar outras pes-
soas; 

• Cultive boas relações de vizinhança, possibilitando o apoio mútuo 
e rápido em situações duvidosas ou de emergência; 

• Não guarde grandes quantias em dinheiro no interior da sua casa. 
Hoje em dia os Bancos têm serviços seguros e bastante acessíveis 
a todos para a guarda do seu dinheiro; 

• Na rua faça-se acompanhar apenas do dinheiro necessário para 
aquilo que pretende fazer; não demonstre que transporta muito 
dinheiro ou objetos de valor e evite transportar a carteira em sítio 
facilmente visível ou na mão. 

• Se for, de alguma forma, confrontado com um qualquer tipo de 
burla, mantenha a calma e procure chamar a atenção de alguém 
que o possa ajudar. Tente memorizar as características físicas das 
pessoas (nacionalidade, etnia, idade, sexo, altura, cabelo, olhos, 
barba, cicatrizes, sinais, tatuagens, roupas, etc.), o meio de trans-
porte utilizado (marca, modelo, cor, matricula, nº de ocupantes, 
direção tomada, etc., 

• Se for ameaçado ou agarrado, procure chamar a atenção gritando 
ou procurando alguém próximo. Apresente a sua queixa imedia-
tamente de forma a resolver a sua situação em tempo útil e para 
prevenir que outros “caiam” ou sejam aliciados pelos burlões.

CAGIA – CANIL INTERMUNICIPAL DA RESIALENTEJO

Adote um animal de estimação
Atualmente existem milhares de 

animais a precisar de um novo lar 
em Portugal. Alguns foram aban-
donados, outros perderam-se dos 
donos e outros já nasceram nas 
ruas. A adoção é a forma de lhes 
proporcionar uma nova oportuni-
dade para serem felizes. Escolha 
um companheiro para a vida, e faça 
a diferença. Adote um amigo de 
quatro patas.

No CAGIA – Canil Intermunicipal 
da RESIALENTEJO,um projeto de 

um conjunto de Municípios, entre 
os quais, Castro Verde, que desen-
volve diariamente um trabalho de 
recolha e encaminhamento de ani-
mais domésticos de companhia 
abandonados, proporcionando-
-lhes os melhores cuidados pos-
síveis, até que seja encontrado um 
novo dono, poderá encontrar esse 
amigo para a vida.  

Informe-se! Este projeto inter-
municipal realiza um trabalho de 
divulgação dos animais, principal-

mente através da página oficial no 
Facebook ou no site do CAGIA. De 
forma a facilitar este processo foi 
ainda elaborado um Guia que tam-
bém está disponível no site, e que 
fornece informação detalhada de 
como se processa uma adoção.  

Adote um amigo. Dê um 
novo lar a um animal 
que lhe trará companhia, 
amor e afeto!

CAGIA - Canil/Gatil 
Intermunicipal da Resialentejo
Herdade do Montinho
Apartado 6272
Santa Clara de Louredo
7801-903 Beja 
Tel: 284 311 220 
Fax: 284 311 221
Site: www.cagia.pt

E-Mail: geral@cagia.pt
Facebook: www.facebook.com/
canil.resialentejo

Ação de sensibilização nos aivados

SOCIEDADE
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Estágios da Federação Portuguesa de Atletismo e do Grupo de Atletismo de Fátima
Quinze atletas dos escalões ini-

ciados, juvenis e juniores do Setor 
de Lançamentos da Federação Por-
tuguesa de Atletismo realizaram, 
nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro, 
um estágio na Pista Simplificada de 
Atletismo do Estádio Municipal 25 
de Abril, em Castro Verde, sob a 
orientação de Paulo Reis, Diretor 
Técnico Nacional do Setor de Lan-
çamentos. Este estágio de prepa-
ração foi o primeiro da época 2016/2017 
e teve como objetivos a avaliação 
física e técnica dos atletas, com vista 
à sua qualificação para o conjunto 
de provas agendado para julho, no-
meadamente o Campeonato da 
Europa de Juniores, o Campeona-
to da Europa de sub-23 e o Festival 

Olímpico da Juventude.
Para Paulo Reis “é fundamental 

preparar, com antecedência, estes 
atletas de referência da Federação 
Portuguesa de Atletismo, capazes 
de alcançar resultados de nível in-
ternacional e de vir a representar 
Portugal nos campeonatos que se 
avizinham. É por isso que, durante 
estes dias, e até à data das provas, 
para além da avaliação física e con-
dicional dos nossos atletas, desen-
volvemos diferentes pistas de tra-
balho que os preparam para as 
competições em agenda”.

Esta não é a primeira vez que a 
Secção de Lançamentos da Fede-
ração Portuguesa de Atletismo elege 
Castro Verde para estagiar. Para o 

diretor técnico “é longo o histórico 
de presenças da FPA em Castro 
Verde”, escolha que justifica com a 
“qualidade das condições de tra-
balho” da Pista Simplificada de Atle-
tismo do Estádio Municipal 25 de 
Abril, em Castro Verde.

Também o Grupo de Atletismo 
de Fátima esteve em Castro Verde, 
entre os dias 19 e 22 de outubro, e 
de 15 a 21 de dezembro, onde os 
atletas realizaram dois Estágios, sob 
a direção do Prof. José Dias, Técnico 
Nacional do Setor de Provas Com-
binadas. 

Previsto está já também mais um 
Estágio desta coletividade, agen-
dada para o próximo mês de abril 
de 2017.

Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde
Atletas alcançam títulos no Open Nacional de Lisboa

Os atletas da Associação 
de Jiu-Jitsu Brasileiro de 
Castro Verde (AJJBCV) par-
ticiparam, no passado dia 10 
dezembro de 2016, no Open 
Nacional, que se realizou em 
Lisboa.

Nesta competição, os atletas 
(AJJBCV) Luís Reininho e 
Carlos Sequeira, estiveram 
em grande destaque, sagran-

do-se vencedores na cate-
goria Master nas faixas branca 
e azul, respetivamente, jun-
tamente com o jovem Diogo 
Silva que também se sagrou 
campeão na categoria Infan-
to-Juvenil – faixa Amarela.

Além dos resultados alcan-
çados por estes atletas, a 
AJJBCV viu ainda Vasco 
Reininho (categoria Mirim – 

faixa Cinza), Bruno Lima (In-
fanto-Juvenil – faixa Laranja), 
Rui Henriques (Juvenil – faixa 
Branca e Absoluto Juvenil) 
e Jonas Rodrigues (Master 
– faixa Roxa) serem classifi-
cados em segundo lugar, nas 
suas categorias.

Já Alex Muratov foi tercei-
ro classificado na categoria 
Mirim – faixa Cinza, assim 

como Jonas Rodrigues em 
Masters Absoluto – faixa Roxa.

