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Mercadinho 
no "coração" 

da vila!

Balanço 
Primeiro Ano 
de Mandato

Obras 
Escola
Secundária

António Urbano
Campeão 
do Alentejo

Publicamos, nesta edição 
d'"O Campaniço", um Su-
plemento onde reunimos 
algumas das principais ações  
levadas a cabo pelo execu-
tivo municipal no 1º ano de 
mandato.

A Câmara de Castro Verde 
aprovou o Acordo de Cola-
boração com o Ministério 
da Educação para a Requa-
lificação e Modernização 
da Escola Secundária de 
Castro Verde. 

António Urbano, atleta ve-
terano do Futebol Clube Cas-
trense e Campeão do Alen-
tejo de Estrada durante três 
anos consecutivos, volta a 
conquistar o título em 2018.

CÂMARA MUNICIPAL PREPARA 2019 
ANO DE GRANDES DESAFIOS

A Câmara Municipal de Castro Verde aprovou uma segunda versão das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
para o ano de 2019, no valor de € 13.350.000. O documento será agora apreciado e votado em sessão da 

Assembleia Municipal, durante o mês de dezembro.

nos talhos e restaurantes do concelho

todo o ano em
castro verde
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A segunda proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 
tem inscrito um valor de €13.350.000 e assume uma visão muito realista 
num quadro económico em que, basicamente, as despesas correntes têm um 
peso muito relevante e condicionam o equilíbrio orçamental.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde aprovou as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2019, 
no valor de €13.350.000. O docu-
mento assenta numa visão muito 
realista e faz um significativo es-
forço para estar adequado ao mo-
mento atual do Município.

Esse momento assenta num qua-
dro económico em que, basica-
mente, as despesas correntes têm 
um peso muito relevante nas con-
tas da autarquia e, por isso, con-
dicionam o equilíbrio orçamental. 
Por outro lado, não devemos igno-
rar o facto da receita extraordiná-
ria da Derrama continuar “hipo-
tecada” e, por determinação da 
Autoridade Tributária, a CMCV terá 
ainda de “devolver” em 2019 cerca 
de €641.000.

Trata-se de uma situação com 
evidentes implicações orçamen-
tais muito limitadora da adminis-
tração municipal, apesar do repe-
tido esforço deste executivo para 
corrigir o problema (o qual não se 
resolve num único ano!).

Neste contexto, devemos valo-
rizar o reforço de € 456.071 das 
transferências do Orçamento de 
Estado em relação a 2018. No total, 
a Câmara Municipal receberá no 
próximo ano € 6.338.086. Ainda 
assim, este fator não nos permite 
ignorar o quadro limitador em que 
o Orçamento está definido.

Em 2019, importa destacar que 
a CMCV vai continuar a assegurar 
os Protocolos com as Juntas de Fre-
guesia com transferências regu-
lares num total de € 373.200,00 e 
assume a proposta de concretiza-
ção de novos Acordos para apoio 
ao investimento das Juntas de Fre-
guesia num total de €120.000,00 
(€30.000) para cada Freguesia. A 

par disso, a Câmara vai manter 
com as Juntas os Acordos Interad-
ministrativos e de Execução que 
representam transferências de um 
total de €373.200, ou seja, as Fre-
guesias do concelho terão um apoio 
financeiro da Câmara Municipal 
na ordem dos €500.000 (meio mi-
lhão de euros!).

Por outro lado, importa ainda 
destacar o conjunto de apoios re-
gulares protocolados com as IPSS's, 
associações, clubes e demais or-
ganizações do concelho num va-
lor superior a €590.120, em 2019. 

No âmbito do Plano Plurianual 
de Investimentos (PPI), a Câmara 
tem estipulados para 2019 cerca 
de 4,6 milhões de investimentos 
(despesas de capital). Nesse con-
texto, destacamos a criação da Zona 
de Atividades Económicas, que 
aguarda aprovação do financia-
mento comunitário (cerca de 1,7 
milhões de euros); a requalificação 
da EM508 (Castro Verde/Santa 
Bárbara) e do CM1139 (Santa Bár-
bara/Limite do concelho), num 
investimento superior a €1.372.000, 
e as intervenções de requalificação 
da Rede de Águas (€265.000), que 
serão conciliadas com as obras do 
PEDU.

Sublinhamos, ainda, as obras de 
requalificação da Escola Secun-
dária de Castro Verde. Um projeto 
que implica €1.170.000 de investi-
mento e será financiada em 85% 
(€994.500) por fundos comunitá-
rios, sendo os restantes 15% (€ 
175.500) assegurados em partes 
iguais pelo Ministério da Educação 
(7,5%) e Câmara Municipal (7,5%), 
que assumirá uma relevante com-
participação de €87.500.

A criação do Museu da Feira de 
Castro será outro dos grandes de-

AUTARQUIA

ANTÓNIO JOSÉ BRITO
EDITORIAL

GRANDES DESAFIOS
O ano de 2019 está à porta!
Num quadro muito complexo e exigente em termos fi-

nanceiros, a Câmara Municipal de Castro Verde está a 
trabalhar com determinação para encontrar boas respos-
tas e criar as soluções que a população do concelho exi-
ge e merece!

No próximo ano, o arranque, de uma vez por todas, das 
obras da Estrada Municipal 508 e do Caminho Municipal 
1139 (Castro Verde/Santa Bárbara/Mina de Neves-Corvo) 
será um ponto crucial mas, importa advertir, que há ainda 
algum caminho por fazer, nomeadamente, concretizar as 
expropriações.

Outro desafio decisivo será o arranque das obras da 
Zona de Atividades Económicas (ZAE), tendo nós a expe-
tativa de assegurarmos o respetivo financiamento de 
85% com fundos comunitários em função da candidatura 
apresentada por este Executivo.

O início efetivo das obras de requalificação da Escola 
Secundária de Castro Verde, onde a Câmara Municipal 
se assume como interveniente imprescindível e muito ati-
vo, será outra meta basilar em 2019, assumindo nós o de-
safio de ver a obra avançar tão cedo quanto possível. 
Isto, depois de celebrado o Acordo com o Ministério da 
Educação, já aprovado pela Câmara Municipal.

Numa mesma perspetiva, estando prontos os projetos 
do PEDU, serão lançados os concursos para a realização 
das obras. A par disso, pretendemos conciliar essa ação 
com uma intervenção concreta de requalificação na 
Rede de Águas de Castro Verde, a que se associará a 
concretização da empreitada para “redução de perdas e 
seccionamento da rede”.

Finalmente, no domínio do património cultural está em 
curso uma parceria com a Paróquia de Castro Verde para 
uma primeira fase de requalificação da Basílica Real. E 
noutro sentido, a partir de um projeto mais ambicioso, 
queremos dar passos para definir e concretizar a criação 
do Museu da Feira de Castro.

Como se nota, estamos perante um conjunto de desa-
fios muito relevantes. Trata-se de quadro ambicioso que, 
contudo, nos obriga a manter, em favor de um gestão ra-
cional e responsável da autarquia, uma atitude exigente 
e rigorosa como aquela que já assumimos em 2018.

Ainda assim, num ato de compromisso e boa colabora-
ção, apesar do voto contra dos eleitos da CDU, aprová-
mos na Câmara Municipal (e aguardamos aprovação na 
Assembleia Municipal!), as propostas de acordo com as 
Juntas de Freguesia para um novo patamar de apoio ao 
investimento, com a disponibilização de € 30.000,00 a 
cada uma delas, para concretizarem as obras que livre-
mente entendam definir.

Estamos cientes que 2019 será, ainda, um ano de gran-
des desafios. Mas também de exigência e muitos esco-
lhos! Acreditamos que, gradualmente, com todo o nosso 
trabalho, planeamento atempado e consolidação de re-
cursos, conseguiremos dar as melhores respostas de 
bem-estar à população do nosso concelho.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2019

2019: UM ANO DE 
GRANDES DESAFIOS

Câmara vai devolver mais 
€ 641.817,70 de Derrama

No ano de 2019, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde terá de 
devolver mais  € 641.817,70 à Au-
toridade Tributária, no seguimen-
to dos acertos que foram deter-
minados em 2017. 

Refira-se que, só neste ano de 
2018, a Autarquia devolveu um 
total de € 630.806,20. 

Como é óbvio, este processo está 
a interferir bastante no equilíbrio 
orçamental da Câmara Munici-

pal. Conscientes  de que a Derra-
ma é uma receita extraordinária 
e que temos sempre de acautelar 
se há lugar ao seu recebimento, a 
verdade é que, nos últimos anos, 
a autarquia definiu um modelo 
de funcionamento ajustado a um 
volume de receitas que, neste mo-
mento, não existem.

Ora, esse facto tem implicações 
que interferem bastante na eco-
nomia municipal criando, sobre-

tudo, evidentes problemas de te-
souraria e maior disponibilidade 
para investimento.

Este quadro obriga-nos, natu-
ralmente, a fazer uma gestão mui-
to criteriosa, capaz de impedir 
dificuldades ainda maiores. 

Contudo, neste momento, a nos-
sa convicção aponta no sentido de 
2019 ser um ano fulcral para su-
perar em larga medida esta difi-
culdade muito séria.

A Câmara vai as-
segurar os Proto-
colos com as Jun-
tas de Freguesia 
com transferên-
cias regulares 
num total anual 
de € 373.200,00 e, 
muito importan-
te, assume a con-
cretização de no-
vos Acordos para 
apoio ao investi-
mento das Juntas 
num total de 
€ 120.000,00.
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 AUTARQUIA

safios de 2019. Sendo um projeto 
novo, pretende-se que sejam cum-
pridas várias etapas (projetos, con-
cursos, etc.). Neste sentido, a CMCV 
procurará assegurar financiamen-
to comunitário para que a obra seja 
concretizada neste mandato com 
um investimento de € 300. 000. 

Ainda no âmbito do PEDU, im-
porta sublinhar a construção do 
Centro de Viola Campaniça, que já 
se encontra em curso, e dos projetos 
de requalificação da Rua Morais 
Sarmento, da Rua D. Afonso I e Jar-
dim do Padrão, e do eixo Largo Vítor 
Prazeres e Rua António Francisco 
Colaço. No total, estes projetos re-
presentarão um investimento a ron-
dar cerca de €1.800. 000.

As Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2019 da Câmara 
Municipal de Castro Verde foram 
aprovados em reunião da autar-
quia realizada a 31 de outubro, com 
dois votos contra dos eleitos da 
CDU. Posteriormente, os documen-
tos foram apreciados e votados na 
Assembleia Municipal, no dia 15 de 
Novembro, tendo sido “chumba-
dos” pela maioria CDU com 10 vo-
tos contra. Os 9 eleitos do PS vota-
ram a favor.

Uma nova versão do Orçamen-
to foi apreciada e votada na Câ-
mara Municipal, tendo sido apro-
vada com três votos a favor dos 
eleitos do PS e dois votos contra 
dos dois eleitos da CDU. Em breve, 
os documentos serão apreciados 
e votados em sessão da Assembleia 
Municipal.

Sessões 
públicas

Durante o mês de outubro, a 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de promoveu um conjunto de Ses-
sões de Recolha de contributos, 
com vista à elaboração do Orça-
mento e Opções do Plano 2019. 
As sessões, descentralizadas pelas 
freguesias do concelho, realiza-
ram-se de 3 a 11 de outubro, em 
Entradas, S. Marcos da Atabueira, 
Casével, Castro Verde e Sta. Bár-
bara de Padrões. 

