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CASTRO VERDE VAI RENOVAR-SE!
MÚSICA

RUI DE MATOS
CASTRENSE NOS
PALCOS EUROPEUS

ALUNOS
NA ROTA DA
BIOSFERA

Festival do
Borrego celebrou
a vida no campo

O Projeto "Património Campaniço"
tem promovido o contacto com
os valores culturais, históricos e
naturais do concelho de Castro
Verde, os quais estão na génese
da classificação do território
como Reserva da Biosfera da
UNESCO. Até ao final do ano
letivo, os alunos do 3º e 4º ano
do Agrupamento de Escolas de
Castro Verde trabalham temas
como a água, a mineração, a lã,
o cante e a viola campaniça.

CASTRO VERDE LARGO DA FEIRA

Rui de Matos, natural de Castro Verde, foi um dos 22 músicos portugueses chamados
a integrar a Orquestra de Jovens da União Europeia, para
a temporada 2018. O flautista
foi selecionado como membro
efetivo, naquela que é a maior
participação portuguesa de
sempre.

JIU-JITSU

CARLOS SEQUEIRA
UM CAMPEÃO EM
CASTRO VERDE

Organização: Câmara Municipal de Castro Verde.
Apoio: União das Freguesias de Castro Verde e Casével.
Colaboração: Associações e coletividades do concelho.
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AUTARQUIA

EDITORIAL
ANTÓNIO JOSÉ BRITO

E

ste executivo da Câmara Municipal de Castro
Verde, quando tomou posse, tinha a noção
muito clara de que o desafio até 2021 seria
muitíssimo exigente. Assim, nestes oito meses
de intenso trabalho, procurámos conhecer por dentro
e com o máximo rigor os “cantos da casa” e, consequentemente, estabelecer uma ordem de ação bem
definida.
Numa Câmara com gritantes dificuldades de tesouraria e que terminou 2017 com mais de um milhão de
euros de dívidas a fornecedores, entendemos como
urgente implementar uma nova estrutura de organização dos serviços municipais. Um passo que julgamos
essencial para concretizar as políticas que defendemos para o concelho e, neste âmbito, a criação de
novas divisões (Planeamento e Gestão Urbanística;
Ambiente e Espaço Públicos; Educação e Ação Social)
é uma âncora para todo o trabalho que estamos a
concretizar.
A área de pessoal é, aliás, um setor onde temos trabalhado bastante. Além do novo organograma, pusemos em curso a regularização de 12 trabalhadores precários e avançámos com a requalificação intercarreiras
de outros 10 trabalhadores. São processos exigentes
mas decisivos porque, a nosso ver, as pessoas devem
ser valorizadas. Não podemos fazer campanhas “pela
valorização do trabalho e dos trabalhadores” e, depois,
como outros fizeram, não agir nem dar consequência a
estas palavras.
A par destas etapas, convém não ignorar o trabalho
intenso que já permitiu avançar para que a Escola Secundária de Castro Verde tenha financiamento comunitário para ser requalificada, pondo termo à total indefinição que outros criaram. Ao mesmo tempo, é bom
destacar os passos dados para assegurar o arranque
da Zona de Atividades Económicas (ZAE) e o avanço
efetivo, agora sim, para obtermos os projetos do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) – o
que só será possível no final deste ano, depois da respetiva elaboração, permitindo depois lançar os concursos e fazer as obras.
A par do que atrás se refere, e de um volumoso
trabalho noutros setores, foi possível manter a dinâmica nas áreas da cultura, desporto e tempos livres.
Destaca-se a criação do Festival “Sabores do Borrego”
que, no ano de estreia, mereceu muitos elogios por ter
conseguido afirmar a nossa identidade rural e valorizar significativamente os produtos locais com efetivo
envolvimento de agricultores, restaurantes e outros
setores económicos.
Em síntese, estamos a fazer um caminho planeado
e muito exigente, mas capaz de dar as respostas que
a população do concelho exige, concretizando as
propostas que foram expressivamente apoiadas no dia
1 de outubro de 2017.

O Campaniço
FICHA TÉCNICA

PUBLICAÇÃO PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
DIRETOR ANTÓNIO JOSÉ BRITO REDAÇÃO SANDRA POLICARPO, ALEXANDRA
CONTREIRAS DESIGN E PAGINAÇÃO PEDRO PINHEIRO APOIO FOTOGRÁFICO
SERVIÇOS SOCIOCULTURAIS REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
DE CASTRO VERDE - PRAÇA DO MUNICÍPIO, 7780 CASTRO VERDE T 286 320
700 DEPÓSITO LEGAL 287879109 TIRAGEM 4000 EXEMPLARES IMPRESSÃO
GRÁFICA COMERCIAL LOULÉ. E-MAIL GERAL@CM-CASTROVERDE.PT * GAB.
COMUNICACAO@CM-CASTROVERDE.PT * WWW.CM-CASTROVERDE.PT

Autarquia avança com
regularização de trabalhadores
com vínculos precários
A Câmara Municipal de Castro
Verde está a avançar com o processo de regularização de trabalhadores com vínculos precários, tendo
o Presidente, António José Brito,
reunido no passado dia 21 de fevereiro, com os trabalhadores envolvidos no processo com o objetivo
de informar das intenções da autarquia neste âmbito.
A Câmara vai enquadrar nos serviços municipais doze pessoas, nomeadamente um técnico superior,
seis assistentes técnicos e cinco
assistentes operacionais que de-

sempenham funções em diferentes
setores da autarquia.
Segundo António José Brito, “o
desenvolvimento deste processo
garante estabilidade profissional e
pessoal aos trabalhadores que até
agora viviam na incerteza permanente sobre o prosseguimento das
suas carreiras”. O autarca destaca
o exemplo de trabalhadores que,
há mais de 20 anos, mantinham
um vínculo precário e que agora
poderão ver a sua situação regularizada. Também para a autarquia
a consolidação da estabilidade dos

diferentes serviços figura como
fundamental na prestação de respostas cada vez mais ajustadas e
eficientes às necessidades da população.
Refira-se que este processo decorre enquadrado no Programa de
Regularização Extraordinária dos
Vínculos Precários na Administração Pública e que, após a reunião
prévia mantida com os trabalhadores, a alteração ao mapa de pessoal da autarquia foi aprovada em
Assembleia Municipal do dia 28 de
fevereiro de 2018.