Actualmente a AJJBCV 
conta com 43 atletas a pra-
ticar Jiu-Jitsu em Castro 
Verde, abrangendo várias 
faixas etárias, onde se destaca, 
para além da competição, 
a formação e a promoção 
da modalidade na sua ver-
tente lúdica.

7º Meeting de Atletismo
Jovem de Castro Verde 

O Meeting de Atletismo Jovem de 
Castro Verde é, cada vez mais, uma 
prova que marca o calendário do 
atletismo no sul do país tendo, nesta 
sétima edição, reunido 225 atletas 
de 20 equipas de vários pontos do 
país (distritos de Lisboa, Setúbal, 
Coimbra, Beja, Évora, do Algarve 
e da Região Autónoma dos Açores) 
que, a 11 de dezembro, disputaram 
na Pista de Simplificada Atletismo 
do Estádio Municipal 25 de Abril, 
as diferentes disciplinas que com-
põem esta competição, nomeada-
mente, corrida, concurso de saltos 
(comprimento e altura) e concurso 
de lançamentos (peso e dardo) e a 
realização simultânea da Taça de 
Benjamins.

Coletivamente, esta sétima edição 
teve como vencedora a equipa do 
Clube Oriental de Pechão (Algarve). 

Nas marcas individuais, entram para 
o Ranking de Meeting de Atletismo 
Jovem de Castro Verde um conjunto 
de resultados que refletem a impor-
tância da formação e da criação de 
momentos de encontro entre atletas, 
uma das missões da prova ao dire-
cionar-se para os escalões jovens.  

O 7º Meeting de Atletismo Jovem 
de Castro Verde foi organizado pela 

Câmara Municipal de Castro Verde, 
no âmbito da parceria estabelecida 
com a Associação de Atletismo de 
Beja, e contou com os apoios da 
SOMINCOR e da União de Fregue-
sias de Castro Verde e Casével, com 
o apoio à divulgação do Diário do 
Alentejo, Rádio Castrense e Rádio 
Voz da Planície e o apoio da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação 
de Castro Verde.

IV Grande Prémio de
Atletismo do Campo 
Branco

 A 8 de janeiro, Castro Verde pro-
moveu a quarta edição do Gran-
de Prémio de Atletismo do Campo 
Branco, prova de circuito urbano 
com início na Praça da República, 
à qual se associou a realização, em 
simultâneo, do Campeonato Dis-
trital de Estrada 2017, numa manhã 
dedicada à modalidade. 

Na classificação por equipas, este 
4º Grande Prémio de Atletismo do 
Campo Branco teve como vence-
dora a equipa do Beja Atlético Clu-
be, seguida das equipas do Núcleo 
Desportivo e Cultural de Odemira 
e do Clube da Natureza de Alvito.

A nível individual destacamos a 
prestação dos atletas do Futebol 
Clube Castrense, nas suas cate-
gorias de Veteranos, António Ur-
bano que subiu ao primeiro lugar 
do pódio e Shamira Simões que se 
classificou no 3º lugar. Este Grande 
Prémio foi também a confirmação 
do grande momento de forma do 
atleta Bruno Paixão, do Beja Atlético 
Clube, que venceu a prova rainha 
da competição.

Organizada pela Câmara Muni-
cipal de Castro Verde e a Associa-
ção de Atletismo de Beja, com a 
colaboração da Guarda Nacional 

Republicana, da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde, a prova reuniu 191 
atletas dos escalões de benjamins, 
infantis, iniciados, juvenis, seniores 
e veteranos de 17 equipas e simpa-
tizantes da modalidade, o que fez 
desta edição a mais participada.

No âmbito deste 4º Grande Pré-
mio de Atletismo do Campo Branco 
decorreu ainda a Caminhada “Feliz 
Ano Novo”, integrada no calendá-
rio de caminhadas do Programa 
Atividade Com`Vida.

DESPORTO

7º MEETING DE ATLETISMO JOVEM DE CASTRO VERDE / 4º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DO CAMPO BRANCO

Castro Verde, uma referência na prática do atletismo
A realização e a promoção de iniciativas ao nível do atletismo tem sido, no plano desportivo, uma das apostas da Câmara 
Municipal de Castro Verde. A parceria estabelecida entre a autarquia e a Associação de Atletismo de Beja tem fomentado o 
desenvolvimento da modalidade. Neste contexto, Castro Verde foi, nestes últimos dois meses, palco de duas competições 
regionais de atletismo. 

7º meeting de atletismo jovem

7º meeting de atletismo jovem

4º grande prémio de atletismo do campo branco
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NOTÍCIAS

  
B R E V E S B R E V E S
Trabalhadores 
da autarquia 
reuniram em 
almoço-convívio 
de Natal 

Realizou-se no dia 20 
de dezembro, o Almoço 
de Natal da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, 
que contou com a pre-
sença dos eleitos locais e 
dos trabalhadores e cola-
boradores da autarquia.  
O espaço polivalente da Es-
cola Secundária de Castro 
Verde foi o local escolhido 
para acolher as cerca de 
200 pessoas que se junta-
ram na celebração desta 
quadra natalícia, num am-
biente de amizade e con-
fraternização.

União de 
Freguesias de 
Castro Verde e 
Casével editou 
Calendário para o 
ano de 2017

À semelhança de anos 
anteriores, a União das 
Freguesias de Castro Verde 
e Casével editou um calen-
dário para o ano de 2017.

Da autoria de Joaquim 
Rosa, as ilustrações que 
compõem esta edição pre-
tendem homenagear a ri-
queza da avifauna existente 
no concelho de Castro Ver-
de, através da representa-
ção de aves como a Abetar-
da, o Peneireiro-das-torres 
ou a Águia Imperial.

Os calendários são gra-
tuitos e podem ser levan-
tados na sede da Junta da 
União das Freguesias de 
Castro Verde e Casével e 
nos locais habituais, du-
rante o seu horário de fun-
cionamento, das 09h00 
às 12h30 e das 14h00 às 
17h30.

Biblioteca 
dinamizou 
Ateliers de Natal

Durante a pausa letiva 
do Natal, a Biblioteca Mu-
nicipal Manuel da Fonseca 
dinamizou um atelier que 
teve como objetivo ocupar 
de forma saudável e cria-
tiva as férias das crianças 
com idades compreendidas 
entre os 6 e os 12 anos. 

O atelier, que decor-
reu de 19 a 30 de dezem-
bro, reuniu um total de 23 
crianças e dinamizou ativi-
dades como trabalhos ma-
nuais e expressão plástica, 
oficinas de culinária e vi-
sionamento de filmes.