Juntas podem vir a 
receber € 493.200,00

A Câmara vai continuar a apoiar 
significativamente as Juntas de 
Freguesia em 2019. No total, serão 
€ 373. 200 repartidos pelas quatro 
freguesias,  enquadrados nos pro-
tocolos de colaboração e delegação 
de competências. Neste contexto, 
a União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével vai receber € 145.200; 
a Junta de Freguesia de Entradas 
receberá € 75.000; a Junta de Fre-
guesia de Santa Bárbara receberá 

€ 101.100; a Junta de Freguesia de 
S. Marcos receberá €51.750.

Importa destacar que a Câmara 
Municipal assume, em 2019, a con-
cretização de novos Acordos para 
apoio ao investimento das Juntas 
de Freguesia num total de €120.000,00 
(€30.000 para cada freguesia). Des-
te modo, apesar do quadro de di-
ficuldades financeiras, entre apoios 
ao investimento e protocolos In-
teradministrativos e de Execução, 

caso a Assembleia Municipal apro-
ve o orçamento de 2019, as Juntas 
poderão receber  €493.200 da Câ-
mara. Ou seja, perto de meio mi-
lhão de euros! Também nas fre-
guesias, pretende avançar-se com 
os projetos da Casa Mortuária de 
Entradas, Jardim Público de San-
ta Bárbara, sede da Junta e Pólo da 
Biblioteca de S. Marcos e de um 
Loteamento para habitação em 
Casével.

Investimento no 
sector da Educação 
ascende a cerca de 
€145.000 e contem-
pla transportes es-
colares, ação social, 
refeições e bolsas 
de estudo. 

EDUCAÇÃO

SECUNDÁRIA

Obras de requalifi-
cação da Escola Se-
cundária implicam 
€1.170.000 de inves-
timento. Câmara 
Municipal assumi-
rá uma relevante 
comparticipação de 
€87.500. 

ESTRADAS

Requalificação da 
EM 508 (Castro Ver-
de/Santa Bárbara) 
e do CM 1139 (San-
ta Bárbara/Limite 
do concelho) terão 
investimento supe-
rior a €1.372.000.

A criação do Mu-
seu da Feira de 
Castro será outro 
dos grandes desa-
fios de 2019. A Câ-
mara procurará 
assegurar finan-
ciamento comuni-
tário para que a 
obra seja concre-
tizada

CMCV vai manter o 
conjunto de apoios 
regulares protoco-
lados com as IPSS, 
associações, clubes 
e demais organiza-
ções num valor su-
perior a €590.120.

ASSOCIAÇÕES
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Auditoria 2014/2017
Conclusões revelam
gestão pouco cuidadosa
Auditoria à gestão no anterior mandato confirma “prejuízos de forma 
consecutiva” e destaca que o Município “assumiu compromissos sem ter 
assegurado as fontes de financiamento”.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde tomou conhecimento, na 
sua reunião de 25 de outubro, do 
Relatório da Auditoria Externa ao 
Quadriénio 2014/2017, elaborada 
pelos auditores Oliveira, Reis & 
Associados, SREC, Lda. Em fun-
ção do extenso detalhado docu-
mento do Relatório, importa des-
tacar as seguintes conclusões:

• Durante o Quadriénio 2014/2017, 
correspondente ao mandato an-
terior, o Município de Castro Ver-
de “tem apresentados prejuízos 
de forma consecutiva”;

• Perante a “significativa dimi-
nuição” da receita proveniente da 
Derrama, não terá sido acautela-
do o “acréscimo de risco relativa-
mente às decisões de gestão to-
madas desde então”;

• No mesmo período e, no con-
texto atrás referido, o Relatório da 
Auditoria Externa destaca que a 
“operacionalidade” da Câmara 
Municipal de Castro Verde foi “ver-
dadeiramente insuficiente para 
compensar os custos da sua ati-
vidade”;

• Neste contexto, o Auditor não 
identificou ou obteve “evidências 
de que tenham sido adotadas me-
didas que conduzam à inversão 

da marcante tendência negativa 
que se tem observado nos resul-
tados económicos obtidos nos úl-
timos exercícios”;

• Ou seja, a CMCV não tomou as 
medidas necessárias para contra-
riar a tendência negativa da sua 
situação económica;

• Mais refere o relatório, sobre a 
opção de adjudicar a construção 
da EM 508 (Castro Verde/Santa 
Bárbara de Padrões) e CM 1139 

(Santa Bárbara de Padrões/Mina 
de Neves-Corvo), que “o Municí-
pio assumiu compromissos sem 
ter assegurado as fontes de finan-
ciamento para o efeito, nomea-
damente não acautelando a di-
minuição da receita da derrama 
que se tem vindo a observar nos 
últimos anos, circunstância que, 
sem dúvida, condicionará o de-
senrolar dos próximos exercí-
cios”;

• Fica claro que a CMCV adju-
dicou a requalificação da EM508 
(Castro Verde/Santa Bárbara de 
Padrões) e do CM1139 (Santa 
Bárbara de Padrões/Mina de Ne-
ves-Corvo) sem ter financiamen-
to assegurado para fazer as obras;

• Refere ainda o relatório que, 
em quatro exercícios consecuti-
vos, o auditor externo (Marques, 
Cruz & Associados, SROC, Lda.) 
emitiu “reserva por desacordo 
relativamente ao valor do patrimó-
nio inscrito no balanço do Muni-
cípio, não quantificando, contu-
do, o valor desse desacordo”. Uma 
situação que, segundo o mesmo 
auditor externo, “fica a dever-se 
ao facto de ainda não se encon-
trarem reconhecidas nas demons-
trações financeiras “… diversas 
operações urbanísticas, arrua-
mentos e benfeitorias”. 

AUTARQUIA

Castrenses vão 
pagar menos IRS 
Os cidadãos do concelho de Cas-
tro Verde vão pagar menos IRS 
em 2019, depois de ter sido apro-
vada a proposta de fixação da 
taxa em reunião da Câmara Mu-
nicipal de 13 de setembro, e apro-
vada na Assembleia Municipal, 
a 20 de setembro, que determi-
nou uma redução de 5% para 
4,5% na taxa variável decidida 
pela autarquia. Globalmente, a 
Câmara Municipal prescinde 
de receber cerca de 38.000,00 € 
que beneficiarão diretamente 
os contribuintes do concelho, 

aliviando o peso dos impostos 
que as famílias terão de pagar. 
Esta medida resulta da propos-
ta da atual maioria na Câmara 
Municipal que, deste modo, 
cumpre o compromisso de ali-
viar a carga fiscal das famílias 
contribuintes. A proposta foi 
aprovada na Câmara Municipal 
com votos a favor dos eleitos do 
PS e votos contra dos dois eleitos 
da CDU. Na Assembleia Muni-
cipal, a proposta teve aprovação 
dos eleitos do PS e a abstenção 
dos vogais da CDU.

Executivo 
anterior 
adjudicou 
requalificação 
da EM508 e 
do CM1139 
sem ter 
financiamento 
assegurado.

Câmara distingue
doze funcionários

Castro Verde celebrou a 29 de 
junho o seu Feriado Municipal, 
Dia de S. Pedro. Neste âmbito, 
como forma de reforçar o simbo-
lismo associado a estas comemo-
rações, a Câmara Municipal pro-
gramou um conjunto de 
iniciativas que se iniciou com a 
entrega das Medalhas de Bons 
Serviços Municipais aos traba-

lhadores que cumpriram com 
assiduidade, dedicação e zelo, 15, 
25 e 35 anos ao serviço da autar-
quia, numa Sessão que decorreu, 
no Jardim do Padrão, em Castro 
Verde. O momento contou ainda 
com a atuação dos Moços D’Uma 
Cana e da Banda Filarmónica 1º 
de Janeiro que aqui protagonizam 
um momento musical.

Autarquia regulariza
trabalhadores precários 

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde avançou com o pro-
cesso de regularização de tra-
balhadores com vínculos 
precários, enquadrando nos 
serviços municipais doze pes-
soas, nomeadamente 1 técnico 
superior, 6 assistentes técnicos 
e 5 assistentes operacionais que 
desempenham funções em di-
ferentes setores da autarquia. 
Segundo António José Brito, “o 
desenvolvimento deste proces-
so garante estabilidade profis-
sional e pessoal aos trabalha-
dores que até agora viviam na 
incerteza sobre o prosseguimen-

to das suas carreiras”. 
O autarca destaca o exemplo 

de trabalhadores que, há mais 
de 20 anos, mantinham um vín-
culo precário e que agora pude-
ram ver a sua situação regulari-
zada. Também para a autarquia 
a consolidação da estabilidade 
dos diferentes serviços figura 
como fundamental na prestação 
de respostas cada vez mais ajus-
tadas e eficientes às necessidades 
da população. Refira-se que este 
processo decorreu enquadrado 
no Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Pre-
cários na Administração Pública.
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A Câmara Municipal de Castro 
Verde aprovou, em reunião rea-
lizada a 25 de outubro, o Acordo 
de Colaboração com o Ministério 
da Educação que visa a Requali-
ficação e Modernização da Es-
cola Secundária de Castro Verde.

No âmbito deste acordo, cabe 
à CMCV assegurar a elaboração 
dos projetos de arquitetura e das 
especialidades e assumir a po-
sição de dono da obra, podendo 
assim lançar os procedimentos 
de acordo com os projetos apro-
vados, adjudicar as obras, garan-
tir a fiscalização e a coordenação 
da empreitada.

O processo decorre no âmbito 
do Programa Operacional Re-
gional Alentejo 2020 e o custo da 
empreitada está estimado em 
1.170.000,00 €, sendo 85% finan-
ciados com fundos comunitários 
(994.500,00 €) e a contrapartida 
nacional assumida em partes 
iguais de 7,5% pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde (87.750,00€) 
e Ministério da Educação (87.750,00€). 

Este é, sem dúvida, um mo-
mento marcante para os alunos 
e toda a comunidade educativa 
da Escola Secundária de Castro 
Verde, correspondendo ao cum-
primento de mais uma etapa im-
portante no sentido de concre-
tizar o compromisso político do 

atual executivo da CMCV com a 
população do concelho. O Acor-
do foi aprovado em Sessão da 
Câmara Municipal, com a abs-
tenção dos eleitos da CDU e, em 
breve, será igualmente aprecia-
do e votado na Assembleia Mu-
nicipal.

EDUCAÇÃO

Assumindo a Educação como 
um projeto decisivo e estratégico 
para o futuro do concelho, a Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
reforça a sua aposta no setor e, 
nesse sentido, preparou o início 
do novo ano letivo 2018/19 com 
o objetivo de proporcionar as me-
lhores condições aos alunos e a 
toda a comunidade educativa.

Neste ano letivo 2018/ 2019, a  
autarquia fortalece a sua aposta 
na Ação Social Escolar, com apoio 
direto (escalão A e B) a 90 alunos 
de famílias carenciadas de todo 
concelho, em auxílios económi-
cos e em áreas como a alimenta-
ção, material escolar e transpor-
tes. A par disso, assegura na 
totalidade o pagamento do trans-
porte público em todos os esca-
lões de ensino até ao 12º ano de 
escolaridade, num total de 214 
alunos. Nestes domínios, a Câ-
mara Municipal assume, duran-
te este ano letivo, um investimen-

to na ordem dos 141.000,00 €.
Paralelamente, devem ainda 

considerar-se os valores assumi-
dos pela autarquia ao nível ma-
nutenção dos edifícios escolares 
e dos transportes municipais, seja 
para assegurar a atividade curri-
cular diária ou para visitas de es-
tudo (cerca de 15.000 quilómetros 
no último ano letivo) e pessoal 
não docente.