Câmara tem novo organograma interno

A Câmara Municipal de Castro
Verde tem um novo organograma
interno que tem como objetivo melhorar a capacidade de intervenção
da autarquia nas suas diferentes
áreas de ação e, consequentemente, fortalecer as respostas dadas à
população do concelho. A nova estrutura organizacional foi aprovada em reunião de Câmara e da Assembleia Municipal. No âmbito
desta alteração foi criado o Gabinete de Apoio às Freguesias e, em
termos de “estrutura flexível”, a au-

tarquia passa a ter cinco divisões: Administração e Finanças; Obras e
Gestão Urbanística; Ambiente e
Espaços Públicos; Educação e Acão
Social; Cultura e Desporto. Refira-se que, anteriormente, a estrutura
era composta por apenas três divisões. Esta modificação resulta, por
um lado, da análise feita pelo atual
executivo, que detetou a necessidade de melhorar a eficácia dos
serviços e fortalecer a ação do trabalho municipal. Por outro lado, a
criação da Divisão de Educação e

Ação Social dará resposta ao conjunto de competências que a Câmara Municipal irá acolher no quadro do processo de descentralização
que o Governo tem em curso.
Cumprida esta etapa, inicia-se um
novo ciclo na organização interna
desta Câmara Municipal que permitirá consolidar a estratégia do atual
executivo ao nível da eficiência do
trabalho da autarquia, seja no âmbito da concretização do programa
eleitoral votado maioritariamente
no passado dia 1 de outubro de 2017.

banística, e o Dr. André Alves, como
Chefe de Divisão de Cultura e Desporto. Ao mesmo tempo, o Engº.
António Simões, que já tinha responsabilidades como Chefe de Divisão, assume agora funções no setor de Ambiente e Espaços Públicos.
No caso da área de Administração
e Finanças, o Chefe de Divisão con-

tinua a ser o Dr. Alberto Horta. Refira-se que, neste momento, só está
por nomear o Chefe da Divisão de
Educação e Ação Social.
Com mais este passo, o executivo continua a consolidar o processo de reorganização dos serviços da Câmara Municipal de
Castro Verde.

Novos Chefes
de Divisão
da Câmara
tomaram
posse
O Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José
Brito, deu posse aos novos Chefes
de Divisão da autarquia no passado dia 2 de maio. Este passo cumpre
o que estava planeado e foi anunciado pelo executivo, na sequência
das alterações aprovadas no Organograma Municipal.
Neste enquadramento, assumem
funções em regime de substituição
o Arqtº. Miguel Alhinho, como Chefe de Divisão da Obras e Gestão Ur-
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“CASTRO VERDE SOMOS NÓS”

Câmara ouviu população sobre
a Reabilitação Urbana de Castro Verde

A Câmara Municipal de Castro Verde promoveu, no passado dia 10 de abril, uma Sessão Pública para obter contributos e propostas
em torno do programa estratégico de Reabilitação Urbana para a vila de Castro Verde.
No dia 10 de abril, o auditório
do Fórum Municipal de Castro Verde recebeu uma sessão pública
sobre a Reabilitação Urbana para
a vila de Castro Verde. A sessão fomentou o debate e a partilha de
ideias e sugestões entre os presentes, que não só tiveram a oportunidade de expor os principais constrangimentos e dificuldades
existentes nas áreas a intervencionar, como também apresentar as
suas perspetivas e soluções para
as operações a realizar. No âmbito
deste programa constituem-se
como áreas a intervencionar a zona
central da vila de Castro Verde, Rua
Morais Sarmento, Eixo da Rua Afonso Henriques – Praça do Município
e no Eixo Largo Vítor Prazeres - Rua
Dr. António Francisco Colaço. Além

destas, existem ainda mais três intervenções previstas, e que dizem
respeito à requalificação do Centro
Coordenador de Transportes, à
ampliação do Parque Comunitário
e à instalação do Centro de Viola

Campaniça, Artes e Ofícios.
Para António José Brito, Presidente da Câmara Municipal de
Castro Verde, este procedimento
de participação pública é “absolutamente essencial” para a con-

solidação do processo: “Sentimos
que é importante que a população
de Castro Verde se reveja numa intervenção tão relevante e que será
marcante para o futuro da vila e
de todos nós. O objetivo do executivo da Câmara Municipal para
esta Sessão consistiu, essencialmente, em ouvir a opinião e os
contributos de todos os presentes
sobre o projeto, cujos objetivos estratégicos assentam na regeneração do espaço urbano da vila, requalificação de património
construído e no reforço da projeção de Castro Verde”, afirmou.
O processo de Reabilitação Urbana de Castro Verde iniciou-se há
cerca de 3 anos, com a constituição
da ARU – Área de Reabilitação Urbana, tendo evoluído até à con-

cretização das diferentes etapas
que levaram à definição de vários
objetivos estratégicos. Para este
conjunto de intervenções “a Câmara Municipal de Castro Verde
tem na sua posse algumas propostas, resultantes de um Concurso
de Ideias, sendo que, no entanto,
o único projeto que se encontra
definido e em curso é o do Centro
de Viola Campaniça, Artes e Ofícios”, cuja obra já se encontra adjudicada, e que aguarda visto do
Tribunal de Contas.
Paralelamente a esta Sessão Pública, a autarquia disponibilizou
no site do Município, de 10 a 20 de
abril, um formulário online, para
que todos os interessados pudessem apresentar as suas ideias e
sugestões sobre o assunto.

REABILITAÇÃO URBANA DE CASTRO VERDE
Zona Central da Vila

não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.

Valorização urbanística do espaço público da zona central da
vila de Castro Verde, abrangendo
os arruamentos confluentes à Praça da Liberdade e à Praça da República (Rua Fialho de Almeida,
Rua Morais Sarmento, Rua D. Afonso Henriques e Rua da Batalha).

Eixo Largo Vítor Prazeres /
Rua Dr. António Francisco
Colaço

CUSTO: €300.000, dos quais 85% serão
financiados em regime de subvenção
não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.

Eixo Rua D. Afonso
Henriques / Praça do
Município

CUSTO: €300.000, dos quais 85% serão
financiados em regime de subvenção
não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.

Rua Morais Sarmento
Melhoria das condições de mobilidade pedonal num dos eixos
fundamentais do centro histórico
de Castro Verde, também caraterizado pela expressiva carga funcional na sua envolvente imediata, designadamente através da
(re) configuração do espaço / canal existente de modo a obter
ganhos de acessibilidade e segurança para o peão.