Substituição da 
cobertura do 
edifício da antiga 
Escola Primária 
de S. Marcos

A Junta de Freguesia de 
S. Marcos da Atabueira vai 
levar a cabo o projeto de 
substituição e alteração 
da cobertura do edifício 
da antiga Escola Primária 
da localidade. A empreita-
da representa um investi-
mento no valor de 20 500 
v e tem como objetivo a 
substituição e alteração das 
telhas canudo existentes na 
cobertura que já não dão 
garantias de durabilidade 
e estanquicidade.

A requalificação em cau-
sa visa dotar este edifício 
centenário de condições 
para a realização de even-
tos de caráter social e cul-
tural.

Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo 
celebraram Dia de 
Reis 

Mais de 300 alunos do pré-
-escolar e 1º ciclo dos Centros 
Escolares nº1 e 2 de Castro 
Verde celebraram, no passa-
do dia 6 de janeiro, o Dia de 
Reis, entoando cânticos alu-
sivos à quadra.

Acompanhados pelos pro-
fessores de Música das Ati-
vidades de Enriquecimento 
Curricular (AEC’s) e pelos 
monitores de Cante Alente-
jano, os alunos passaram pela 
Praça da República, deslo-
cando-se, de seguida, até ao 
edifício da Câmara Municipal, 
onde foram recebidos pelo 
Presidente da autarquia e 
restantes funcionários, que 
também foram brindados 
com a interpretação de alguns 
temas alusivos à data.

A iniciativa que teve como 
objetivo assinalar o Dia de 
Reis, procurou também en-
volver as crianças nas tradi-
ções locais.

O Campaniço
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Reabilitação da Estrada Municipal 508
e do Caminho Municipal 1139

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, em coerência com a estra-
tégia de desenvolvimento local e 
no âmbito da sua ação, tem vindo a 
desenvolver vários projetos ao nível 
das acessibilidades, mais concre-
tamente, da manutenção das vias 
de comunicação.

Na reunião ordinária do dia 9 de 
novembro de 2016, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde aprovou, 
por unanimidade, os projetos de 

reabilitação da Estrada Municipal 
(EM) 508 e do Caminho Municipal 
(CM) 1139, que fazem a ligação en-
tre as povoações de Castro Verde e 
Santa Bárbara de Padrões, e San-
ta Bárbara de Padrões e A-do-Ne-
ves, respetivamente, e a abertura 
de concursos para execução das 
respetivas empreitadas.

Os projetos de reabilitação, com 
os preços base do concurso no va-
lor de 950.000 € (EM508) e 650.000 

€ (CM1139), contemplam a execu-
ção do alargamento, pavimentação, 
drenagem e sinalização de ambas 
as vias cuja reabilitação, conside-
rada prioritária para o concelho, 
tem como objetivos melhorar as 
acessibilidades entre Castro Verde 
e A-do-Neves e, por conseguinte, 
proporcionar uma maior segurança 
e conforto a quem as utiliza dia-
riamente.

Centro Comunitário do Monte Cerro 
foi inaugurado

Foi inaugurado, no passado dia 
12 de novembro, o Centro Comu-
nitário do Monte Cerro, com um 
Magusto promovido pela União de 
Freguesias de Castro Verde e Casével, 
que contou com a participação da 
população local e com a animação 
musical do grupo de violas campa-
niças, “Moços d’Uma Cana”. 

Esta nova infraestrutura é o re-
sultado da reabilitação de dois edi-
fícios existentes na localidade, com 
uma área de 110 m, que agora se 
encontram convertidos em espaço 
de convívio, constituído por uma 
sala polivalente, copa, wc’s e ar-
ranjos exteriores.

O Centro de Comunitário do 
Monte Cerro reveste-se de extre-
ma importância para a população 
desta localidade, que tem agora à 
disposição um local privilegiado de 

encontro e convívio e para ativida-
des de caráter social, entre outras. 

Um investimento no valor de 
46.040,30 c, comparticipado em 
80% pela Câmara Municipal de Cas-

tro Verde, ao abrigo do protocolo de 
delegação de competências para 
as autarquias, sendo que os restan-
tes 20% couberam à União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casével. 

Remodelação da Rede de Abastecimento
de Água

Nos últimos tempos, em conso-
nância com a programação definida 
nos documentos que orientam a 
atividade da autarquia, a Câmara 
Municipal de Castro Verde, cons-
ciente dos problemas que são con-
sequência da existência de uma rede 
de abastecimento de água envelhe-
cida, tem realizado um conjunto 
de ações preparatórias e indispen-
sáveis à execução da remodelação 
da rede de abastecimento de águas 
em baixa.

A reparação e a substituição de 
uma rede construída há várias dé-
cadas, é uma operação complexa 

que, à luz dos dias de hoje, na se-
quência da vivência e do conheci-
mento, deve ser feita com respon-
sabilidade, programada para que 
minimize os incómodos na vida 
dos cidadãos e para alcançar os 
resultados desejados. Não se tra-
ta de uma simples substituição de 
“tubagem”, é preciso reunir condi-
ções operacionais que no futuro 
prolonguem precisamente o tempo 
de vida dessa mesma rede.

Nesta perspetiva, e no assumir 
desta ação foram realizados os se-
guintes trabalhos:

- Elaboração de registos porme-

norizados de informação pertinente 
(consumos, perdas, ruturas, etc.);
- Conclusão dos cadastros das re-

des de abastecimento de água de 
várias localidades do concelho;

- Conclusão do Estudo Hidráulico 
da rede;

- Reparação das ocorrências veri-
ficadas e consequente melhoria 
dos troços e ramais adjacentes;

- Lançamento do procedimen-
to concursal de adjudicação da 
“Ação de Redução de Perdas em 
Rede”, primeira fase de trabalhos 
de remodelação da rede.
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Assembleia Municipal de Castro Verde

SESSÃO SOLENE EVOCATIVA
DOS 40 ANOS DO PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO

A 12 de Dezembro de 1976 reali-
zavam-se as primeiras eleições 
do Poder Local Democrático. 

Homens e Mulheres entregaram-se 
às causas da democracia e atra-
vés dos órgãos autárquicos inicia-
ram um processo de resposta às 
necessidades das populações. 

Em dezembro de 2016 
completaram-se 40 anos sobre esta 
data histórica para o país. Em Castro 
Verde, a efeméride foi assinalada 
com uma Sessão Solene Evocativa 
da Assembleia Municipal de Castro 
Verde, dia 12 de dezembro, no Fórum 
Municipal, que teve como ponto único 
da ordem de trabalhos a evocação dos 
40 anos do Poder Local Democrático, 
tendo sido convidados a discursar 
todos os partidos políticos com 

assento na Assembleia Municipal. 
Presidiram à sessão solene, 

Maria Fernanda do Espírito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal, 
Carolina Conceição Cabaça, primeira 
secretária, e João Miguel Benedito 
Branco, segundo secretário. Durante 
a abertura, Maria Fernanda do Espirito 
Santo evocou a importância do Poder 
Local Democrático, uma das principais 
conquistas de Abril e uma data 
histórica fundamental no processo 
de construção do país democrático, 
responsável, ao longo destes 40 
anos, pela significativa melhoria das 
condições de vida dos portugueses.