No que respeita ao quadro de 
Auxiliares de Ação Educativa, este 
é assegurado por 38 pessoas, sen-
do que, um total de 32 são con-
tratadas pela Câmara Municipal 
de Castro Verde e as restantes seis 
estão vinculadas ao Ministério da 
Educação.

Ainda no campo da Educação, 
deve também ser destacada a atri-
buição de Bolsas de Estudo (23.160,00€ 
no ano letivo 2017/18) e transpor-
te regular entre Castro Verde e a 
Funcheira para alunos do Ensino 
Superior, bem como um conjunto 

de outras ações regulares de apoio 
e a inteira assunção de responsa-
bilidades neste setor.

Em termos globais, a Câmara 
Municipal assume, na área da 
Educação, um investimento que 
representa cerca de 4,6% do seu 
Orçamento anual, visando o re-

forço de uma aposta que se con-
sidera essencial para o fortaleci-
mento da atividade letiva e do 
sucesso escolar dos nossos alunos, 
mas também para a consolidação 
de um maior bem-estar e quali-
dade de vida das famílias do nos-
so concelho.

ANO LETIVO 2018/ 2019

Educação é prioridade para o futuro

OBRAS NA SECUNDÁRIA

No que respeita ao 
quadro de Auxilia-
res de Ação Educa-
tiva, este é assegu-
rado por 38 
pessoas, sendo 
que, um total de 
32 são contratadas 
pela Câmara Mu-
nicipal de Castro 
Verde. 

A Câmara Municipal de Castro Verde aprovou recentemente o Acordo de Colaboração com o Ministério da Educação para a 
Requalificação e Modernização da Escola Secundária de Castro Verde. Um momento marcante para os alunos e toda a comunidade 
educativa, que representa o concretizar do compromisso político do atual executivo com a população do concelho.

"Este é, sem 
dúvida, um 
momento 
marcante 
para os alunos 
e toda a 
comunidade 
educativa da 
Escola 
Secundária".

NÚMERO DE ALUNOS - ANO LETIVO 2018/19

Ensino Público

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário

132 236 138 226 189

Total 921

Ensino Particular

Creche Pré-Escolar

74 46

Total 120
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Câmara apoia viagens de reformados 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde apoiou os Passeios Anuais 
de Reformados do concelho que 
aconteceram nas diferentes fre-
guesias tendo como destino vá-
rios locais no país. 

Neste contexto, a Câmara Mu-
nicipal cedeu gratuitamente os 
seus autocarros e motoristas, e 
assumiu os demais custos asso-
ciados ao transporte dos Refor-
mados das freguesias de Entra-
das, Santa Bárbara de Padrões 
e S. Marcos da Atabueira.

As viagens, organizadas pelas 
respetivas Juntas de Freguesia, 
decorreram até à cidade de Ana-
dia (freguesia de Entradas); a Pe-
niche e Óbidos (freguesia de San-
ta Bárbara de Padrões)  e 
a Nazaré, Alcobaça e Fátima (fre-
guesia de S. Marcos da Atabuei-
ra).

SOCIAL

Municípios comemoram 
Dia Intermunicipal para a 
Igualdade de Género

Os Municípios de 
Ferreira do Alente-
jo, Aljustrel, Castro 
Verde, Almodôvar 
e Ourique juntaram-
-se na organização 
do Dia Intermuni-
cipal para a Igual-
dade de Género que 
se realizou a 30 de 
setembro. A inicia-
tiva integrou o Plano Intermu-
nicipal para a Igualdade de Gé-
nero e procurou sensibilizar a 
comunidade para a prática des-
portiva dos vários tipos de mo-
dalidade de forma mais igua-
litária, entre homens e 

mulheres.
Neste dia, para-

lelamente às ativi-
dades desportivas 
promovidas por cada 
um dos Municípios, 
a Tocha pela Igual-
dade percorreu os 
vários concelhos, 
onde fez uma para-
gem simbólica com 

uma Cerimónia de Passagem. 
Em Castro Verde teve lugar uma 
Caminhada que reuniu apro-
ximadamente 30 participantes 
e que teve como objetivo assi-
nalar o Dia Intermunicipal para 
a Igualdade de Género. 

No âmbito da visita dos depu-
tados da Comissão Parlamentar 
de Saúde da Assembleia da Re-
pública ao Centro de Saúde de 
Castro Verde, no passado dia 8 
de outubro, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
António José Brito, defendeu a 
construção de um novo edifício 
para o Serviço de Urgência Bási-
ca (SUB) em Castro Verde, que 
venha dar uma resposta adequa-
da às necessidades da população. 

Durante a realização da visita, 
o autarca afirmou que a Câmara 
de Castro Verde está disponível 
para ceder o terreno para a cons-
trução do novo Serviço de Urgên-

cia  e de um heliporto, estando 
igualmente pronta para acom-
panhar a Unidade Local de Saú-
de do Baixo Alentejo (ULSBA) no 
desenvolvimento deste processo. 

“A nossa posição, muito con-
creta, é que deveremos avançar 
para a construção de um novo 
Serviço de Urgência em Castro 
Verde, com a dimensão e as con-
dições necessárias para dar res-
posta à população de quatro con-
celhos (Castro Verde, Aljustrel, 
Almodôvar e Ourique) e à proxi-
midade com duas importantes 
vias rodoviárias (A2 e IP2). Esta 
é a nossa disponibilidade e o nos-
so esforço no sentido de resolver 

este problema. Agora também faz 
falta que a ULSBA e o Ministério 
da Saúde se disponibilizem  para 
resolver este problema tão de-
pressa quanto possível”, afirmou 
o autarca.

Segundo António José Brito, a  
Câmara Municipal de Castro Ver-
de recusa a remodelação do edi-
fício atual e  defende que a solu-
ção tem necessariamente de 
passar pela construção de um 
novo Serviço de Urgência que re-
solva as várias circunstâncias 
inadequadas do atual serviço e 
os constrangimentos que existem 
para os utentes e para os profis-
sionais de saúde.

Câmara retoma transporte 
de Estudantes de Castro 
Verde para a Funcheira

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde retomou em setem-
bro o serviço gratuito de trans-
porte para alunos do concelho 
que frequentam o ensino supe-
rior e outros estabelecimentos 
de ensino, em Lisboa e no Al-
garve.

Disponibilizado pelo Muni-
cípio de Castro Verde em no-
vembro do ano passado, este 
serviço permite aos estudantes 
o acesso facilitado e gratuito à 
estação da Funcheira, aos do-
mingos ao fim-da-tarde, com 
partida da Gare Rodoviária de 

Castro Verde às 18h30; e o re-
gresso a Castro Verde, às sex-
tas-feiras, com partida da Fun-
cheira, às 20h15.

Alzheimer Portugal 
promove Caminhada 
Solidária em Castro Verde

Em setembro, Castro Verde re-
cebeu pela primeira vez o Pas-
seio da Memória, um evento 
anual promovido pela Associa-
ção Alzheimer Portugal, que teve 
como objetivos assinalar o Dia 
Mundial da Doença de Alzhei-
mer, informar e consciencializar 
para os principais sinais de aler-

ta e, sobretudo, para a importân-
cia do diagnóstico atempado. 

Nesta edição 2018, comemo-
rativa do 30º Aniversário da Al-
zheimer Portugal, a caminhada 
teve lugar em 67 locais de Nor-
te a Sul de Portugal, incluindo 
os arquipélagos dos Açores e da 
Madeira.

Câmara disponibiliza 
terreno para novo Serviço 
de Urgência em Castro Verde
Autarquia já reuniu com Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) 
para consolidar evolução do processo.
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 CONCELHO

ENCONTRO DE GEMINAÇÃO

Castroverdes Ibéricos 
estiveram juntos na Galiza

Os Castroverdes da Península 
Ibérica voltaram a reunir-se no 
fim-de-semana de 3, 4 e 5 de agos-
to, num Encontro que decorreu 
em Castroverde (Lugo), na Galiza. 
Além dos anfitriões, marcaram 
presença nesta jornada anual as 
comitivas de Castro Verde, Alen-
tejo, que aqui se fez representar 
por quatro elementos da direção 
da Cortiçol – Cooperativa de In-
formação e Cultura, e de Castro 
Verde de Campos (Zamora), in-
tegrada por representantes do 
Ayuntamiento local e da Associa-
ção Castrum Viride.

O programa deste X Encontro 
contemplou uma Cerimónia de 
assinatura do Ato Oficial deste 
Encontro, na qual os representan-
tes dos municípios presentes rea-
firmaram o compromisso de co-
laboração, troca de 
conhecimentos e de fraternidade 
entre as localidades desta gemi-
nação, e várias visitas turísticas 
pela região de Castroverde (Lugo).

Para José Francisco Guerreiro, 
da Cortiçol, esta visita fica mar-
cada pela simpatia dos anfitriões, 
mas também pelo fortalecimen-
to de laços culturais entre as co-

munidades abrangidas por esta 
geminação. “Os anfitriões foram 
inexcedíveis no seu propósito de 
nos darem a conhecer o seu pa-
trimónio cultural, levando-nos a 
visitar sítios de grande beleza na-
tural, monumentos com pesada 
carga histórica e riqueza arquite-
tónica assinalável, proporcionan-
do-nos o prazer da sua boa e va-
riada gastronomia e a apreciação 
do talento de grupos musicais e 
coros locais.

Da visita guardamos a hospita-
lidade com que fomos recebidos, 

os afetos com que nos prendaram, 
a cumplicidade cultural manifes-
tada com os seus amigos portu-
gueses e um trato afável e envol-
vente”.

Iniciado em 2008, o processo de 
geminação entre Castro Verdes 
Ibéricos tem como principal ob-
jetivo o aprofundar do conheci-
mento mútuo, e contemplou já a 
assinatura de vários protocolos 
de colaboração entre municípios, 
a organização de iniciativas con-
juntas e vários intercâmbios e 
partilhas culturais.

A LUZ DE SANTIAGO

Livro e exposição 
assinalam 7º aniversário 
do Museu da Ruralidade 

O Museu da Ruralidade, em En-
tradas, comemorou no fim-de-se-
mana de 28 e 29 de julho, sete anos 
de atividade. Para celebrar a data, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde programou dois momentos, 
que iniciaram no sábado, dia 28, 
com a apresentação do livro e 
abertura da exposição “Luz de 
Santiago”, um projeto dos entra-
denses Napoleão Mira e Luís Sal-
vador, que exalta a alma de um 
povo e de uma terra, através da 
palavra do primeiro e do registo 
fotográfico do segundo.

Já no domingo, 29 de julho, 

houve bolo de aniversário e pa-
rabéns ao Museu.

Aberto ao público desde 2011, o 
Museu da Ruralidade tem procu-
rado trazer novos públicos ao con-
celho através da realização de um 
vasto conjunto de atividades, que 
em muito tem contribuído para que 
este espaço museológico seja, cada 
vez mais, um ponto de encontro 
entre as diferentes formas de ex-
pressão cultural do nosso concelho, 
com especial enfâse para as ques-
tões relacionadas com a oralidade.