Reordenamento e valorização
urbanística do espaço público
confluente ao Largo Vítor Prazeres, zona onde se concentram
importantes equipamentos (Conservatório, Museu da Lucerna, Lar
Jacinto Faleiro, Igreja da Misericórdia, etc., alguns dos quais recentemente intervencionados)
mas que se encontra quase exclusivamente afeta a funções de
circulação e estacionamento automóvel.

Melhoria das condições de mobilidade pedonal num dos eixos
fundamentais do centro histórico
de Castro Verde, também caraterizado pela expressiva carga funcional na sua envolvente imediata, designadamente através da
(re) configuração do espaço/canal
existente de modo a obter ganhos
de acessibilidade e segurança
para o peão.

a falta de espaços similares na
vila e dando dimensão crítica à 1ª
fase do projeto (construída no âmbito da anterior Operação Integrada de Regeneração Urbana).
CUSTO: €650.000, dos quais 85% serão
financiados em regime de subvenção
não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.

Requalificação do Centro
Coordenador de
Transportes

CUSTO: €673.595,54 dos quais 85%
serão financiados em regime de subvenção não reembolsável pelo ALENTEJO’2020 e os restantes 15% por recursos próprios do Município.

Melhoria das condições operacionais de suporte ao funcionamento do Centro Coordenador
de Transportes de Castro Verde,
revertendo assim a crescente degradação física que afeta esta infraestrutura fundamental de acesso à rede de transportes públicos
e a desadequação dos seus níveis
atuais de desempenho funcional
e conforto para o utilizador.

Ampliação do Parque
Comunitário de Castro Verde
CUSTO: €100.000, dos quais 85% serão
financiados em regime de subvenção
não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.

Instalação do Centro
de Viola Campaniça
Oficina de Artes e Ofícios
CUSTO: €235.000, dos quais 85% serão
financiados em regime de subvenção

de degradação física que foi adquirido pelo Município e se encontra presentemente em situação
devoluta. O programa proposto
para o conjunto contempla a instalação de uma Oficina de Artes
e Ofícios, abrangendo a reabilitação e adaptação do edificado
existente e a valorização do logradouro anexo.

Reabilitação de um conjunto
edificado com significativo grau

Ampliação do Parque Comunitário já existente, mitigando assim

CUSTO: €172.747,03 dos quais 85% serão financiados em regime de subvenção
não reembolsável pelo ALENTEJO’2020
e os restantes 15% por recursos próprios
do Município.
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Polo de Casével retoma
horário a tempo inteiro
Desde o início do mês de março que o Polo de Casével da União de
Freguesias de Castro Verde e Casével está a funcionar a tempo inteiro. A
medida vai ao encontro da preocupação da autarquia no estabelecimento
de uma maior proximidade com os fregueses, garantindo-lhes o apoio e os
serviços necessários no seu dia-a-dia.
De segunda a sexta-feira, das 09h00
às 12h30 e das 14h30 às 17h30, uma
funcionária assegura, no espaço da
antiga Junta de Freguesia de Casével, todos os serviços que podem
ser prestados na sede da União de
Freguesias, em Castro Verde, “como
os decorrentes da criação do Gabinete de Apoio ao Freguês (GAF) que
permite o relacionamento dos cidadãos com as instituições governamentais e outras, no sentido do
cumprimento das suas obrigações
como, por exemplo, o apoio na entrega da declaração de IRS referente ao ano de 2017.
A reposição do horário a tempo
inteiro sempre foi uma preocupação da autarquia no sentido de “minimizar o impacto da extinção da
freguesia no ano de 2013 pelo anterior governo, garantindo uma
maior proximidade com os fregueses através do apoio e acompanhamento necessários à resolução de
procedimentos administrativos,
sem a necessidade de deslocação
à sede de freguesia” sublinha António José Paulino, presidente da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, para quem a medida
representa o assumir de um compromisso com a população: “Somos
pessoas de uma palavra só. Estabelecemos um compromisso no
sentido de repor, o mais breve possível, os serviços administrativos
da antiga Junta de freguesia de Casével, com horário e atendimento
completo, e congratulamo-nos com
a sua concretização”. Uma medida
que foi também do agrado da população que tinha já manifestado
a sua vontade em ter a antiga junta a funcionar em horário normal

durante a última campanha eleitoral: “Já recebemos algumas manifestações de agrado por parte da
população, aliás numa reunião da
Junta já realizada neste mandato
em Casével, ficou registado em ata
o agrado dos nossos fregueses pela
decisão tomada”.
Para Manuela Olímpio, habitante desta localidade, este novo horário traz algumas vantagens à população, em especial aos mais
idosos. “Há pessoas que não têm
como se deslocar e, para elas, ter a
Junta a funcionar a tempo inteiro
traz, sem dúvida, mais-valias à população que aqui podem recorrer
para resolver os seus assuntos como
o pagamento da luz e da água, ou o
levantamento das reformas”.
A reposição da freguesia de Casével, extinta há quatro anos no âmbito da “Reorganização administrativa do território das freguesias”, é
outra das medidas que o atual presidente gostaria de ver concretizada

Luís Capoulas Santos, e com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito. Os protocolos
assinados entre as duas empresas
visam reforçar o abastecimento
público no Alentejo, através da
chegada da água de Alqueva à Barragem do Monte da Rocha, cuja
ligação acontecerá a partir da Bar-

A Câmara Municipal de Castro
Verde aprovou um novo empréstimo bancário no valor de
1.175.000,00 euros que terá como
como finalidade investir em áreas
fundamentais para o desenvolvimento do concelho. O empréstimo, a contraír na Caixa de Crédito Agrícola de Aljustrel e
Almodôvar, foi aprovado em
reunião da Assembleia Municipal do dia 26 de abril, com os
votos favoráveis dos eleitos do
PS e da CDU.
Fundamentalmente, este recurso a financiamento bancário
visa dar respostas em áreas fundamentais como a criação de
uma Zona de Atividades Económicas, a requalificação da rede
de águas e a Regeneração Urbana na vila de Castro Verde, bem
como a requalificação das estradas Castro Verde/Santa Bárbara e Santa Bárbara/Mina de
Neves-Corvo.
A decisão da Câmara Municipal de avançar com estas intervenções resulta das necessidades há muito sentidas pela
população e estão inscritos no
Plano Plurianual da autarquia
definido para o mandato em
curso. Do total de 1.175.000 euros, importa sublinhar que o
empréstimo está estruturado
em três grandes áreas: a primeira engloba a requalificação da
rede de abastecimento de água
de Castro Verde nos seus principais eixos, a criação da zona
de atividades económicas, a ampliação do cemitério e remodelação das instalações elétricas
do Estádio Municipal. No total