A presidente sublinhou ainda que 
o “tempo não é apenas de evocação 
e homenagem, é também de luta: 
luta pela reposição urgente das 

freguesias liquidadas pelo anterior 
governo; luta pela implementação 
da regionalização, prevista 
na Constituição da República 
Portuguesa, desde 2 de abril de 
1976, mas sucessivamente adiada 
por diferentes governos”. 

Maria Fernanda do Espírito Santo 
fez, na sua intervenção, especial 
referência a Fernando Caeiros, ex-
presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, que “de forma 
digna, competente e empenhada, 
esteve à frente dos destinos do 
concelho desde as primeiras 
eleições e por mais de trinta anos”.

Posteriormente, tomaram da 
palavra o deputado municipal 
Guilherme Góis, em representação 
do PSD, o deputado municipal Filipe 

Mestre, em representação dos 
eleitos do PS e Ana Luísa Fatana, em 
representação dos eleitos da CDU. 

Por fim, discursou o Presidente 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, Francisco Duarte, que 
reafirmou a importância que o 
Poder Local Democrático tem tido 
para a melhoria das condições 
de vida das populações e para o 
desenvolvimento das localidades, 
ao longo destes últimos 40 anos. 

Estiveram igualmente presentes os 
eleitos para a Assembleia Municipal, 
os vereadores da Câmara Municipal 
de Castro Verde, os presidentes 
das Juntas e demais autarcas 
das freguesias do concelho, e 
representantes dos partidos políticos.
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g  DISCURSO
FRANCISCO DUARTE
Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde

Exma. Senhora Presidente da 
Assembleia Municipal de Castro 
Verde

Exmos. Senhores e senhoras 
eleitos da Assembleia Municipal

Exmos. Senhores Vereadores 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde

Exmos. Senhores Presidentes 
das Juntas de Freguesia do 
concelho

Exmos. senhores e senhoras 
autarcas e ex-autarcas e demais 
convidados

Minhas senhoras e meus 
senhores:

Nesta sessão evocativa 
dos 40 anos do Poder Local 
Democrático, começo esta 
minha intervenção com um 
cumprimento muito particular 
a todos aqueles que entre 1976 
e 2013 participaram nas listas 
sufragadas em atos eleitorais 
autárquicos e, sobretudo, a 
todos aqueles que, eleitos para 
os vários órgãos, participaram 
ativamente na vida política do 
nosso concelho, contribuin-
do dessa forma para a cons-
trução da sociedade livre e 
democrática em que vivemos.

E estou a ver muitos nesta sala e 
a pensar em muitos outros que, 
por motivos diversos, não pude-
ram estar aqui hoje. Em particu-
lar, estou a pensar em Fernando 
Caeiros, eleito presidente da 
Câmara Municipal em 1976, 
cargo para o qual foi sucessiva-
mente eleito durantes 32 anos. 

Faço este cumprimento em jeito 
de homenagem a todas essas 
mulheres e homens porque se 
o 25 de abril de 1974 foi o dia 
da reposição da liberdade, da 
reconquista do simples gesto 
de dizer democracia, o poder 
local democrático legislado na 
Constituição Portuguesa de abril 
de 1976, e sufragado pela pri-
meira vez universal e livremente 
nas eleições de dezembro de 
1976, foi um dos mais impor-
tantes baluartes do processo 
de consolidação da democracia 
saída da revolução dos Cravos.

As eleições autárquicas de 12 
de dezembro de 1976, faz hoje 
precisamente 40 anos, foram 
então as mais participadas de 
toda a nossa história e os seus 

resultados trouxeram para a vida 
política portuguesa milhares de 
cidadãos eleitos para os novos 
órgãos das autarquias locais do 
país, quer nas assembleias de 
freguesia e juntas de freguesia 
quer nas assembleias munici-
pais e câmaras municipais.

Homens, mulheres e jovens, 
assumiram princípios, vestiram 
a camisola das suas ideolo-
gias, desfraldaram bandeiras de 
esperança para vestir de vonta-
de, de dedicação e de coragem 
o tempo de construir um país 
novo, que então começava, e 
onde se exigia que todos tives-
sem as mesmas oportunidades. 

Alguns daqueles primeiros 
autarcas pouco mais sabiam 
que assinar o seu nome, impedi-
dos que foram durante o regime 
do Estado Novo de ir à escola. 

Raros eram aqueles que tinham 
conhecimentos em gestão 
autárquica, porque até aí os 
lugares nas câmaras e fre-
guesias eram para os escolhi-
dos pelo regime sem qualquer 
consulta séria aos cidadãos. 

Poucos eram os que tinham as 
mínimas noções sobre legis-
lação para poderem deci-
dir em conformidade com o 
tempo de coragem e impro-
viso em que se vivia, numa 
terra onde estava praticamen-
te tudo, mas tudo, por fazer.   

O novo quadro legal que enqua-
drava as autarquias locais, 
consagrado na Constituição 
da República que havia sido 
aprovada pela Assembleia 
Constituinte de 2 de Abril de 
1976, era ainda muito recen-
te. E as noções de poder 
local que vinham do anti-
go regime não eram exem-
plo para coisa nenhuma. 

Mas, muito rapidamente, os 
novos autarcas souberam trans-
formar uma realidade amorfa 
e descolorida, numa realidade 
vestida de esperança chama-
da Poder Local Democrático:

A subserviência ao Poder Central 
foi substituída pela autonomia 
e pela independência institu-
cional das autarquias locais;

O caciquismo e a prepotência 
dos presidentes de Câmara do 
antes do 25 de abril foram subs-
tituídos por um quadro de gover-
nação com regras democráticas, 
onde a última palavra é legitima-
da pelo cidadão através do voto;

Os lugares de “faz de conta” 
dos Vereadores do regime do 
antigamente, de antes do 25 
de abril de 1974, foram subs-
tituídos por uma participação 
ativa e interventiva dos cida-
dãos eleitos para esses lugares, 
num ato pleno de cidadania.