A iniciativa foi organizada pela 
Câmara Municipal de Castro Verde.

As Águas Públicas do Alente-
jo (AgDA) já deram início à Em-
preitada de Reforço de Adução 
a Castro Verde, a partir do sis-
tema do Monte da Rocha. A obra 
terá uma duração de 460 dias e 
está a ser concretizada pela em-
presa António Saraiva e Filhos, 
Lda.

Trata-se de um investimento 
global de €4 442 200,00 e tem 
como objetivos executar novas 
infraestruturas que garantirão 
o abastecimento de água a todas 
as povoações incluídas na zona 
de expansão do chamado siste-
ma “em alta”. Tendo prevista a 
construção de 43,7 km de con-
dutas, a obra aponta para a sig-
nificativa melhoria do abaste-
cimento de água às sedes de 
freguesia (Entradas, Santa Bár-
bara de Padrões e São Marcos 
da Atabueira) e também nas lo-
calidades de Geraldos, Rolão, 
Viseus, Beringelinho, Sete, Lom-
bador, Monte dos Mestres e A-do-
-Corvo. Ao mesmo tempo, todo 
o complexo mineiro de Neves-

-Corvo também poderá benefi-
ciar desta nova infraestrutura 
e, naturalmente, a vila de Castro 
Verde terá melhoradas as con-
dições de funcionamento da 
adução a partir de Almeirim, atra-
vés da construção de uma nova 
conduta paralela à já existente. 
Refira-se, ainda, que intervenção 
contempla a construção de um 
novo Reservatório Elevado em 
Castro Verde, com um volume 
útil de 180 m3, e de outros cinco 
reservatórios apoiados em Castro 
Verde, Almeirim, Geraldos, Lom-
bador e A-do-Corvo. 

A par disso será executada a 
remodelação do reservatório 
elevado de Entradas e do reser-
vatório apoiado de S. Marcos da 
Atabueira. Para a Câmara Mu-
nicipal, que se assume como 
parceira da AgDA neste projeto, 
a intervenção em curso é abso-
lutamente fundamental para a 
estabilidade e qualidade do sis-
tema de abastecimento de água 
em todo o concelho de Castro 
Verde.

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO

Monte da Rocha vai abastecer  
todo o concelho de Castro Verde
Já arrancou em Castro Verde a empreitada que assegurará o abastecimento de água ao nosso concelho a partir da albufeira do 
Monte da Rocha. Trata-se de um investimento de €4.400.000 da responsabilidade da AgDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A.
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 CONCELHO

“Mercadinho” anima coração da vila
O “Mercadinho” é uma das mais recentes apostas da Câmara de Castro Verde. Desde julho que a Praça da República e o Anfiteatro 
Municipal recebem a iniciativa criada com o objetivo de divulgar e promover o artesanato, os produtos hortícolas e algumas 
atividades económicas que valorizam o concelho. 

Aos primeiros e terceiros sába-
dos de cada mês há, em Castro 
Verde, um Mercadinho que anima 
o coração da vila. São dez da ma-
nhã neste primeiro sábado de se-
tembro e há um movimento inte-
ressante de pessoas, conversas e 
trocas. Ao todo, nove bancas preen-
chem a Praça da República. A ofer-
ta é variada. À venda há frutas, 
legumes, licores, mel, artesanato 
e algumas velharias. 

O “Mercadinho” é uma das mais 
recentes apostas da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde que tem 
como objetivos “divulgar e pro-
mover o artesanato, os produtos 
hortícolas e algumas atividades 
económicas que valorizam o con-
celho. António Elias é um dos vá-
rios produtores que aqui marca 
presença, desde a primeira edição, 
a 7 de julho. Uma “iniciativa lou-
vável”, na opinião do produtor, e 
mais “uma oportunidade para 
escoar o mel” que produz - hobbie 
que lhe ocupa as tardes depois do 
trabalho e os fins-semana – e que 
“ajuda também a divulgar a qua-
lidade do produto”. Na sua banca 
há mel e derivados, desde velas, 
favos, pirulitos e rebuçados, no-
gado e pólen e “as vendas até estão 
a correr dentro das expetativas”.   

O mercadinho acontece duas 
vezes no mês. Se ao primeiro sá-
bado beneficia toda a envolvente 
da Praça da República, ao tercei-
ro muda-se para o Anfiteatro Mu-
nicipal, junto à Igreja dos Remé-
dios, e procura conferir a este 
espaço uma dinâmica própria. 

Numa banca mais ao centro está 
Manuel Marujo e os seus afama-
dos licores artesanais. “A quali-
dade é a regra número um da nos-
sa produção. Aqui não há 
conservantes, nem corantes”, ex-

plica, apontando para a imensidão 
de sabores que já criou e que, nes-
te primeiro de setembro, estão à 
venda na Praça da República. “Tem 
sido uma experiência positiva, 
apesar das vendas poderem ser 
melhores, mas penso que as pes-
soas ainda se estão adaptar à ini-
ciativa. É fundamental que haja 
adesão por parte de quem comer-
cializa e por parte de quem com-
pra. Só assim há variedade e qua-
lidade”.  

João Gonçalves está no merca-
dinho pela segunda vez conse-
cutiva. Entre o emprego e o tra-
balho na horta, encontrou 
disponibilidade e decidiu parti-
cipar. “Estou a gostar muito da 
experiência. Noto que as pessoas 
também estão satisfeitas por po-
derem comprar produtos de qua-
lidade e quero continuar a vir”, 
afirma. Há mais de 20 anos que 
João Gonçalves semeia e colhe 
da sua horta, mas até à data, ape-
nas “vendia a amigos ou familia-
res”. À venda tem “tomates, ce-
bolas, pepinos, grãos, tremoços, 
melão e melancia. Apenas pro-
dutos da época e da minha pro-
dução”, reforça.

Para a Vereadora Alda Mestre, 
“o ‘mercadinho’ proporciona, aos 
munícipes, a possibilidade de co-
nhecerem e usufruírem de pro-
dutos artesanais e de qualidade, 
que não encontram nas grandes 
superfícies, potenciando os va-
lores culturais e sociais da nossa 
região”. Desde o início da inicia-
tiva que “a adesão por parte dos 
produtores tem vindo a aumen-
tar e é notório o seu contenta-
mento com o projeto”. Além dis-
so, “as manhãs de sábado têm 
atraído a população e outros vi-
sitantes e consumidores para o 

centro da vila, espaço não só de 
venda mas também de convívio”. 

O balanço é, para já, “bastante 
positivo”, adianta a Vereadora, 
pois tem superado “todas as ex-
petativas”. Por tudo isto, Alda 
Mestre garante que o projeto é 
para crescer: “Cada vez mais, os 
produtos locais são considerados 
produtos de elevada qualidade e 
de procura por parte da popula-

ção. Sendo o Mercadinho  um 
espaço de divulgação e comer-
cialização dos nossos produtos, 
é de facto, uma iniciativa para 
continuar. Pretendemos conso-
lidar este projeto que ainda está 
em fase de crescimento. É nossa 
aposta aumentar o número de 
produtores e diversidade na ofer-
ta”. 
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  FEIRA DE CASTRO

HÁ 398 ANOS QUE A VILA DE CASTRO
abre as suas portas à maior feira tradi-
cional do sul do país: a Feira de Castro! 

QUASE QUATRO SÉCULOS de história 
e de estórias reservadas, desde sempre, 
ao terceiro fim-de-semana de outubro.  
Aqui rumam anualmente milhares de 
visitantes e este ano não foi exceção. 
Por entre tendas e barracas, as ruas vol-
taram a encher-se de gente de vários 
pontos do país. 

ASSIM É, A CADA ANO, A FEIRA DE 
CASTRO. Uma feira, onde tudo se ven-
de e tudo se compra, mas também um 
momento alto para os castrenses: os 
que cá vivem e os que estão longe e que 
nela encontram a altura certa para re-
gressar à terra e aqui rever a família e 
os amigos. 

ESTE ANO, A CÂMARA MUNICIPAL de 
Castro Verde promoveu o “1º Encontro 
de Castrenses na Diáspora”, um almo-
ço-convívio que reuniu mais de 80 cas-
trenses que vivem espalhados pelo 
mundo. Uma aposta da autarquia que 
se revelou um bonito momento de con-
fraternização e reencontro entre cas-
trenses que há muito deixaram a sua 
terra e que integrou o programa cultu-
ral dinamizado ao longo dos três dias.

NESTA EDIÇÃO, AS ATIVIDADES CUL-
TURAIS arrancaram logo na sexta-fei-
ra à tarde com a Abertura da Feira de 
Produtos Locais, na Rua Fialho de Al-
meida, e a Arruada da Banda Filarmóni-
ca 1º de janeiro pelas principais ruas da 
vila.

À NOITE, A PRAÇA DA REPÚBLICA FOI 
palco para diferentes concertos, músi-
ca popular e eletrónica, tendo mereci-
do especial destaque o concerto "Re-
member Zaranza" que aconteceu no 
sábado à noite e que prestou homena-
gem à banda formada por jovens cas-
trenses na década de 70. Uma noite me-
morável e de memórias que encheu de 
gente a Praça da República e que foi, 
sem dúvida, um dos grandes momen-
tos desta Feira de Castro.

DURANTE O FIM-DE-SEMANA, ini-
ciativas como o "3.º Encontro de Para-
motor”, promovido pela 100 Trilhos, o 
1º Encontro de Bigodes, da Barbearia 
Barras, o Desfile de Corais, o Cante ao 
Despique e Baldão, a Animação de Rua, 
o Folclore, as Exposições de Canicul-
tura e a Mostra de Aves garantiram, a 
par da própria feira, diferentes momen-
tos de animação.

A FEIRA DESPEDIU-SE NO DOMINGO. 
Consigo trouxe a diversidade e a rique-
za do mosaico de gente que por estes 
dias envolveu a vila e lhe conferiu ta-
manho encanto. Muitos dizem que «não 
há feira como a de Castro», testemunhan-
do uma das mais antigas e genuínas fei-
ras do sul do país. Aquela que, nos primór-
dios da sua existência, manteve uma 
forte ligação à ruralidade e à transumân-
cia, e se afirmou como uma das mais 
importantes feiras de gado da região.

HOJE, A FEIRA É OUTRA MAS ainda é 
aqui que continuamos a encontrar as 
tradicionais mantas de lã, os queijos, 
os frutos secos e as azeitonas verdeais 
a descoberto sobre as bancadas, as loi-
ças de bairro e as vergas, utensílios agrí-
colas e mobiliário rústico.

ATÉ PARA O ANO FEIRA DE CASTRO! FE
IR

AD
EC

AS
TR

O
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 CULTURA

“SANTA BÁRBARA DE PADRÕES: A IDENTIDADE DE UMA FREGUESIA”

José Miguel homenageia
Santa Bárbara de Padrões 
Natural de Santa Bárbara de Padrões, o jovem José Miguel Costa editou em agosto passado o livro “Santa Bárbara de Padrões: A 
Identidade de uma Freguesia”. A obra pretende homenagear a sua terra natal e promover uma nova perspetiva da freguesia, nas 
suas várias dimensões. 