serão investidos 565.000,00 euros. A segunda, aponta para os
vários projetos de regeneração
urbana de Castro Verde (ver pág.
3). O empréstimo contempla
310.000,00 euros que correspondem ao valor da comparticipação nacional (15%) para o PEDU
que, como se sabe, tem financiamento de 85% com fundos
comunitários. Finalmente, a
terceira parte do empréstimo
(300.000,00 euros) destina-se à
requalificação da Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa
Bárbara de Padrões) e do Caminho Municipal 1139 (Santa Bárbara de Padrões/A-do-Neves).
Estas obras representarão, respetivamente, investimentos de
792.341 euros e 580.178,08 euros,
num total de 1.372.519,30e. Neste momento, para pagar esta
obra, a Câmara Municipal tem
garantido apenas 460.000,00e
de outro empréstimo, contratado pelo anterior executivo, que
é claramente insuficiente.
Por isso, o atual executivo está
a fazer um esforço para garantir
mais 300.000e€ que, como é notório, somados aos 460.000,00e
já assegurados, serão claramente insuficientes para pagar
1.372.519,30e€ que é o custo da
adjudicação das obras já feitas
à empresa J.J.R & Filhos.
É neste enquadramento que
a Câmara Municipal aguarda o
“visto” do Tribunal de Contas
para concluir todo este processo e assegurar este empréstimo
bancário absolutamente fundamental para executar os projetos referidos.

António José Paulino

ainda durante este mandato: “Esperemos que nas eleições autárquicas de 2021, o povo de Casével tenha
já a possibilidade de eleger os seus
representantes. Tudo faremos para
que a Junta de Freguesia de Casével
seja uma realidade a curto prazo”,
sublinha.

Barragem
do Monte da
Rocha vai
receber água
de Alqueva em
2021
A água da albufeira de Alqueva
vai chegar à barragem do Monte da
Rocha, no concelho de Ourique, em
2021. A garantia foi dada pelo Ministro do Ambiente, João Matos
Fernandes, no dia 17 de fevereiro,
em Beja, durante a assinatura do
acordo de parceria entre a EDIA e
a Águas de Portugal. A iniciativa
contou ainda com a presença do
Ministro da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural,

Câmara aprova novo
empréstimo bancário

ragem do Roxo. Este investimento
vem, assim, potenciar a criação de
novos investimentos e resolver o
problema de armazenamento de
água na albufeira do Monte da Rocha que, devido aos largos períodos
de seca extrema poderia comprometer o fornecimento de água à
atividade agrícola e o abastecimento às populações.

Trabalhadores da Câmara
recebem Medalhas de Bons
Serviços Municipais
Dando cumprimento ao Regulamento Municipal para a atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais, aprovado a 20
de junho de 2007, a Câmara Municipal de Castro Verde vai proceder à entrega das mesmas aos
trabalhadores que cumpriram
com assiduidade, dedicação e
zelo, 15, 25 e 35 anos ao serviço
da autarquia, numa sessão solene que decorre no próximo dia
29 de junho, pelas 10h00, na Sala
de Sessões do Edifício dos Paços
do Concelho.
Os trabalhadores aos quais será
atribuída a insígnia são: Ana Isabel Brito Horta, António Ricardo
Santos, Arminda Pereira Serão
Chaínho, Eduardo Assunção Henriques, José Eduardo Mendes F.
Biscaínho, Luís Miguel Martins
Soares, Maria Fernanda Janeiro
Almeida e Paulo Jorge Marques
Cristina, com a Medalha de Prata;
Horácio Manuel Colaço Valente,

José Manuel Clara Nobre, Maria
Fátima C. Santos Brito André e
Maria Natália A. M. Coelho Pacheco, com a Medalha de Ouro; e Artur Manuel Colaço Vargas, José de
Brito Silva Martins, José Manuel
Pereira Matos Brito e Manuel Romão, com a Medalha de Ródio.
A Câmara Municipal de Castro
Verde deliberou ainda agraciar
nesta Sessão o trabalhador Fernando Colaço Sebastião, pelos 45
anos ao serviço da autarquia.
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CENTRO ESCOLAR Nº 2
TEM NOVO ACESSO PEDONAL
A Câmara Municipal de Castro
Verde procedeu à execução de
um atravessamento pedonal no
“Jardim da Esteva”, junto ao Centro
Escolar nº 2 de Castro Verde, con-

solidando, desta forma, a ligação
entre a Rua da Esteva e a Rua D.
Manuel I, favorecendo o acesso
ao Polidesportivo Descoberto e
ao estabelecimento de ensino. A

obra foi executada pela empresa
JASFEC e teve como propósito a
criação de passeios e a promoção
da melhoria das condições de
acessibilidade e conforto.

ARRANJOS
URBANÍSTICOS
LARGO DA JUNTA
DE FREGUESIA DE
S. MARCOS DA
ATABUEIRA
A Câmara Municipal de Castro
Verde levou a cabo uma intervenção no Largo da Junta de
Freguesia de São Marcos da
Atabueira, que procurou eliminar
os eucaliptos de grande porte
ali existentes. Esta obra pretendeu transformar visualmente o
espaço, optando pela utilização
de soluções ecologicamente
mais sustentáveis e esteticamente mais apelativas.

PISCINAS MUNICIPAIS TÊM NOVO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Depois de retirados os eucaliptos, o espaço foi impermeabilizado e foram colocadas várias
camadas de pedras decorativas,
ornamentadas por motivos em
madeira pintada, que foram complementados por floreiras. Para
além destas intervenções foram

ainda aplicadas novas lajetas.
Estas soluções, que representam um investimento no valor
de 1 482,17€, permitiram um melhoramento do espaço, a eliminação da utilização de água e a
redução das necessidades de
manutenção daquela área.

As Piscinas Municipais de Castro
Verde foram, recentemente, alvo
de uma intervenção que contemplou a instalação de um sistema
de ionização que permite o tratamento da água através da produção de iões de cobre. Este sistema,
com elevada ação germicida, representa uma solução mais económica e ambientalmente mais
sustentável em termos de manutenção da água com inúmeros benefícios para a saúde e qualidade
de vida ao reduzir a utilização de
produtos químicos como o cloro.
Paralelamente, foram efetuados alguns melhoramentos neste
equipamento que contemplaram
a substituição do sistema de ilu-

minação dos balneários e a instalação de misturadoras nos chuveiros.