Ao mesmo tempo, o Poder Local 
Democrático reforçava-se insti-
tucionalmente sob o olhar aten-
to das Assembleias Municipais 
e de Freguesia, aumentando o 
envolvimento de mais cidadãos 
no exercício pleno de cidadania 
no espaço do poder local, e pelo 

papel fiscalizador que assumia, 
criando-se um maior sentido 
de responsabilidade em tempo 
de eleições e, acima de tudo, 
o fim da atitude de impunida-
de e de indiferença para com 
o cidadão, tão comum a quem 
entendia não ter de responder 
pelos seus atos de governação.

O regime de censura e de opres-
são que se vivia anteriormente 
ao 25 de abril de 1974, tão bem 
refletido na maioria dos lugares 
nomeados ou votados em elei-
ções fantoche para as câma-
ras, era então substituído por 
um regime democrático onde 
era e é possível fazer oposição 
ativa e mostrar discordância 
a quem governava e a quem 
governa, de forma livre, des-
comprometida e sem medo. 

Tal como está estabelecido na 
Constituição Portuguesa, “as 
autarquias locais, eram agora 
pessoas coletivas territoriais 
dotadas de órgãos represen-
tativos, que visam a prossecu-
ção de interesses próprios das 
populações respetivas, sob a 
forma de municípios, fregue-
sias e regiões administrativas 
no continente, com patrimó-
nio e finanças próprios”.

E foi assente nessas premissas 
legais que ao longo de 40 anos 
se foi construindo o Poder Local 
Democrático que conhecemos.

Um poder nascido junto das pes-
soas, legitimado pelo dia-a-dia 
de todos os cidadãos, reforçado 
pela proximidade com as pes-
soas, operando num quadro de 
intervenção cujo objeto principal 
é a resposta às necessidades 
mais básicas das populações. 

O Poder Local Democrático foi, e 
é, diga-se sem qualquer sombra 
de dúvidas, o espaço maior de 
consolidação do regime demo-
crático, pelo método de fazer 
política junto das pessoas e 
sob o constante controlo das 
populações que, de quatro em 
quatro anos, pôde e pode votar 
para demonstrar o seu senti-
mento relativamente ao trabalho 
efetuado, devendo, insistente-
mente, questionar a continuida-
de e a legitimidade das equipas 
autárquicas sempre que estas 
não respondam às necessidades 
e aos anseios em si deposita-
das pelas suas comunidades.

40 anos depois, a resposta 
à pergunta básica do quan-
to foi importante o poder local 
democrático para o nosso 
país, essa resposta é SIM!

Foi importantíssimo, e não 
só no plano operacional, 
como muito defendem.

Com o Poder Local Democrático, 
a democracia é mais real, 
é mais legítima, mais efe-
tiva e mais autêntica.

Para constatarmos estes fac-
tos não temos de andar muito 
para ter uma resposta concre-
ta e cabal, porque os exemplos 
multiplicam-se à nossa volta,

Olhemos de forma descompro-
metida para o nosso concelho. 
E, sobretudo, todos aqueles que 
nasceram antes de 1976, para 
que, com o seu olhar objetivo e 
sem destorcimentos ideológicos 
ou partidários, possam pas-
sar o seu testemunho aos mais 
novos. E, focado esse olhar, falar 
de como eram as realidades 
urbanísticas das nossas vilas 
e aldeias; de como era a vida 
cultural e desportiva das nossas 
terras; de como era a estrutura 
social e económica deste conce-
lho e desta região. 

Não se iludam aqueles que 
procuram encontrar respostas, 
mesmo que singelas, vestidas de 
ornamentos desculpabilizantes 
para quem estava nas Câmaras 
antes do 25 de abril de 1974.

A realidade era esta:
Não havia vida cultural, social, 
desportiva, económica, emanada 
do poder local de antigamente! 
Não havia preocupações maio-
res na área do urbanismo ou na 
modernização de equipamentos!

Não havia ruas minimamen-
te decentes por essas aldeias 
fora, nem na sede de conce-
lho. Energia elétrica era coisa 
rara e, muito menos, água ao 
domicílio, rede de esgotos, 
recolha de lixos domésticos 
com o mínimo de condições. 

Eletrificação rural e caminhos 
rurais?

Não havia, apenas o que 
cada um fazia por iniciati-
va própria e dinheiros seus!  

A habitação era, na maioria dos 
casos, má. Grande parte das 
casas não tinha as mínimas 
condições de habitabilidade e 
o envolvimento das Câmaras 
nessa realidade era nulo. 

Os poucos apoios sociais que 
havia vinham das Casas do Povo 
e eram ridículos e a política de 
“assistência” aos mais desfa-
vorecidos passava sobretudo 
pelas instituições “privadas” 
ditas de caridade, ausente que 
estava o Estado das suas res-
ponsabilidades mais básicas.

Construção de lares de 
idosos por iniciativa das 
autarquias locais?

Nem pensar nisso era permitido, 
quanto mais executar, naquele 
tempo do “orgulhosamente sós”.

Ir a uma biblioteca pública só 
era possível usando a itine-
rante da Gulbenkian em algu-
mas localidades, disponível 
na rua e não diariamente. 

A frequência da escola primária 
para um jovem de 6,7 ou 8 anos 
não era para todos e era precedi-
da, para muitos, de um percurso 
de 3, 4 e 5 quilómetros a pé.

E terminada a 4ª classe o acesso 
a um nível superior era apenas 
para uma pequena minoria. 

Transportes escolares? 
Apoios sociais escolares 
promovidos pela Câmara?

Nada disso fazia parte das 
preocupações clientelistas 
das Câmaras Municipais.

Ginásios, pistas de atletismo, 
piscinas?

Raros, muito raros… e quem 
tinha condições para pôr os 
filhos a fazer atividade desporti-
va quando, muitos deles come-
çavam a trabalhar aos 14 anos? 
Sobrava o futebol em campos 
improvisados onde as pedras 
eram, muitas vezes, maiores 
que a própria bola de trapos.

Atividade de lazer e de 
manutenção física para 
idosos? Miragens!

Promoção e valorização do 
território, valorização do 
património, dignificação das 
manifestações artísticas e 
culturais do concelho?

Só aquelas que promoves-
sem as figuras gradas e fizes-
sem a apologia do regime!

Apoio ao movimento 
associativo?

Só se com o lápis da censura e 
do cabotinismo atrás da orelha. 
Resistiam, de forma corajosa 
algumas associações, como 
a Sociedade 1º de Janeiro ou 
o Futebol Clube Castrense, 
aqui em Castro Verde. Mas as 
restantes, ou eram promovi-
das pelos apoiantes do próprio 
regime ou então eram per-
manentemente vigiadas, os 
seus dirigentes perseguidos 
e muitas vezes encerradas.

As Câmaras Municipais e as 
Freguesias não tinham serviços 
nem recursos humanos para 
dar resposta às muitas compe-
tências que tinham atribuídas; 
o pessoal era quase nenhum e 
a filosofia da sua relação com 
o munícipe ou o freguês assen-
tava sempre numa espécie de 
veneração que muito agrada-
va a quem vestia os cargos.