No passado dia 25 de agosto, 
integrado nas Festas de Sta. Bár-
bara de Padrões, o jovem José 
Miguel Costa, natural desta lo-
calidade, apresentou o livro "San-
ta Bárbara de Padrões: A identi-
dade de uma freguesia". O 
evento contou com a presença 
dos presidentes da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, António 
José Brito, e desta Junta de Fre-
guesia, Ana Luísa Fatana. 

Editado pelo autor com os apoios 
da Câmara de Castro Verde e da 
Junta de Santa Bárbara de Padrões, 
o livro de José Miguel Costa “abor-
da assuntos relevantes que per-
mitem definir a identidade pró-
pria e genuína de Santa Bárbara 
de Padrões e tem como temas 
centrais o Santuário de Arannis, 
o extinto concelho de Padrões, a 
Igreja Matriz, a Padroeira, o Can-
te Alentejano, o Artesanato e a 
Mina”. Além destes, a obra abor-
da “as vivências das gentes desta 
freguesia do concelho de Castro 
Verde, e a sua evolução, que vai 
desde o surgimento da eletricida-
de ou da escola, até à forma como 
se festejavam os Santos Popula-
res”, revela José Miguel Costa.

Levado pela paixão que nutre 
pela sua terra e pelas suas raízes, 
o jovem autor de 19 anos refere 
que o seu livro pretende dar uma 
perspetiva renovada de Santa 
Bárbara de Padrões, em toda a 
sua dimensão cultural, social, 
económica e humana “contri-
buindo para a história e valori-
zação daquela que é a mais dis-
persa freguesia do concelho de 
Castro Verde”, afirma.

“Esta aldeia merece ser conhe-
cida e reconhecida, merece ser 
aposta e precisa de ser mais va-
lorizada. Quero muito levar o 
nome de Santa Bárbara de Padrões 
o mais longe que conseguir”.

Questionado sobre o que mu-
dou na sua vida desde que apre-
sentou este livro, José Miguel 
Costa revela que este lhe trouxe 
muita alegria e o ajudou a des-
cobrir e redescobrir muitas tra-
dições e muitos conhecimentos 
sobre a sua terra natal. 

“Mas acho que o melhor de tudo 
é mesmo a aprendizagem e a in-
vestigação. Consegui encontrar 
a fonte que confirma o foral de 
Padrões!  Os afetos e mensagens 
que tenho recebido desde o pro-
cesso de elaboração da obra até 
aqui também me têm feito sorrir 
muito... ainda mais do que o ha-
bitual. Está a correr tudo muito 
bem e o resultado, que ainda não 
é o “final”, porque ainda falta acon-

tecer muita coi-
sa, está a ser óti-
mo”. 

Recentemente, o 
autor recebeu uma 
carta do Presidente da R e p ú -
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, 
a felicitá-lo pelo livro, facto que 
deixou José Miguel Costa bastan-

te surpreendido.
“Ter o reconhecimento 

do Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa é incrível. Saber que ele 
considera o meu livro “interes-
sante” e que define a minha pu-
blicação como “um bem-haja” 
para a minha terra só me pode 
encher de alegria e de satisfação. 

Representa, também, que temos 
um Presidente que acredita na ju-
ventude e isso é muito importan-
te. Foi um momento muito emo-
cionante que vou sempre recordar”, 
refere. 

Natural de Santa Bárbara de 
Padrões, José Miguel Costa estu-
da Direito em Lisboa e a par dos 

estudos, integrou, entre outras, 
a Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Castro Ver-
de e pertence ao grupo “Jovens 
Sem Fronteiras”, com atuação nas 
paróquias de Castro Verde e San-
ta Bárbara de Padrões que, entre 
outras coisas, se dedica ao volun-
tariado.

“Esta aldeia 
merece ser co-
nhecida e reco-
nhecida, merece 
ser aposta e pre-
cisa de ser mais 
valorizada. Que-
ro muito levar o 
nome de Santa 
Bárbara de Pa-
drões o mais 
longe que conse-
guir”.
 

“Ter o reco-
nhecimento 
do Presidente 
Marcelo Rebe-
lo de Sousa é 
incrível. Saber 
que ele conside-
ra o meu livro 
"interessante" 
e que define a 
minha publica-
ção como "um 
bem-haja" para 
a minha terra só 
me pode encher 
de alegria e de 
satisfação”.
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CULTURA

Sam The Kid grava novo 
videoclipe em Castro Verde
O músico Sam The Kid (Samuel Mira) gravou em Entradas o videoclipe do novo tema “Sendo Assim”, o qual fará parte do novo 
trabalho musical que o rapper se prepara para lançar em nome próprio já no próximo mês de Setembro.

Atuar em Castro Verde foi um 
momento especial para ti? 

Foi muito fixe. Era aquilo que 
eu há muito ansiava. Regressar a 
uma terra que me é tão cara e 
que tão bem conheço foi um mo-
mento muito especial. É bom 
não esquecer que em metade de 
mim corre o sangue dos que aqui 
nasceram. Todos os meus ante-
passados até à geração do meu 
pai nasceram e viveram nesta re-
gião e a isso não posso ser insen-
sível. Depois, gosto muito do 
Alentejo e, especialmente, deste 
Alentejo, local que escolhi para 
as filmagens do meu próximo 
trabalho musical. Já cá tinha es-
tado no início da minha carreira, 
há cerca de 20 anos, quando o hi-
p-hop ainda dava os primeiros 
passos. 

Entretanto cresci humana e 
artisticamente e há muito que 
queria aqui apresentar o meu 
trabalho, hipótese que até agora 
não tinha surgido e, em boa 
hora, apareceu em 2018. Sinto-
-me muito honrado pelo convite. 

Em relação ao tema que te 
trouxe a Castro Verde. O que 

podem os espetadores e 
ouvintes esperar dele?

É um tema especial, porque já 
não fazia uma música sozinho 
há mais de 10 anos. Desde o lan-
çamento do álbum Prática(men-
te) que eu não trabalhava a solo. 
Tudo o que fiz nesse interlúdio 
— e foram muitas músicas!— fi-
-lo sempre em parceria. 

O tema em si tem uma temáti-
ca, mas o conceito que sobressai 
das palavras que escolhi, é um 
conceito de liberdade. Liberdade 
de escrever sem pressões, sem 
condições, sem data, sem tempo. 
Quando pensei em imagens para 
ilustrar esta música, o Alentejo e, 
este Alentejo em particular, nun-
ca mais deixou de me sair da ca-
beça. Tinha de ser aqui e agora. 
Finalmente, está a acontecer.

Porquê a zona de Castro Verde 
para gravar este tema, e como 
se intitula?

O tema chama-se “Sendo As-
sim”. Quando penso em “planí-
cie” penso em liberdade e logo me 
assaltam à memória as planuras 
que conheço desde pequeno.

Já dei inúmeros concertos por 

esse Alentejo, porém, mesmo 
que me surgissem outros cená-
rios mesmo que mais belos nou-
tra parte da região, ia sempre 
preferir os daqui, porque as raí-
zes são uma parte preponderan-
te nas minhas escolhas.

Para além disso, tenho uma 
preocupação especial com a me-
mória futura. Quero poder con-
tar aos meus filhos e netos uma 
bonita estória acerca do local 
que escolhi para a feitura deste 
trabalho.

Atendendo ao sucesso do vosso 
recente concerto, considerarias 
regressar em nome próprio a 
curto ou médio prazo para 
apresentar este novo trabalho?

Quem sabe. Pessoalmente, 
gostaria que isso acontecesse. Se 
por acaso decidir levar para a es-
trada um novo conceito a solo e 
estiver a aceitar datas, faço ques-
tão de passar por Castro Verde, 
isto se decidirem convidar-me. 
De resto, passo por aqui algumas 
vezes por ano, por isso, seja em 
trabalho ou em lazer, vir a Entra-
das e a Castro Verde será sempre 
um prazer. 

Município comemora 
879º Aniversário da 
Batalha de Ourique

O Município de Castro Verde as-
sinalou a 25 de Julho, o 879º ani-
versário da Batalha de Ourique. A 
Cerimónia Evocativa, organizada 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde e pela Direção de História e 
Cultura Militar decorreu no sítio 
de S. Pedro das Cabeças e contou 
com a presença do Major-General, 
Aníbal Flambó, Diretor do Arqui-
vo de História e Cultura Militar, 
de António José de Brito, Presiden-
te da Câmara Municipal de Castro 
Verde, e de Carolina Cabaça, em 
representação da presidente da As

sembleia Municipal de Castro 
Verde, e restantes autarcas do con-
celho, no assinalar desta data his-
tórica. A cerimónia militar evoca-
tiva incluiu as honras militares à 
Alta Entidade, o hastear da ban-
deira nacional, a deposição de flo-
res junto ao monumento evocati-
vo e homenagem aos mortos na 
Batalha. As comemorações pros-
seguiram no Fórum Municipal de 
Castro Verde, com a realização da 
Conferência “Guerra ao Tempo de 
Ourique”, pelo Tenente-Coronel 
Dias Afonso.

Vestígios Arqueológicos 
encontrados em Castro Verde

Durante os trabalhos em curso 
na empreitada de construção do 
Centro de Viola Campaniça, Ar-
tes e Ofícios de Castro Verde fo-
ram descobertos, junto à Basíli-
ca Real, significativos vestígios 
arqueológicos que, neste momen-
to, estão a ser devidamente in-
vestigados.

Enquanto proprietária da obra, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde endereçou um convite ao 
arqueólogo e historiador Manuel 
Maia para constituir e coordenar 
a equipa que está a trabalhar no 
local. 

Este processo decorre no âm-
bito de uma parceria estabeleci-
da com a CORTIÇOL – Coopera-
tiva de Informação e Cultural de 
Castro Verde que disponibilizou 
os técnicos do Museu da Lucerna 
para trabalhar nesta investiga-
ção. Devidamente supervisiona-
das pela Direção Regional de Cul-
tura do Alentejo, as investigações 
decorrem neste momento com a 
maior normalidade e, em termos 
gerais, não têm impedido a evo-
lução da obra do Centro de Viola 
Campaniça, embora devam ser 

consideradas as condicionantes 
inerentes a um processo com es-
tas caraterísticas.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, António 
José Brito, visitou os trabalhos 

em curso no local, acompanhado 
pelo arqueólogo Manuel Maia, 
pelo presidente da Cortiçol, João 
Alberto Fragoso, e por técnicos 
da Divisão de Obras e Urbanismo 
da autarquia.
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A Batalha 

Em mil cento e trinta e nove
Se enganado não estou 
Nos campos de Castro Verde
Grande Batalha se travou.

Em Vila Chão de Ourique 
Também algo aconteceu
Onde foi afinal,
Que a Batalha se deu?

Por aquilo que na história li
Foi em Castro a Batalha campal
Disso temos exemplos
Na Basílica Real.

Se fores a Castro Verde 
Visita a Igreja Matriz
Nela verás gravado
Tudo o que a lenda diz.

Presta bem atenção
Nas paredes de lado
Verás grandes batalhas
em azulejos gravado.

Verás nobres guerreiros 
Em batalhas tamanhas
Verás Dom Afonso Henriques
E suas grandes façanhas.

Depois dos Geraldos
No outro lado do ribeiro
Temos mais um testemunho
No cimo do Outeiro.

Na Ermida de S. Pedro 
S. Pedro das Cabeças
Onde D. Afonso Henriques 
Ditou suas sentenças.