S. MARCOS DA ATABUEIRA
ESCOLA PRIMÁRIA REQUALIFICADA
Tendo em consideração os
graves problemas de conservação que a antiga Escola Primária
de S. Marcos da Atabueira apresentava, a Junta de Freguesia de
S. Marcos da Atabueira, em parceria com a Câmara Municipal de
Castro Verde, levou a cabo uma
intervenção profunda de restauro e reparação neste espaço com
o objetivo de o dotar de todas as
condições para uma utilização
alargada no âmbito cultural.

Esta intervenção contempla a
substituição de todos os elementos constituintes da cobertura,
picagem e rebocos das alvenarias, substituição de pavimentos,
substituição de todas as carpintarias e substituição de toda a
rede elétrica.
Sendo também uma das principais premissas da intervenção
permitir a acessibilidade a pessoas
com mobilidade condicionada,
esta intervenção contempla

ainda, numa última fase, a construção de uma rampa junto à
fachada principal do edifício,
vencendo as diferenças de cotas
existentes entre o pavimento
exterior e a porta principal, que
retomará a sua importância com
a abertura ao espaço verde confinante.
A obra representa um investimento de 51 582,03 € + IVA,
cofinanciado em 80% pela Câmara
Municipal de Castro Verde.

LOMBAS REDUTORAS
DE VELOCIDADE

PINTURAS NO
ESTÁDIO MUNICIPAL

A autarquia procedeu à execução de lombas
redutoras de velocidade em diversas ruas da vila.
A intervenção contemplou ainda a sinalização
horizontal necessária à regularização do trânsito
e teve como propósito fomentar e garantir a segurança rodoviária através da moderação da velocidade por parte dos condutores.

No âmbito de uma política de revalorização dos edifícios municipais que tem como objetivo garantir a manutenção e preservação dos espaços públicos, a Câmara Municipal de Castro Verde
procedeu à pintura exterior do Estádio Municipal 25 de Abril, em
Castro Verde. Além da pintura das fachadas exteriores, a intervenção, de administração direta, contemplou ainda diversos trabalhos de impermeabilização e reparação de fissuras.

MELHORAMENTOS NA
CALÇADA DE ENTRADAS
A Câmara Municipal de Castro Verde tem estado
a levar a cabo um conjunto de reparações na
calçada de algumas ruas da vila de Entradas. A
Avenida de Nossa Senhora da Esperança, a Rua
de Beja, a Rua dos Escudeiros e a Travessa da
Rua do Sertão foram as vias intervencionadas
no âmbito desta ação, que teve como finalidade
a melhoria das condições do piso das referidas
ruas, de forma a permitir melhores condições de
circulação para os automóveis e para os peões.
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Município de
Castro Verde
PROTOCOLOS
CELEBRADOS
COM AS JUNTAS DE FREGUESIA E AS
ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES PARA O SEU FUNCIONAMENTO
PROTOCOLOS CELEBRADOS COM
ASI JUNTAS DE FREGUESIA E AS
ANEXO
ASSOCIAÇÕES
COLETIVIDADES
O SEU
Município de E
Castro
Verde
Apoio FUNCIONAMENTO
ao
ValoresPARA
Pagos
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AUTARQUIA

ENTIDADES

APOIO PONTUAL
Ensino e Acção Social
4 500,00
1 500,00

Associação Estudantes Escola Secundária C. Verde
Fundação Joaquim António Franco e seus pais
SUB-TOTAL

1 500,00
500,00
700,00
5 000,00
13 700,00

Cultura:
Cortiçol, CRL
Assoc.Cante Alentejano "Os Cardadores"
Associação de moradores Bairro dos Bombeiros
Associação de moradores Cerca dos Pinheiros
Associação Cante Alentejano "Os Ganhões"
Associação Jangada d'Exemplos
Grupo de Amigos dos Namorados

700,00
1 000,00
3 500,00
900,00
900,00
1 000,00
600,00
600,00

Diocese de Beja

10 000,00

SUB-TOTAL

19 200,00

Desporto, Recreio e Lazer
Grupo Desportivo e Cultural da Sete
Clube Orntológico de Castro Verde

900,00
1 000,00

Confraria dos Cavaleiros de São Pedro

800,00

Grupo Motard de Castro Verde - Motards de Castro

900,00

Moto Clube de Castro Verde
SUB-TOTAL
VALORES TOTAIS

35 861,25
0,00
Apoio
80ao
268,77
0,00
47 147,96
2 106,39
Tansferências
Investimento
22 869,71
0,00
Correntes
Extra
Empreitadas
186 147,69
2 106,39
protocolo 0,00
Transferências
35 861,25
Capital
47 147,96
2 106,39

136 961,25
225 468,77
101 154,35
97 869,71
TOTAL
561 454,08
136 961,25

298 560,00
74 640,00
186 147,69
2 106,39
116 Valores
160,00 Pagos
29 040,00 Apoios Pontuais
80 268,77 Apoios Pontuais
0,00
Transferências
Tansferências
Transferencias Transferencias
60 000,00
15 000,00
22
869,71
0,00
Capital
Correntes
Correntes
Capital
80 880,00
20 220,00
35 861,25
0,00
Valores Pagos
Apoios Pontuais Apoios Pontuais 41 520,00
10 380,00 Transferências
47 147,96
2 106,39
Tansferências
50 112,00 Transferencias
12 528,00
20 000,00
2 000,00
Transferencias
Capital
Correntes
298 560,00
74 640,00
186 147,69
2 106,39
Correntes
Capital
11 712,00
2 928,00
0,00
0,00

561 454,08
225 468,77
TOTAL
97 869,71

Transferencias

TOTAL

Valores
Pagos
Capital
PROTOCOLOS CELEBRADOS Correntes
COM
AS
JUNTAS DE FREGUESIA E AS
1. Transferências entre administrações
ENTIDADES
TOTAL
ASSOCIAÇÕES
E COLETIVIDADES
PARA
O SEU FUNCIONAMENTO
1.1. União das Freguesias de Castro Verde e Casével
116 160,00 Transferencias
29 040,00
225 468,77
Transferencias