Esta era a realidade de antes 
de 1974 e que as primeiras 
eleições autárquicas de 12 
de dezembro de 1976 vie-
ram alterar profundamente! 

De uma forma simples e obje-
tiva, só para tocar ao de leve 
algumas questões tão comuns 
e naturais aos olhos de hoje, 
enunciámos aqui áreas objeti-
vas onde o poder local demo-
crático soube intervir, provocar, 
incentivar, fazer, concretizar! 

Com dificuldades, uns mais 
do que outros, os autarcas 
eleitos no poder local demo-
crático puseram mãos à obra 
e transformaram, fizeram 
infraestruturas e garantiram o 
seu funcionamento, concreti-
zaram sonhos de uma popu-
lação esfomeada de justiça 
e de poder ter as condições 
necessárias para ter uma vida 
com um mínimo de dignidade.

Em quarenta anos o poder 
local democrático soube 
mudar este país. 
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Soube rentabilizar recur-
sos. Efetuar obra necessária. 
Habitação social, apoios sociais, 
instalações para a atividade 
educativa de qualidade para 
todos. Construção de equipa-
mentos culturais e desportivos 
e garantir condições finan-
ceiras, humanas e técnicas 
para o seu funcionamento.

E mais do que a panóplia de 
equipamentos e de estrutu-
ras criadas, a descentraliza-
ção de alguns desses serviços 
e equipamentos aos lugares 
mais isolados do concelho. 
Levando fora das sedes de 
concelho o maior número de 
oferta cujo usufruto apenas era 
possível nos centros maiores. 

O Poder Local Democrático fez 
deste país um país mais iguali-
tário, menos centralizado, mais 
solidário, e aquilo que se fez 
neste concelho de Castro Verde 
durante os últimos 40 anos é 
bem a prova disso mesmo. 

O Poder Local Democrático fez 
de Portugal um país melhor!

Claro que houve abordagens 
diferentes, fossem elas políti-
cas ou técnicas, que tiveram 
na sua origem os autarcas 
que governavam as diver-
sas autarquias locais.

Em primeiro lugar, pelas carac-
terísticas pessoais dos seus 
autarcas. Por exemplo: 

a sua recusa (ou não) de 
benesses do cargo em 
benefício próprio;

a sua entrega (ou não) 
à defesa intransigen-
te do interesse público;

o recurso (ou não) a estraté-
gias populistas e demagógicas 
na relação com os munícipes;

a opção pelo facilitismo 
(ou não) nos princípios que 
norteavam a sua ação.

E depois, porque as priorida-
des são diferentes de partido 
para partido, de responsável 
político para responsável polí-
tico; de estrategas e máqui-
nas partidárias, para estrate-
gas e máquinas partidárias.

Naturalmente, que a realidade 
que vivemos hoje em Castro 
Verde, ou em qualquer outro 
concelho por esse país fora, 
poderia ser diferente, diferen-
tes fossem os seus gestores. 

Mas a democracia pôs nas 
mãos dos cidadãos a mais 
extraordinária arma que lhe 
poderia dar: o voto! E tudo 
aquilo o que é fruto do poder 
local democrático é o resultado 
objetivo da legitimação dada 
pelos cidadãos pelo voto.

Um voto que, quando falamos de 
Poder Local, é muito mais asser-
tivo, mais reativo, mais eficaz, 
mais justo. Porque o Poder Local 
está mais próximo das pessoas.

Não está a 200 ou 300 quiló-
metros de distância. Não! Está 

ali, ao fundo da rua. O encontro 
entre cidadãos e autarcas dá-se 
todos os dias nos cafés, na 
bomba de gasolina, no super-
mercado! Falamos com eles. 
Perguntam-nos quando é que 
arranja a minha rua? Quando é 
que chega a luz à nossa porta? 
E os aparelhos de ginásti-
ca? Quando é que começam 
as inscrições para a piscina? 
Qual é o filme desta noite? …

As perguntas do cidadão são 
declarações de princípio que, 
ao mesmo tempo que questio-
nam, atuam como um lembrete 
ativo para a natureza eféme-
ra do poder. E essa é uma das 
mais democráticas formas de 
convivência entre o cidadão 
e o poder e, sobretudo, com 
aquele poder que gere o nosso 
dia-a-dia mais imediato.

O Poder Local Democrático 
contribuiu, e contribui, de forma 
inquestionável para a melho-
ria da qualidade de vida das 
populações, para a realização 
de profundas transformações 
sociais, culturais e económicas 
nas comunidades e para a valo-
rização, promoção e proteção 
do seu território. Mas também 
contribuiu de forma inequívoca 
para a consolidação das novas 
instituições democráticas.

E essa é uma das maio-
res virtudes do Poder Local 
Democrático que, no assinalar 
dos seus 40 anos, não podemos 
escamotear. Porque o Poder 
Local Democrático foi, e é:

Modernização do Estado;
Reivindicação e oferta de melho-
res serviços, assim como a 
garantia da sua manutenção;

Melhores níveis de qualidade 
de vida para as populações, 
em particular, do interior; 

Fonte de criação de empre-
go e de clareza nas rela-
ções institucionais;

Gerador de sinergias para a 
dinamização dos territórios e 
plataforma de aprofundamen-
to da transparência em demo-
cracia através da sua discus-
são e avaliação constante.

Até o crescente distanciamen-
to dos eleitores em relação aos 
partidos provocou, no poder 
local democrático, novas formas 
de participação política que 
serviram e servem de refe-
rência à nossa democracia.

Minhas senhoras e meus 
senhores, neste dia em que 
evocamos os 40 anos do Poder 
Local Democrático, não pode-
mos esquecer que o caminho 
que temos percorrido só estará 
verdadeiramente completo 
para responder cabalmen-
te às necessidades reais das 
populações se se concretizar:

O reforço da autonomia das 
autarquias locais no plano polí-
tico, administrativo e financeiro;

A revogação da “Reforma 
Relvas” e a devolução às popu-
lações dos seus direitos na 

decisão sobre a reorganiza-
ção territorial das freguesias;

A participação adequada das 
autarquias locais nas recei-
tas dos Impostos do Estado;

O aumento das competências 
das autarquias locais acom-
panhado das necessárias 
contrapartidas financeiras;

Por fim, mas não menos impor-
tante, a Regionalização, com 
órgãos democraticamente 
eleitos e competências próprias 
definidas no âmbito de uma 
política de descentralização que 
permita olhar de forma alarga-
da para os territórios e, dessa 
maneira, gerir as nossas neces-
sidades criando uma escala eco-
nomicamente eficaz para poupar 
recursos e multiplicar resultados 
que tragam mais qualidade de 
vida para os nossos cidadãos.