Com seu enorme cavalo
Demonstrando sua bravura
Deixou na rocha gravado 
Os sinais da ferradura. 

José das Dores Costa

 NECROLOGIA & CORREIO

Festa de São Miguel

Guardo boas recordações
Da festa de S. Miguel
Nesse dia os comilões 
Era até esticar a pele *

O andor do senhor dos passos
Nem toda a gente levava
Só quem tinha fortes braços 
É que a tal se aventurava

Com o seu ar imponente
No manto roxo envolvido
O peso da cruz consente
Muito curvado e dorido

A canção que se entoava
Era o bendito louvado
O povo todo cantava
Ouvia-se em todo o lado

Mas que linda romaria
Que dia tão bem passado
Às vezes até chovia 
Bendito seja louvado.

*Havia comida para todos junto ao poço.

Hermínio Gomes

A minha caneta
falou comigo
Hoje de manhãzinha 
Eu ouvi chorar
Fui andando devagarinho 
Parei e pus-me a escutar.

Muito triste soluçava
Fechada numa gaveta
Não adivinhava quem era
Pois era a minha gaveta.

Peguei-lhe com tanta ternura
Tentei afagar a dor
E ela chorando dizia
Parece que não me tens amor.

Acalma-te minha amiga
Pois gosto muito de ti
Ela então muito contente
Olhou e sorriu para mim.

Se gostas tanto de mim
Porque não me dás que fazer
Vá, pega-me depressa
E vai uma carta escrever.

Olhei para ela contente
E disse-lhe sim, está bem!
Mas para quem vou escrever
Se não devo carta a ninguém.

Não sabes a quem escrever
Porque às vezes andas à toa
Escrever para o Campaniço
Que ele dirá: que coisa boa!

Maria de Jesus Peres Lopes

AGRADECIMENTO

JOSÉ DE SOUSA ARRUDA O AÇORIANO
Cinco anos de eterna saudade. Da sua esposa e restante 
família. Descansa em paz

A Papoila

Ó papoila, papoila
tu és encantadora
flor silvestre e uma beleza
que concedeu a natureza!

Tuas pétalas vermelhas
e teu pé verde claro
são cores magníficas,
precisamente as cores
da bandeira nacional 
do nosso Portugal!

Ó papoila, papoila
tu és pra mim
pelas tuas ricas cores
e maravilhosos tapetes campestres
a mais bela flor da natureza.

Ó semente, semente
tu ao voares com o vento
assemelhas-te a um passarinho!
E ao transformares-te numa papoila
assemelhas-te a um passarinho
ou outro bichinho
ao sair do ovo no ninho.

Atrais todos os olhos
pelas tuas maravilhosas 
cores “folclóricas” e
teus “tapetes campestres” 
primaveris!

Maria Olívia Diniz Sampaio

Alexandre Martins Veríssimo, 91 anos, Entradas
Ana Pedro Palma, 91 Anos, Almeirim
Angelina Conceição Martins Santiago, 83 anos, Entradas
António Guerreiro Marques, 79 anos, Castro Verde
António Manuel Cardoso Rodrigues, 59 anos, Castro Verde
António Nascimento Porfírio, 82 anos, Castro Verde
António Pedro Revéz, 82 anos, Castro Verde
António Revés Estaço, 76 anos, Castro Verde
Augusta Guerreiro Inácio Guerreiro, 79 anos, Castro Verde
Avelino Leonor da Silva, 90 anos, Castro Verde
Bárbara Guerreiro Fernandes Custódio, 87 anos, Lombador
Catarina Maria Ludovina, 83 anos, Entradas
Eduardo Laurência Canário, 71 anos, Lombador
Etelvina Maria Canário, 83 anos, Lombador
Felizarda Rosa Salvador Silva, 80 anos, Entradas
Fernando José Parreira Contente, 54 anos, Castro Verde
Fernando Manuel Gonçalves Ferrão, 62 anos, Galeguinha
Fernando Manuel Marques da Lança, 60 anos, Sete 
Gertrudes da Conceição A. Henriques, 81 anos, Alhos Vedros
Idalberto Mira Deodato, 49 anos, Entradas
Idalina Bárbara, 85 anos, Santa Bárbara de Padrões
Joana Augusta Valente, 86 anos, Castro Verde
Joaquim Contente Pratas, 79 anos, Castro Verde
Joaquim José Guerreiro Raposo, 49 anos, Entradas
José Batista André, 92 anos, Castro Verde
José da Conceição, 75 anos, Geraldos
José Francisco Afonso Celorinda, 65 anos, Ourique
José Jacinto Varela, 87 anos, Castro Verde
José Rui Guerreiro, 58 anos, Lombador
Laurinda Luz Rodrigues, 83 anos, Castro Verde
Lineu Fernando Guerra, 81 anos, Entradas
Manuel Adelino Silva, 87 anos, Entradas 
Manuel Pereira dos Santos, 70 anos, Seixal
Maria Adelaide R. Oliveira Raposo, 49 anos, Castro Verde
Maria Alexandrina C. Luz Jorge, 86 anos, Castro Verde
Maria Ana Soares, 90 anos, Castro Verde
Maria Antónia, 92 anos, Carrascal de Alvide
Maria Carlos Mira, 80 anos, Entradas
Maria Estela da Luz Jorge, 43 anos, Castro Verde
Maria Henriques de Sousa, 92  anos, Castro Verde
Maria Lúcia Silva, 75 anos, Entradas
Mariana da Graça Revés, 87 anos, Castro Verde
Nasciolinda Amélia O. Ramos Palma, 85 anos, Castro Verde
Noémia Senhorinha Rosa, 82 anos, Sete 
Olinda Revés Afilhado, 93 anos, Castro Verde
Raul Costa Gonçalves, 83 anos, Sete
Verónica Maria da Piedade Pinto, 85 anos, Neves da Graça
Virgílio Venâncio Paulino, 78 anos, Castro Verde
Virgínia Maria Guerreiro, 96 anos, Entradas
Vitalina Reis Coelho Guerreiro, 78 anos, Castro Verde

MANUEL PEREIRA DOS SANTOS
Faleceu a 9/04/2018 - Almeirim 
Mulher, filhas e restante família participam o falecimento do 
seu ente querido, agradecendo a todos os que o acompanha-
ram até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
lhes manifestaram o seu pesar. Querido partiste. A morte veio 
sem avisar. Vivias para a tua família e o fim foi em Portugal. 

JOAQUIM GUERREIRO DOS SANTOS
Faleceu a 07/11/2017 – Faro / Casével
Sua esposa, Fernanda Guerreiro Pedroso Jorge, e restante 
família, participam o falecimento do seu ente querido, agra-
decendo a todos os que o acompanharam até à sua última 
morada ou que, de qualquer outro modo, lhes manifestaram 
o seu pesar.

AUGUSTA GUERREIRO INÁCIO
Faleceu a 03-08-2018 - Castro Verde
A família agradece a todos os que a acompanharam a sua 
ente querida até à sua última morada ou que, de qualquer 
outro modo, lhe manifestaram o seu pesar. 

ANTÓNIO REVÉS ESTAÇO 
Faleceu a 17-08-2018 - Castro Verde
Partiste mas deixaste-nos o teu bem mais precioso, o TEU AMOR! 
Temos que continuar a CAMINHAR mas uma certeza temos. Não 
estamos sozinhos. Caminhaste e continuas a caminhar connosco. 
Grande amigo, para sempre no nosso coração.
Amor Eterno e Saudade sem fim dos teus filhos, esposa e netos. 

Infantilidade

Eu, Maria Clara Senhorinha 
Costa Ramos, natural de Castro 
Verde, filha de Arnaldo Costa 
Ramos e de Eduarda Bárbara 
Senhorinha, com 72 anos de 
idade, na impossibilidade de ir à 
minha terra, por motivos de 
saúde, gostaria muito que não 
se esquecessem de mim, que 
estou cá tão longe.
Adoro receber “O Campaniço”, 
pois traz-me notícias e 
fotografias da minha terra, que 
eu nunca esqueço.
Amo e adoro Castro Verde. Foi 
lá que aprendi a ler e a escrever 
e que fui muito feliz na minha 
terra bendita.
Fico muito feliz ao receber o 
vosso jornal. Obrigada ao Sr. 
Presidente e a todos os 
funcionários da Câmara de 
Castro Verde.
Um grande abraço de amizade 
para todos os castrenses, da 
castrense Maria Clara Ramos.

Para o amigo “Campaniço” 
envio este versinho, que espero 
que gostem.

Não deem aos vossos filhos
Brinquedos com o formato
Dos que são para matar
Porque mesmo a fingir
Se habituam ao contacto
Sem pensarem que a brincar
Com os tais exemplares
Se estão a entusiasmar
A guerra querer ganhar
Tantas coisas têm para dar
Aos vossos inocentes filhos
Dêem-lhe bons livros para 
estudar
Bolas para jogar
Construções para fazer
E o seu intelecto desenvolver
Deem-lhe objetos escolares
Canetas, lápis e aguarelas
Para que possam escolher
Que cor a paz pode ter
No futuro que os espera.

Maria Clara Ramos - Verride

  NECROLOGIA
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Atividade Com‘Vida iniciou nova época
Os projetos do programa “Ati-

vidade Com‘Vida arrancaram no 
final de setembro. Nesta nova épo-
ca, são 7 os projetos no terreno. 
Projetos para todas as idades, que 
promovem a prática regular de 
atividade física e a adoção de há-
bitos de vida saudáveis. 

 
“Atividade física para todos”. É 

este o lema do programa “Atividade 
Com’ Vida”, da Câmara Municipal 
de Castro Verde.

Nesta época 2018-2019, o progra-
ma engloba uma diversidade de 
projetos desportivos, direcionados 
a diferentes públicos e a diferentes 
problemáticas, e reflete a preocu-
pação da autarquia na dinamiza-
ção de projetos com benefícios di-
retos no bem-estar da população 
do concelho. “Agita a tua Vida!”, 
“Desporto Sénior”, “Caminhadas, 
Corridas e Passeios de Bicicleta”, 
“Escola Municipal de Natação e 
Atividades Aquáticas”, “Escola Mu-
nicipal de Ténis”, "Boccia" e "Edu-
cação Física no Pré-escolar" são 
alguns dos projetos disponíveis e 
nos quais se pode inscrever nesta 
época 2018/2019. 

Todos os projetos no terreno 
têm como objetivo a promoção 
da prática de atividade física e a 
sensibilização da população para 

hábitos de vida mais saudáveis. A 
dinamização das instalações des-
portivas, associativas e culturais do 
concelho é outra das componen-
tes deste Programa de Atividade 
Física, animando os centros cul-
turais e de convívio das pequenas 
localidades do concelho.

Informações/inscrições 
Gabinete de Desporto da Câmara 
Municipal de Castro Verde 
Fórum Municipal 
Tf. 286 320 040 
desporto@cm-castroverde.pt

PROJETOS 
DISPONÍVEIS 

AGITA A TUA VIDA!
DESPORTO SÉNIOR 
CAMINHADAS, 
CORRIDAS E PASSEIOS 
DE BICICLETA
ESCOLA MUNICIPAL DE 
NATAÇÃO E ATIVIDADES 
AQUÁTICAS 
ESCOLA MUNICIPAL 
DE TÉNIS
EDUCAÇÃO FÍSICA 
NO PRÉ-ESCOLAR
BÓCCIA 

AMBIENTE

Águia-imperial devolvida à natureza 
sobrevive ao primeiro ano de vida!