A Câmara Municipal de Cas- pagos 561 454, 08€, para fazer
tro Verde, no âmbito da sua face a despesas com transfepolítica de apoio às juntas de rências correntes e de capital,
freguesia, associações e cole- apoio ao investimento e emtividades atribuiu, em 2017, preitadas. As instituições de
subsídios a um conjunto de proteção civil e luta contra inentidades do concelho tendo cêndios, ensino e ação social,
como objetivo apoiar a conti- proteção do meio ambiente e
nuação da sua atividade em conservação da natureza, culáreas como a educação e ação tura, desporto, recreio e lazer
social, cultura, desporto, pro- beneficiaram, à luz dos prototeção civil e ambiente. No que colos celebrados com a autarrespeita aos pagamentos pon- quia, de uma soma total de 564
tuais atribuídos a associações 746,22€, repartidos entre si (ver
e coletividades, a autarquia tabela).
concedeu um total de 37 400,00€,
Os subsídios atribuídos prerepartidos pelo ensino e ação tendem reforçar o importante
social (13 700, 00€), cultura papel desempenhado pelas
Município de Castro Verde
(19 200,00€), desporto, recreio associações e coletividades na
e lazer (4 500,00€).
dinâmica educativa, social, culNo âmbito dos protocolos tural e desportiva do concelho
celebrados com as juntas de de Castro Verde, visando a prossecução
dos seus objetivos.
freguesia
do concelho foram
PAGAMENTOS
PONTUAIS
ATRIBUÍDOS
A
ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES

Agrupamento de Escolas de Castro Verde

80 880,00
20 220,00
116 Valores
160,00 Pagos
29 040,00
41 520,00
10 380,00
60 000,00
15 000,00
298 560,00
74 640,00
Transferencias
80 880,00 Transferencias
20 220,00
Correntes
Capital
41 520,00
10 380,00

Transferencias

CÂMARA APOIA JUNTAS,
ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES

APADIJ

Capital
15 000,00

Investimento Tansferências
Empreitadas Correntes - Extra
Transferências
protocolo
Apoio
ao
Capital
Investimento Tansferências
Empreitadas Correntes - Extra
Transferências
protocolo 0,00
80 268,77
Capital
22 869,71
0,00

ANEXO I

900,00
4 500,00
37 400,00

1.2. Freguesia de Entradas
1. Transferências entre administrações
1.3. Freguesia de Stª Bárbara dos Padrões
1.1. União das Freguesias de Castro Verde e Casével
1.4. Freguesia de S. Marcos da Atabueira
1.2. Freguesia de Entradas
ENTIDADES
VALORES TOTAIS
1.3. Freguesia de Stª Bárbara dos Padrões
1.4. Freguesia de S. Marcos da Atabueira
1. Transferências entre administrações
VALORES TOTAIS
1.1. União das Freguesias de Castro Verde e Casével
ENTIDADES
1.2. Freguesia de Entradas
1.3. Freguesia de Stª Bárbara dos Padrões
1. Protecção Civil e Luta contra Incêndios
1.4. Freguesia de S. Marcos
da Atabueira
ENTIDADES
1.1. Assoc. Hum. Bombeiros
Voluntários C. Verde
VALORES TOTAIS
1.2. Cruz Vermelha Portuguesa Nucleo de C. Verde
1. Protecção Civil e Luta contra Incêndios
SUB-TOTAL
1.1. Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários C. Verde
2 - Ensino e Acção Social
1.2. Cruz Vermelha Portuguesa Nucleo de C. Verde
2.1. ART- Protocolo dos transportes Escolares
ENTIDADES
SUB-TOTAL
2.2. APADIJ
2 - Ensino e Acção Social
2.3. CofreCivil
Social
dos Trabalhadores
do Municipio
1. Protecção
e Luta
contra Incêndios
2.1. ART- Protocolo dos transportes Escolares
2.4.
Lar
Jacinto
Faleiro
1.1. Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários C. Verde
2.2. APADIJ
2.5.
ManoelPortuguesa
das Entradas
1.2. Lar
CruzFrei
Vermelha
Nucleo de C. Verde
2.3. Cofre Social dos Trabalhadores do Municipio
2.6.
Fundação
Joaquim
António Franco e seus pais-lar 3ª
SUB-TOTAL
2.4. Lar Jacinto Faleiro
2.7. Associação
Seara de Abril
2 - Ensino
e Acção Social
2.5. Lar Frei Manoel das Entradas
2.8.
Esdime
Gabinete
2.1. ART- Protocolo dosVERA
transportes Escolares
2.6. Fundação Joaquim António Franco e seus pais-lar 3ª
2.9.
2.2. Cercicoa
APADIJ
2.7. Associação Seara de Abril
SUB-TOTAL
2.3. Cofre Social dos Trabalhadores do Municipio
2.8. Esdime - Gabinete VERA
3. Protecção
do meio
Ambiente Conserv.Natureza
2.4. Lar Jacinto
Faleiro
2.9. Cercicoa
3.1. Lar
LigaFrei
paraManoel
a Protecção
Natureza
2.5.
das Entradas
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
2.6. Fundação Joaquim António Franco e seus pais-lar 3ª
3. Protecção do meio Ambiente Conserv.Natureza
2.7. Associação Seara de Abril
3.1. Liga para a Protecção
Natureza
ENTIDADES
2.8. Esdime - Gabinete VERA
SUB-TOTAL
2.9. Cercicoa
4. Cultura:
SUB-TOTAL
ENTIDADES
4.1 Consevatório Regional
do B. Alentejo (Protocolo Geral)
3. Protecção do meio Ambiente Conserv.Natureza
4.2 Associação Sénior Castrense
3.1. Liga para a Protecção Natureza
4. Cultura:
4.3 Cortiçol, CRL
SUB-TOTAL
4.1 Consevatório Regional do B. Alentejo (Protocolo Geral)
Tesouro da Basilica Real
4.2 Associação Sénior Castrense
4.5 Assoc.Cante Alentejano "Os Cardadores"
ENTIDADES
4.3 Cortiçol, CRL
4.6 Soc. Recreativa Filarmónica 1º. Janeiro
Tesouro da Basilica Real
4.7 Associação de moradores Bairro dos Bombeiros
4. Cultura:
4.5 Assoc.Cante Alentejano "Os Cardadores"
4.8
doRegional
Povo dos
4.1 Associação
Consevatório
doAivados
B. Alentejo (Protocolo Geral)
4.6 Soc. Recreativa Filarmónica 1º. Janeiro
SUB-TOTAL
4.2 Associação Sénior Castrense
4.7 Associação de moradores Bairro dos Bombeiros
5. Desporto,
Recreio
4.3 Cortiçol,
CRL e Lazer
4.8 Associação do Povo dos Aivados
5.1. Futebol
Clube
Castrense
Tesouro da Basilica
Real
SUB-TOTAL
5.2.
Soc.
Recreativa
Desportiva
4.5 Assoc.Cante Alentejano
"OsEntradense
Cardadores"
5. Desporto, Recreio e Lazer
5.3.
Futebol
Clube S.Filarmónica
Marcos
4.6 Soc.
Recreativa
1º. Janeiro
5.1. Futebol Clube Castrense
5.4.
Grupo Desportivo
e Cultural
da Sete
4.7 Associação
de moradores
Bairro
dos Bombeiros
5.2. Soc. Recreativa Desportiva Entradense
5.5.
Casa
do
Benfica
de
Castro
Verde
4.8 Associação do Povo dos Aivados
5.3. Futebol Clube S. Marcos
5.6. Associação de Atletismo de Beja
SUB-TOTAL
5.4. Grupo Desportivo e Cultural da Sete
5.7. 100 Trilhos
- Clube
BTT Castro Verde
5. Desporto,
Recreio
e Lazer
5.5. Casa do Benfica de Castro Verde
5.8. Associação
JIU-JITSU
de Castro Verde
5.1.
Futebol Clube
Castrense
5.6. Associação de Atletismo de Beja
5.9.
Núcleo
do
Sporting
de
Castro
Verde
5.2. Soc. Recreativa Desportiva Entradense
5.7. 100 Trilhos - Clube BTT Castro Verde
SUB-TOTAL
5.3. Futebol Clube S. Marcos
5.8. Associação JIU-JITSU de Castro Verde
VALORES
TOTAIS
5.4. Grupo
Desportivo e Cultural da Sete
5.9. Núcleo do Sporting de Castro Verde
5.5. Casa do Benfica de Castro Verde
SUB-TOTAL
5.6. Associação de Atletismo de Beja
VALORES TOTAIS
5.7. 100 Trilhos - Clube BTT Castro Verde