E, como está sobejamente 
demonstrado, não é pelo facto 
de a nossa Constituição pre-
ver o processo de regionaliza-
ção que chegaremos lá. Caso 
contrário, 40 anos depois, 
já este estaria terminado. É 
continuando a lutar por essa 
realidade que só a ausência 
de lucidez de quem vem ocu-
pando as cadeiras do Poder 
Central desde há 40 anos não 
permitiu que se concretizasse.

Mas essa é uma batalha que 
o Poder Local Democrático 
tem que continuar a travar. 
E tem que fazê-lo porque, ao 
contrário do que muitos afir-
mam, não está tudo feito.

A realidade urbana, social e 
cultural de hoje, não é a mesma. 
O território está muito mudado, 
para melhor, mas muitas das 
infraestruturas criadas há 20, 30 
ou 40 anos têm de ser reno-
vadas e reforçadas, resultado 
tanto da sua natural deterio-
ração como das transforma-
ções tecnológicas a que todos 
os dias vimos assistindo. As 
exigências de hoje também são 
outras assim como a natureza 
das necessidades objetivamen-
te sentidas pelas pessoas.

O trabalho do Poder Local nunca 
acaba e as populações devem 
exigir a sua eficácia, a sua ope-
racionalidade na resposta às 
necessidades e a sua contex-
tualização num mundo global 
onde a defesa do ambiente, a 
saúde pública e a qualidade de 
vida estão na ordem do dia.

Mas, assim como há 40 anos, 
o Poder Local Democrático 
saberá responder às necessi-
dades das suas populações na 
certeza de que é um parceiro 
indispensável para a constru-
ção de um país mais justo, mais 
equitativo e mais solidário. 

Termino deixando o mais 
profundo agradecimento a 
todos aqueles que têm con-
tribuído para que o poder 
local democrático seja a voz 
de todos os cidadãos e uma 
das mais altas bandeiras da 
Democracia Portuguesa.

VIVA O PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO!   

g  DISCURSO
  
GUILHERME GÓIS
Vogal

Boa noite:
Celebramos no presente ano 40 
anos de poder local. A minha 
geração não teve a experiên-
cia de conhecer outra realidade 
que não esta, no entanto sem-
pre ouvi histórias de como os 
tempos eram diferentes, pois 
o meu avô, sempre ativo na 
política, fez questão de parti-
lhar essas memórias comigo.

Cabe-me hoje falar do presente 
e do futuro.

O poder local é fundamental para 
o crescimento do país, da sua 
coesão social e territorial e para 
a qualificação da vida dos portu-
gueses. É ao poder local demo-
crático e à sua gestão que se 
deve o acesso a equipamentos 
sociais, culturais e desportivos 
modernos, a renovação urbana, 
a criação de redes de proteção 
social aos mais desfavoreci-
dos, a identificação e proximi-
dade entre cidadãos e políticos.

A determinação para a constru-
ção de um país justo e equilibra-
do parte do combate dos dese-
quilíbrios regionais através da 
promoção de políticas pró-ati-
vas e de descriminação positiva 
gerando igualdade de oportuni-
dades, sendo estas que deverão 
sempre partir do poder local.

O país só será solidário, mobili-
zado para os valores nacionais, 
disposto à participação cívica 
e democrática se der priorida-
de à coesão nacional, coesão 
essa que deverá partir de quem 
está mais parto dos cidadãos, 
de quem exerce o poder local.

O principal desafio dos autar-
cas deverá sempre ser a 
disponibilidade para ser-
vir os cidadãos e os interes-
ses das suas autarquias.

O poder local democrático afir-
mou-se ao longo destes 40 anos 
como uma das instituições mais 
nobres do poder político. Falar 
de poder local é sinónimo de 
maior eficácia e eficiência dos 
instrumentos de gestão pública, 
de maior adequação dos progra-
mas e planos às necessidades 
reais e concretas dos cidadãos.

Os recursos financeiros, téc-
nicos e administrativos da 
autarquia devem dar priori-
dade aos programas de coe-
são social, da qualidade de vida 
e Bem-estar dos cidadãos.

Concluindo, a próxima gera-
ção de políticos autárquicos 
deve ajudar a dar respostas aos 
impactos sociais dos esfor-
ços dos últimos anos, assumir 
uma dimensão mais social e 
menos dirigida à infraestrutura-
ção e mais dirigida às pessoas e 
à coesão económica e social.”

g  DISCURSO
ANA LUISA FATANA
Vogal

Cumprimos hoje, nesta ses-
são evocativa, os quaren-
ta anos das primeiras eleições 
autárquicas do pós 25 de abril 
de 1974. Assinalamos des-
ta forma uma data histórica 
da nossa jovem democracia, 
uma data fundamental no pro-
cesso de construção do país 
novo que entrou pelas nos-
sas casas depois de Abril.

Estas eleições trouxeram des-
centralização administrati-
va e o poder de participação 
popular nas respetivas orga-
nizações autárquicas locais. 
Como consequência, foram 
um instrumento de melho-
ria nas condições de vida de 
muitos portugueses, espe-
cialmente no interior do país.

Assinalar os 40 anos do Poder 
Local Democrático é não dei-
xar que se apague um pas-
sado de muito trabalho fei-
to, de equacionar o caminho 
tomado no presente e ter a 
ousadia de imaginar e inspi-
rar os caminhos de futuro.

É com uma alegria enorme 
que aqui estamos, nesta ses-
são evocativa, recordando a 
importância do papel das autar-
quias locais na construção do 
país melhor que somos, do país 
mais solidário que somos, do 
país mais social que somos, 
do país mais feliz que somos, 
do país mais integrador que 
somos, do país com esperan-
ça e com futuro que somos.

Um papel que só pode ser des-
valorizado por quem não tem 
memória, por quem não conhe-
ceu o país triste e cinzento que 
era Portugal antes do 25 de abril 
e, sobretudo, o país de interior 
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empobrecido de onde só se saía 
para emigrar, para alimentar as 
fábricas da cintura industrial de 
Lisboa ou fazer em África uma 
guerra injusta e desnecessária.

Celebrar esta data é tam-
bém aferir o trabalho rea-
lizado no nosso Concelho, 
ao longo destes 40 anos.

Um trabalho de dedicação, com-
petência e honestidade desen-
volvido pela CDU (antes desig-
nada por FEPU e APU) que 
integra o Partido Comunis-
ta Português, o Partido Ecolo-
gista Os Verdes, a Intervenção 
Democrática e muitos homens 
e mulheres independentes que 
abraçaram esta causa e acei-
taram os desafios do futuro.
 