A “Quatro”, assim chamada de-
vido ao código do emissor GPS que 
lhe foi colocado no âmbito do Pro-
jeto LIFE Imperial, é uma águia-
-imperial que foi marcada e devol-
vida ao ninho, em Mértola, após 
ter saído precocemente do mesmo, 
possivelmente por ter caído ou sido 
empurrada pelo irmão mais velho 
aquando a onda de calor que se fez 
sentir na região em junho de 2017. 

Após a devolução ao ninho, e de 
um breve período de exploração 
da área circundante, e graças ao 
emissor com que foi marcada, foi 
possível acompanhá-la e verificar 
que dispersou na região sudoeste 
da Península Ibérica, frequentan-
do principalmente o Baixo Alen-
tejo, em Portugal, e a Andaluzia e 
Castilla-La Mancha, em Espanha, 
mas fez também outras incursões 
de dispersão distintas, tendo “via-
jado”, por exemplo, até próximo de 
Lisboa e até Sagres, e tendo che-
gado mesmo a sobrevoar o Centro 
de Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho (em Castro Verde). 
Nos últimos tempos, tem-se man-
tido pela região de Castro Verde, 
Almodôvar e Mértola.

O valor de toda esta informação 
foi complementado quando rece-
bemos, através do formulário on-
line disponível no website (www.
lifeimperial.lpn.pt), o registo de 
observação de uma águia-imperial 
entre Entradas e São Marcos da 

Ataboeira. As fotografias anexadas 
permitiram identificar um emis-
sor GPS no dorso da ave, semelhan-
te aos utilizados no âmbito deste 
Projeto. Considerando a plumagem 
da ave, um 1º palhiço, e cruzando 
esta informação com os dados de 
seguimento, concluiu-se que se 
tratava da “Quatro”. Deste modo, 
não só os dados de seguimento in-
diciavam já um comportamento 

normal por parte desta ave recu-
perada, como a sua observação e 
fotografia vieram demonstrar que 
a sua devolução à natureza foi bem-
-sucedida e que, mais de um ano 
após a sua devolução, a ave se en-
contra bem de saúde.

Este tipo de ação é hoje em dia 
essencial para a conservação de 
espécies muito ameaçadas, dado 
permitir de uma forma muito efi-

caz identificar os fatores proble-
máticos e poder atuar sobre esses 
fatores com medidas de minimi-
zação que sejam eficientes na pre-
venção de acidentes e/ou morta-
lidade. Foi com estes objetivos que 
desde o início do Projeto se pro-
cedeu a 18 marcações e seguimen-
to de águias-imperiais-ibéricas.

A marcação de águias-imperiais 
com dispositivos que permitam a 

localização dos indivíduos com 
precisão constitui assim uma im-
portante ferramenta para com-
preender o comportamento das 
aves e acorrer a situações proble-
máticas de forma célere. Deste 
modo, para além da avaliação dos 
movimentos e comportamentos 
das aves e do sucesso de interven-
ções de emergência (como o res-
gate e recuperação de aves), a im-
portância da marcação traduz-se 
ainda na deteção de casos de mor-
talidade, demonstrando o valor 
desta técnica na deteção e esforços 
de minimização das várias amea-
ças à conservação da espécie ao 
nível Ibérico.

LUÍS DE MATOS "A marcação de 
águias-imperiais com 
dispositivos que per-
mitam a localização 
dos indivíduos consti-
tui uma importante 
ferramenta para com-
preender o comporta-
mento das aves e 
acorrer a situações 
problemáticas de for-
ma célere".
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Futebol Clube Castrense
Abelha 
é novo 
presidente

O antigo guarda-redes e trei-
nador do Futebol Clube Cas-
trense, Fernando Zeferino, foi 
eleito presidente da coletivida-
de em junho passado. “Abelha”, 
como é mais conhecido no mun-
do do futebol, foi nomeado por 
maioria, com 40 votos a favor 
e duas abstenções, e vai estar 
à frente dos destinos do clube 

nos próximos 4 anos. Para o 
novo presidente, a aposta para 
o este mandato assenta na for-
mação das camadas jovens, mas 
também pelo apoio a outras 
modalidades que não o futebol.

Patinagem
Cristina Rakasi 
brilha no Europeu

Cristina Rakasi, atleta da Sec-
ção de Patinagem Artística do 
Futebol Clube Castrense, clas-
sificou-se em 12º lugar, na prova 
de Cadetes Femininos, duran-
te o Campeonato da Europa de 
Patinagem Livre de 2018, que 
decorreu na Ilha de S. Miguel, 

nos Açores, de 31 de agosto a 8 
de setembro. “Não podíamos 
estar mais orgulhosos. Estare-
mos cá para ajudar a evoluir e 
fazer ainda melhor numa próxi-
ma oportunidade”, garante o FC 
Castrense na sua página oficial 
no Facebook.

Mundial de Jiu-Jitsu 
Carlos Sequeira
conquista Bronze

O atleta Carlos Sequeira Guer-
reiro, da Associação de Jiu-Jitsu 
Brasileiro de Castro Verde (AJ-
JBCV), conquistou a medalha de 
bronze durante o Campeonato 
Mundial de Jiu-Jitsu de Masters, 

que decorreu entre 22 e 25 de 
Agosto em Las Vegas (EUA).

Carlos Sequeira foi terceiro 
classificado na sua categoria, 
juntando este bronze ao título 
europeu conquistado já em 2018.

Paulo Bárbara 
Entradense campeão
O columbófilo Paulo Bárbara sagrou-se recentemente Campeão Distrital 
na Geral da Zona Sul. Um título que o enche de orgulho e satisfação e 
que representa a recompensa por todo o tempo e empenho dedicados à 
modalidade. Na próxima época vai continuar a lutar pelo título de campeão.

Paulo Bárbara é apaixonado pela 
columbofilia desde a infância, mas 
só em adulto é que este columbófi-
lo entradense começou a dedicar-
-se a esta modalidade desportiva, 
pela qual tem arrecadado um vasto 
conjunto de títulos. “O meu inte-
resse pela columbofilia surgiu há 
muitos anos atrás, quando ainda 
era pequeno. Morava num mon-
te ao pé do Carregueiro e já tinha 
esta paixão pelos pombos. Mas só 
quando comecei a trabalhar por 
minha conta é que comecei a ter 
pombos. A primeira vez que par-
ticipei em competições foi antes 
de ter emigrado para a Suíça, em 
1988 ou 89. Corri só dois ou três 
anos. Agora em 2005, quando re-
gressei da emigração, é que voltei 
a concorrer”.

Recentemente Paulo Bárbara sa-
grou-se Campeão Distrital na Geral 
da Zona Sul, um título que o enche 
de orgulho e satisfação e que “é, de 
certo modo, a recompensa e o re-
conhecimento pelo trabalho que 
tenho e do tempo que perco com 
os pombos”, afirma.

A competir pela Sociedade Co-
lumbófila “Asas Verdes” de Castro 
Verde, este columbófilo de 52 anos 
revela que esta é uma modalidade 
que requer bastante empenho. “É 
uma modalidade muito exigente, 

que ocupa muito tempo, dá algu-
ma despesa e necessita de muita 
dedicação”.

Atualmente não consegue pre-
cisar quantos pombos tem na sua 
colónia, mas refere que “já devem 
ultrapassar os duzentos, isto entre 
reprodutores, campeões e borra-
chos, estes últimos que vão com-
petir já em 2019, mas que só vão 
estar em forma em 2020. Se eu cá 
estiver, e concorrer, são os que irão 
dar luta aos campeões”.

Relativamente ao segredo para 
criar pombos campeões, Paulo 
afirma que não existe e que tem 
sido, sim, uma questão de sorte: 
“Creio que não há segredo para 
criar pombos campeões. Tudo de-
pende da sorte que se tem. Há uns 
que são bons, outros nem por isso. 
Por exemplo, em cem, pode sair 
um craque, mas também pode não 

sair nenhum. Ou podem sair 10 ou 
12 muito bons, que é um núme-
ro suficiente e já dá para compe-
tir bem. No meu caso, tenho tido 
sorte. Tenho muitos campeões, 
talvez devido a terem bom san-
gue e aos bons cruzamentos que 
tenho feito”. Além do prémio ago-
ra conquistado, o columbófilo é 
ainda detentor de vários outros 
galardões. Já foi Campeão Distri-
tal de Fundo, Campeão Distrital 
de Meio Fundo, por duas ou três 
ocasiões, e também de Velocidade, 
além das várias Anilhas de Ouro 
conquistadas. “A nível distrital 
acho que já conquistei os títulos 
todos”, refere. 

Atualmente, a rotina de Paulo 
com os pombos é pautada por algu-
ma tranquilidade devido ao facto 
de se encontrar a preparar a pró-
xima época. “Estamos no tempo 
da muda. Neste momento o meu 
trabalho é dar-lhes comida, água e 
muito descanso. Perco pelo menos 
uma hora com eles, a controlá-los, 
ver se está tudo bem de saúde e 
tudo isto requer muita atenção”.

Para a próxima época despor-
tiva os objetivos estão definidos: 
vai competir para ganhar todos 
prémios que conseguir: “vou lutar 
para ganhar outra vez, respeitan-
do sempre os meus adversários”. 

“É uma modalidade 
muito exigente, que 
ocupa muito tempo, 
dá alguma despesa e 
necessita de muita 
dedicação”.

 DESPORTO 
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Quando surge este interesse pelo 
atletismo e quando começa a praticar a 
modalidade como desporto de 
competição? 

A minha aventura no atletismo come-
çou há cerca de 5 anos, a título de brinca-
deira, incentivado por um colega de tra-
balho que fazia sempre uma “corridinha”, 
de cerca de 20 km… Na altura eu, que ain-
da não corria, dizia-lhe: “olha que eu acho 
que te ganhava”. Isto, até ao dia em que o 
convidei a corrermos juntos. Fomos da 
ponte de Castro até ao quilómetro 8 da es-
trada de Almodôvar. Foram 13 000 me-
tros. Chegado ao local, e depois de esperar 
um bocado, estranhei ele não aparecer. 
Pensei que tinha caído… Nesse dia, ga-
nhei-lhe com 7 minutos de vantagem. A 
partir daí comecei a treinar. 

Quando participa pela primeira vez numa 
prova de atletismo? 

A minha primeira participação numa 
prova foi na meia-maratona de Lisboa. Fiz 
1h. 27m. 41s. Depois conheci o António Zé 
Vaz e decidi começar a correr pelo Futebol 
Clube Castrense.

O atletismo é um desporto que começa a 
praticar apenas a partir dos 50 anos. 
Porquê apostar num desporto de 
competição numa idade em que muitos o 
fazem apenas por manutenção? 

Sempre tive espírito competitivo e sem-
pre soube que tinha condições para com-
petir. No entanto, só nesta fase se reuni-
ram as condições necessárias para me 
poder dedicar mais a sério ao desporto. 
Paralelamente, também surgiram vários 
clubes a apostar nos veteranos e mais pro-
vas para estes escalões, o que me motivou 
a praticar a modalidade. 

O desporto sempre fez parte da sua vida? 
Sim, sem dúvida! Sempre gostei muito 

de desporto. Em miúdo pratiquei futebol, 
futebol de salão, ciclismo, ginástica, etc… 
Sempre tive uma boa aptidão física e uma 
grande elasticidade. 