Correntes
60 000,00

ANEXO I

ANEXO II
ANEXO II

61 824,00 II
ANEXO
50 112,00

15 456,00
12 528,00

11 Valores
712,00 Pagos2 928,00
0,00
0
Transferencias
61 824,00 Transferencias
15 456,00
19 488,00
4 872,00
Correntes
Capital
11 712,00
2 928,00
0,00
0
6
381,00
12
762,00
50 112,00
12 528,00
19 488,00
4 872,00
0,00
0,00
11 712,00
2 928,00
11 712,00
2 928,00
17
625,60
13
672,00
61 824,00
15 456,00
6 381,00
12 762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0
17 625,60
13 672,00
6
336,00
0,00
19 488,00
4 872,00
0,00
0,00
34
234,00
11 FALSE
712,00
2 928,00
2 000,00
0,00
6 381,00
12 762,00
6 336,00
0,00
12
996,00
0,00
0,00
0,00
FALSE
34 234,00
12
996,00
0,00
17 625,60
13 672,00
Valores
Pagos
0,00
0,00
12 996,00
0,00
Transferencias
2 000,00 Transferencias
0,00
12 996,00
Correntes
Capital0,00
6 336,00
0,00
Valores Pagos
FALSE
34 234,00
69 760,16 Transferencias
0,00
Transferencias
Correntes
Capital
9 600,00
2 400,00
12 996,00
0,00
30 326,00
7 582,00
12 760,16
996,00
69
0,00
14 088,00
0,00
9 Valores
600,00 Pagos2 400,00
3 427,00
857,00
Transferencias
30 326,00 Transferencias
7 582,00
15 398,00
3 850,00
Correntes
Capital
14 088,00
0,00
4 224,00
1 056,00
3 427,00
857,00
1 680,00
420,00
69
760,16
0,00
15 398,00
3 850,00
148
16
165,00
9 503,16
600,00
2 400,00
4 224,00
1 056,00
30 326,00
7 582,00
1 680,00
420,00
96
24 336,00
14 768,00
088,00
0,00
148 503,16
16 165,00
19
200,00
4 857,00
800,00
3 427,00
17 398,00
280,00
4 850,00
320,00
15
3
96 768,00
24 336,00
14
304,00
3
576,00
4 224,00
1 056,00
19 200,00
4 800,00
4
1 420,00
104,00
1 416,00
680,00
17 280,00
4 320,00
800,00
200,00
148 503,16
16 165,00
14 304,00
3 576,00
4 224,00
1 056,00
4 416,00
1 104,00
6 624,00
1 656,00
96
768,00
24
336,00
800,00
200,00
5
184,00
1
296,00
19 200,00
4 800,00
4 224,00
1 056,00
168
42
344,00
17 800,00
280,00
4 320,00
6 624,00
1 656,00
690
683,16
182
839,00
14 304,00
3 576,00
5 184,00
1 296,00
4 416,00
1 104,00
168 800,00
42 344,00
800,00
200,00
690 683,16
182 839,00
4 224,00
1 056,00

20 000,00
20 000,00

97 869,71

101 154,35

136 961,25
101 154,35
TOTAL
84 640,00
561 454,08
14 640,00

2 000,00
2 000,00

99 280,00
84 640,00

0,00 Apoios Pontuais
0,00
Apoios Pontuais
0,00
4 246,12
Transferências
Tansferências
20 000,00
2 000,00
4 500,00
Capital 0,00
Correntes

14 640,00
4 246,12
TOTAL
99 280,00
28 860,00

0,00
1 500,00
0,00
4 246,12
0,00
0,00
20 000,00
2 000,00
0,00
4 500,00
4 395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
5
000,00
20 000,00
2 000,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
4 395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4 246,12
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
12 500,00
0,00
16 895,50
15
246,12
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 395,50
0,00
16 895,50
15 246,12
0,00
0,00
0,00
5 000,00
Apoios Pontuais
12 500,00 Apoios Pontuais
0,00
0,00
0,00
Transferências
Tansferências
0,00
0,00
Capital 0,00
Correntes 0,00
0,00
0,00
Apoios Pontuais Apoios Pontuais 16
895,50
15
246,12
Transferências
Tansferências
0,00
0,00
Capital
Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Apoios Pontuais
0,00
Apoios Pontuais
0,00
3 500,00
Transferências
Tansferências
0,00
1 700,00
Capital 0,00
Correntes 0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
3 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
6
100,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
1 700,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
6 100,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
6 100,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 543,19
26 900,00
352,51
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
900,00
0,00
0,00
232 543,19
26 352,51
0,00
0,00