Trabalho esse refletido na cons-
tante melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes do nosso 
concelho, desde a criação efeti-
va de uma rede básica de água 
e saneamento, eletrificação e 
arruamentos; num efetivo pla-
neamento e ordenamento do ter-
ritório do concelho; numa aposta 
clara na educação e cultura, pila-
res essenciais de uma sociedade 
justa e igualitária; na aposta de 
construção de estruturas para 
desenvolver projetos ligados à 
cultura desportiva; no apoio do 
movimento associativo; sem 
nunca esquecer o incentivo à 
participação da população na 
tomada de decisões, incentivan-
do assim a participação cívica 
numa sociedade democrática.

É por isso, numa sociedade 
democrática onde a participa-
ção cívica é fundamental, que 
não podemos assistir passiva-
mente, que não podemos con-
cordar com a destruição da 
estrutura organizativa do Poder 
Local Democrático, afastando o 
poder de decisão e intervenção 
das populações, de que é exem-
plo a recente reforma adminis-

trativa do território, e que levou 
à extinção de muitas fregue-
sias no país contra a vonta-
de das próprias populações, e 
que no caso do nosso concelho 
se traduziu no fim das fregue-
sias de Castro Verde e Casével.

Hoje 40 anos depois, evoca-
mos um Poder Local Democrá-
tico próximo das pessoas. 40 
anos de um poder local demo-
crático nascido da esperança e 
construído na perseverança. 40 
anos de um poder local demo-
crático onde a palavra Demo-
cracia não é uma mera for-
malidade, mas o resultado da 
participação dos cidadãos na 
sua legitimação através do voto.

É pois com orgulho que aqui 
estamos a celebrar esta data 
muito importante na conquis-
ta de uma realidade emanada 
dos valores de Abril e a defen-
der o que de muito bom foi 
construído, e pensar nos desa-
fios futuros de uma socieda-
de sempre em mutação, sal-
vaguardando os princípios da 
democracia e da liberdade.

g  DISCURSO
FILIPE MESTRE
Vogal

Celebramos hoje os 40 anos 
sobre as primeiras eleições 
democráticas para as autar-
quias locais. Presto aqui a 
minha homenagem e admira-
ção a todos os homens e mulhe-
res, de todos os partidos e de 
grupos de cidadãos, que se 
sujeitaram ao voto popular e 
que serviram as suas comuni-
dades, no poder ou na oposi-
ção, nas assembleias e juntas 
de freguesia ou nas assem-
bleias e câmaras municipais.

Lamento, no entanto que ainda 
hoje seja difícil mobilizar as 
populações para o voto, pois 
mesmo nas eleições mais par-
ticipadas, que são sem dúvi-
da as eleições autárquicas, a 
abstenção tenha atingido nas 
anteriores eleições um valor 
de aproximadamente 40%.

Desistir do direito mais elemen-
tar de um estado democrático, 
ou seja do direito de voto, é pôr 
na mão de outros a decisão da 
escolha e alhear-se da toma-
da de decisão sobre o futuro.

É preciso pois, mobilizar toda a 
gente e especialmente os elei-
tores mais jovens para que com 
a sua participação se ganhe o 
futuro e se legitime, com uma 
maior participação, o proces-
so democrático, especialmen-
te este, em que escolhemos o 
futuro da nossa comunidade. Ou 
seja, o futuro do nosso concelho.

Para quem ainda viveu num 
estado autoritário e fascista, 
como são todos os que negam 
esse direito elementar que é 
a liberdade de expressão e de 
voto, é com certo desânimo 
que vejo que mesmo quando 
esse s direitos existem, as pes-
soas abdiquem da liberdade de 
escolha e de votar num proje-
to ou noutro alternativo, que é 
o cerne do poder democrático.

As autarquias locais têm sido 
um exemplo de sucesso na 
nossa democracia, enquanto 
escola de participação demo-
crática, enquanto promoto-
ra do acesso a infraestrutu-
ras básicas e bens essenciais, 
como agentes de ordenamento 
do território e motores de atra-
cão de investimento e dinami-
zadores da economia local.

São um modelo de boa gestão 
dos dinheiros públicos: embora 
gerindo apenas 14% das recei-
tas públicas, asseguram 46% 
do investimento público, com 
um papel decisivo na execu-
ção dos fundos europeus. 

Cada euro investido pelas autar-
quias locais vale 3 euros gas-
tos pela administração central.

Há contudo ainda um eleva-
do grau de centralismo, que nos 
afasta dos padrões das restan-
tes democracias europeias e 
podemos e devemos fazer cum-
prir o artigo 6º, nº 1 da nossa 
constituição: O Estado é unitário 
e respeita na sua organização e 
funcionamento o regime auto-
nómico insular e os princípios 
da subsidiariedade, da autono-
mia das autarquias locais e da 
descentralização democráti-
ca da Administração Pública.

Assim a forma de celebrar-
mos estes 40 anos do poder 
local democrático é assumir-
mos a descentralização como 
o grande desafio da Reforma 
do Estado, dando mais poderes 
às autarquias e com a conse-
quente participação nas recei-
tas públicas que permitam a 
consecução deste objetivo.

A transferência de competências 
e meios do Estado para órgãos 
mais próximos das pessoas 
reforçará não só a participação 
democrática e a transparên-
cia, como também o desenvol-

vimento económico e social, a 
unidade nacional e os laços de 
solidariedade entre os portu-
gueses. Fica a ganhar o país e 
fica a ganhar a democracia. 

Uma palavra final para a corre-
ção dos erros da extinção das 
freguesias, fruto de uma reorga-
nização feita a regra e esqua-
dro, feita pelo governo ante-
rior, que não levou em linha de 
conta, nem fatores históricos, 
nem a vontade das populações. 

Assim, o Grupo Parlamentar 
do PS apresentou um proje-
to de resolução no sentido 
do reforço das competências 
das freguesias e da avaliação 
da reorganização territorial.

Acreditamos, profundamente, 
no princípio da subsidiarieda-
de, ou seja, na garantia de que 
as decisões são tomadas de 
forma tão aberta e tão próxi-
ma dos cidadãos quanto possí-
vel. Por isso, a solução tem de 
passar por definir, com partici-
pação, diálogo e objetividade, 
critérios objetivos que permi-
tam às próprias autarquias afe-
rir os resultados do processo 
de fusão/agregação de fregue-
sias e corrigir os seus erros.

Para nós, o PS – Castro Verde, 
estamos certos que será feita 
justiça à reversão da extinção 
da freguesia de Casével, que 
faz parte do nosso patrimó-
nio histórico e teremos nova-
mente a freguesia de Casével 
no nosso mapa concelhio.

Viva o Poder Local Democrático
Viva Castro Verde
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