Podemos dizer que o atletismo é já uma 
paixão?

Hoje, o atletismo é a minha paixão... pe-
los bons momentos e pela amizade. Desde 
que me iniciei no atletismo tenho conhe-
cido muita gente e feito muitos amigos. 
Corro pelas provas e pelos atletas que ne-
las participam. 

É fácil conciliar o trabalho, como 
operador de lavaria na Somincor, com 
treinos diários e provas aos fins-de-
semana? 

Apesar de trabalhar em laboração con-
tínua não me sinto muito cansado. Aos 55 
anos tenho a energia suficiente. Às vezes 
até parece que sou de outro mundo (ri-
sos). Há momentos em que sei que estou 

em desvantagem em relação aos meus ri-
vais ou companheiros de corrida, na sua 
maioria reformados, pois eles têm mais 
disponibilidade para treinar. Eu trabalho 
por turnos. Já me aconteceu sair às 05h00 
e ainda ter que conduzir até ao local da 
prova, ou o oposto, ir correr e regressar à 
pressa porque tenho que ir trabalhar. Es-
forço-me para tentar conciliar tudo: famí-
lia, treinos, provas e trabalho. Não é fácil 

mas olhando para os resultados alcança-
dos, sinto-me recompensado por todo o 
esforço despendido. 

Quais as principais dificuldades com que 
se tem deparado ao longo deste seu 
percurso no atletismo? 

Não posso dizer que tenho sentido 
grandes dificuldades… Sinto-me forte fi-
sicamente. Treino quase diariamente, só 

descanso um dia. Tenho cuidado com a 
alimentação e não tenho tido lesões… 
Talvez a maior dificuldade se prenda com 
o treinar sozinho. Gostava de ter uma 
equipa para treinar. Isso era uma mais-
-valia. Além do treino ser mais rentável, 
custa menos e desenvolve-se mais… 

Qual considera ter sido a sua melhor 
época?

A pior foi a de 2014. Tive uma pubalgia 
provocada por um esforço repentino e 
preparação inadequada mas mesmo as-
sim fiz grandes provas. Se vermos bem, 
desde então, foi tudo sempre muito idên-
tico. Fui Campeão do Alentejo e Campeão 
Distrital de Montanha. Faltava o título de 
Corta-Mato e ganhei-o este ano. 

Quais os títulos que mais o orgulham?
O meu melhor título já conquistado foi 

o 2º Lugar no Campeonato Nacional de 
Corta-Mato, na categoria de absoluto lon-
go, em 2016. Há 3 anos consecutivos que 
sou Campeão do Alentejo: Campeão Dis-
trital de Estrada, Campeão do Alentejo de 
Estrada e Campeão Distrital de Monta-
nha.

Quais os seus objetivos para a época que 
se avizinha?

No meu escalão, o objetivo principal é 
fazer sempre melhores tempos do que 
aqueles já alcançados. Nesta época vou 
continuar a trabalhar para isso, como 
sempre fiz. 

Há algo que gostava de ver realizado 
aqui em Castro Verde: provas de estrada! 
Até à data só se têm realizado provas de 

pista. Penso que era uma boa aposta. Uma 
prova de 10km, por exemplo, que coinci-
disse com um evento como as Festas de 
Castro, ao final da tarde… Uma iniciativa 
desta natureza traria muita gente à vila, 
entre atletas e familiares que os acompa-
nham. Esta é uma ideia que está a ser ava-
liada pelo presidente do Castrense e que 
eu gostaria de ver concretizada.  

DESPORTO

ANTÓNIO URBANO 

"Sinto-me recompensado 
pelo esforço despendido"
António Urbano é atleta veterano (M50) do Futebol Clube Castrense. Sempre praticou desporto, mas só aos 50 anos decidiu 
enveredar pelo desporto de competição. Cinco anos depois de ter começado a correr por “brincadeira”, o atleta junta ao 2º lugar no 
Campeonato Nacional de Corta Mato Longo, os títulos de Campeão do Alentejo de Estrada por três anos consecutivos. 

"Sempre tive espí-
rito competitivo e 
sempre soube que 
tinha condições 
para competir. 
Hoje, o atletismo 
é a minha paixão..."
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 ÚLTIMA

  
Breves Breves

Padre Rui foi
nomeado Bispo

O padre Rui Valério, res-
ponsável pela Paróquia de 
Castro Verde de 2001 a 2007, 
foi nomeado pelo Papa Fran-
cisco para as funções de bis-
po das Forças Armadas e das 
Forças de Segurança portu-
guesas.

O pároco sucede no cargo 
a D. Manuel Linda, atual bis-
po do Porto, sendo que a sua 
ordenação episcopal está 
agendada para o dia 25 de 
Novembro, no Mosteiro dos 
Jerónimos, em Lisboa.

Rui Manuel de Sousa Valé-
rio, de 53 anos, pertence à 
ordem dos Padres Monforti-
nos e torna-se, com esta no-
meação, no primeiro sacer-
dote português desta 
congregação a ser nomea-
do bispo, segundo nota 
informativa do Patriar-
cado de Lisboa.

Dom Rui Manuel Sou-
sa Valério, o agora novo 
responsável pelo Ordina-

riato Castrense em Portugal, 
é natural da Urgueira, no 

concelho de Ourém, e conta 
no seu percurso com vários 
anos de serviço junto das for-
ças militares, neste caso da 
Marinha Portuguesa. Como 
sacerdote esteve na paróquia 
do concelho de Castro Verde, 
primeiro como coadjutor (de 
1993 a 1995) e depois como 
pároco (de 2001 a 2007).

Aprovado Plano 
Municipal de 
Defesa 
da Floresta 
Contra Incêndios

A Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (CMDFCI) reuniu 
a 25 de setembro, no Salão 
Nobre do Edifício da Câma-
ra Municipal de Castro Verde. 

A reunião teve como pro-
pósito a aprovação do Plano 
Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios e con-
tou com a presença da Câ-
mara Municipal de Castro 
Verde, da União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével, da 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (CDOS Beja), da 
Guarda Nacional Republi-
cana (SEPNA), dos Bombei-
ros Voluntários de Castro 
Verde, da Associação de Agri-
cultores do Campo Branco 
e do Instituto de Conservação 
da Natureza e Floresta (Beja).

Castro Verde 
tem Balcão não 
Permanente 
da PSP

A PSP – Polícia de Segu-
rança Pública iniciou a 31 
de outubro de 2018, um ser-
viço de atendimento regu-
lar de proximidade aos ci-
dadãos de Castro Verde, 
que se encontra a funcionar 
nas instalações do INCas-
tro – Centro de Ideias e Ne-
gócios de Castro Verde.

Fruto de uma parceria 
entre a CIMBAL – Comu-
nidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo e o Coman-
do Distrital de Beja da Po-
lícia de Segurança Pública 
(PSP), esta iniciativa tem 
como finalidade propor-
cionar um atendimento 
regular nos concelhos que 
não dispõem de estruturas 
fixas da PSP, através da 
criação de Balcões de Aten-
dimento não Permanente.

Nestes Balcões os muní-
cipes podem regularizar 
documentação relativa a 
armas de fogo (caça ou de-
fesa pessoal), efetuar a en-
trega de armas de fogo a 
favor do Estado ou escla-
recer dúvidas.

O serviço de atendimen-
to não permanente funcio-
na das 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00, de acordo 
com um calendário previa-
mente definido, que con-
templa atendimentos nos 
dias 23 de janeiro de 2019, 
17 de abril de 2019, 17 de 
julho de 2019 e 9 de outu-
bro de 2019.

EDP instala 
iluminação LED 
em 4 localidades 
do concelho de 
Castro Verde

A EDP Distribuição pro-
cedeu à substituição da 
iluminação pública con-
vencional por luminárias 
LED em quatro localidades 
do concelho de Castro Ver-
de, nomeadamente, na vila 
de Entradas (104), Salto 
(34), A-do-Neves (39) e Ge-
raldos (50). 

Esta medida enquadra-se 
no acordo estabelecido en-
tre a EDP Distribuição e a 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses (ANMP), 
a que se associou a Câmara 
Municipal de Castro Verde.

No total foram instaladas 
um total de 227 luminárias 
o que contribuirá para um 
aumento da eficiência ener-
gética, bem como para a 
redução da fatura do Mu-
nicípio de Castro Verde no 
que respeita à iluminação 
pública. 

 Está à venda nos Talhos e Res-
taurantes de Castro Verde, des-
de o dia 6 de novembro, a Carne 
de Borrego do Campo Branco, 
devidamente identificada com 
o selo "Borrego do Campo Bran-
co", o qual permite ao cliente re-
conhecer a comercialização e a 
confeção de pratos à base desta 
carne diferenciada que repre-
senta um património gastronó-
mico de elevado valor.

 Esta ação integra o Protocolo 
de Parceria para a “Promoção e 
Comercialização da Carne de 
Borrego do Campo Branco” as-
sinado no passado dia 5 de no-
vembro, entre a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, as Carnes 
do Campo Branco – Agrupamen-
to de Produtores (CCB), 3 talhos 
e 15 restaurantes do concelho, 
e visa valorizar e ampliar a co-
mercialização da carne de bor-
rego produzido na Reserva da 
Biosfera de Castro Verde, dina-
mizar a gastronomia e a restau-
ração local e proporcionar a 
cooperação entre agentes eco-
nómicos do concelho de modo 
a acrescentar valor à produção 
agropecuária do concelho.

 Enquanto Reserva Mundial da 
Biosfera reconhecida pela UNES-
CO, Castro Verde assenta nos seus 

recursos locais e no seu patrimó-
nio cultural e ambiental, um enor-
me potencial do   seu desenvol-
vimento. A primeira ação em 
torno deste produto endógeno 
aconteceu em março de 2017, 
com a realização do 1º Fes-
tival “Sabores do Borre-
go”. Uma organização 
da Câmara Municipal 
de Castro Verde, em 
parceria com a As-
sociação de Agricul-
tores do Campo Bran-
co e o Agrupamento 
de Produtores Pe-
cuários – Carnes do 
Campo Branco S.A., 
que se    revelou um 
dos grandes momentos 
do ano, ao valorizar e 
promover um dos produ-
tos mais emblemáticos da 
região – o borrego – marca de 
qualidade do mundo rural e de 
grande importância para a eco-
nomia local.

Borrego do Campo Branco
nos talhos e restaurantes

Valorizar e ampliar a comercialização da car-
ne de borrego produzida na Reserva da Bios-
fera de Castro Verde é o que se pretende com 
esta iniciativa.

No âmbito da parceria estabe-
lecida entre a Câmara Municipal 
e o Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, arrancaram este 
mês de outubro as Oficinas de 
Cante Alentejano nos Jardins-de-
-Infância e Escolas Básicas do 1º 
ciclo do concelho de Castro Verde.

O projeto envolve 369 crianças 
do ensino Pré-escolar e 1º Ciclo, 
e pretende afirmar o cante alen-
tejano como expressão da cul-
tura local, contribuindo, desta 
forma, para o reforço das ações 
existentes em torno do cante, 
mas também para o surgir de 
novas dinâmicas comunitárias 
e para o enriquecimento curri-
cular dos alunos através de uma 
abordagem lúdica e pedagógica 
do cante.

Oficinas de Cante Alentejano 
recomeçam nas escolas do concelho