16 140,00
4 246,12
19 640,00
143,00
84
28 860,00
4
395,50
14 640,00
16 140,00
36 280,00
297,60
99
19 143,00
12 500,00
4 395,50
2
4 000,00
246,12
36 297,60
6 336,00
28
860,00
12 500,00
129
16 918,22
140,00
2 000,00
19 143,00
6 336,00
12
996,00
4 395,50
129 918,22
12
996,00
36 297,60
12 500,00
12 996,00
2 000,00
12 996,00
6 336,00
129 918,22
69 760,16
12 000,00
12 996,00
39 608,00
12 760,16
996,00
69
14 088,00
12 000,00
7 784,00
39 608,00
19 248,00
14 088,00
6 180,00
7 784,00
9
69 600,00
760,16
19 248,00
108
12 508,00
000,00
6 180,00
39 608,00
9 600,00
121
14 104,00
088,00
108 508,00
24
000,00
7 784,00
21 248,00
600,00
19
121 104,00
18
780,00
6 180,00
24 000,00
5
9 520,00
600,00
21 600,00
1 508,00
000,00
108
18 780,00
5 280,00
5 520,00
8 104,00
280,00
121
1 000,00
8
24 480,00
000,00
5 280,00
214
21 044,00
600,00
8 280,00
1 126
18 200,30
780,00
8 480,00
5 520,00
214 044,00
1 000,00
1 126 200,30
5 280,00

5.8. Associação JIU-JITSU de Castro Verde

6 624,00

1 656,00

0,00

0,00

8 280,00

5.9. Núcleo do Sporting de Castro Verde

5 184,00

1 296,00

2 000,00

0,00

8 480,00

SUB-TOTAL

168 800,00

42 344,00

2 000,00

900,00

214 044,00

VALORES TOTAIS

690 683,16

182 839,00

232 543,19

26 352,51

1 126 200,30
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José Francisco Guerreiro
eleito presidente da CPCJ

José Francisco Colaço Guerreiro é o novo presidente da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Castro Verde, para o mandato 2018-2020.

José Francisco Guerreiro foi eleito presidente em plenário da Comissão Alargada da CPCJ, no dia
30 de janeiro de 2018, onde foi
ainda constituída a Comissão Restrita que, além do Presidente da
Comissão de Proteção, é composta por Isabel Freitas, em representação do Município de Castro Verde,
por
Célia
Lopes,
representante do Instituto da Segurança Social, por Filipe Brito,
pelo Ministério da Educação, e
por Margarida Carrilho, do Ministério da Saúde que foi nomeada
secretária da Comissão.

Integram ainda a Comissão Alargada Ana Rita Nobre, em representação do Lar Jacinto Faleiro, José
Filipe Valério de Carvalho de Castro e Mário Filipe Guerreiro Neto,
da Guarda Nacional Republicana,
Diana Braz, representante da CERCICOA, Isabel Guia, do Instituto
Português da Juventude, Luísa Soveral Rodrigues, em representação
do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e Lucinda Simões,
Maria Fernanda Espírito Santo e
Alexandra Batista, representantes
nomeados pela Assembleia Municipal de Castro Verde.

Para já, o novo presidente da
CPCJ de Castro Verde revela que
“as prioridades de ação estão a ser
definidas, procurando, desde logo,
formas e meios de fortalecer a Comissão organicamente, dando-lhe
também uma maior visibilidade
no meio, tornando-a mais próxima dos munícipes e mais eficiente na sinalização de casos em que a
nossa intervenção se mostre necessária a bem da proteção das
nossas crianças e jovens que vivam
situações de risco”.
José Francisco Guerreiro afirma
ainda que a parceira com as entidades locais que desenvolvem
a sua ação na área de intervenção
social se reveste de extrema importância, pois “permite um diagnóstico precoce dos casos que
impõem a nossa intervenção, quer
sejam motivados por razões de
ordem económica, social ou familiar. O novo plano de atividades
terá como eixo principal a identificação exaustiva de crianças e
jovens em situação de gravidade,
de forma a resolver ou minorar os
problemas com que se confrontam, sendo a nossa prioridade o
trabalho a desenvolver na área da
prevenção, de modo a impedir
que se instalem situações de défice quanto aos direitos individuais
daqueles que tendencialmente
são mais frágeis”.

Bombeiros Voluntários e Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa com apoios reforçados
Foram formalizados a 16 de março, os protocolos de cooperação
entre a Câmara Municipal de Castro Verde e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castro Verde e a Delegação de
Castro Verde da Cruz Vermelha
Portuguesa que contemplam o
reforço dos apoios financeiros a
estas duas entidades, para o ano
de 2018.
O ato de assinatura dos protocolos decorreu no Edifício dos
Paços do concelho e contou com
a presença dos dirigentes das duas
associações e do Presidente da
Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, que considera que a concretização desta
medida representa, nomeadamente com os Bombeiros, um compromisso assumido publicamente ainda na oposição. “Depois de
tomarmos posse na Câmara Municipal, analisámos a situação e
verificámos que não faria sentido
proceder a uma revisão do protocolo com os Bombeiros Voluntários e não o fazer com a Delegação da Cruz Vermelha. Por isso,
esta medida representa também
o reconhecimento, valorização e
manifestação daquilo que é o nos-

Câmara Municipal apoia Lar
Frei Manoel das Entradas
A Câmara Municipal de Castro
Verde decidiu atribuir um apoio
financeiro ao Lar Frei Manoel
das Entradas no valor de 7 500,00
euros.
A atribuição deste apoio tem
como objetivo fazer face às despesas decorrentes do incidente
ocorrido na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
do Lar Frei Manoel das Entradas,
no passado dia 30 de Janeiro. Refira-se que o incidente causou
prejuízos em bens das instalações do Lar sendo necessário

garantir durante vários dias o
acolhimento dos idosos evacuados numa unidade hoteleira em
Castro Verde.
A concessão deste apoio financeiro vai ao encontro da obrigação dos Municípios em garantir
a defesa dos grupos mais fragilizados da sociedade mas também a sustentabilidade das associações e Instituições de
Solidariedade Social (IPSS) do
concelho defendendo o direito
fundamental a uma velhice digna e saudável.

CARTÃO SOCIAL

Câmara apoia famílias
carenciadas do concelho
A Câmara Municipal de Castro
Verde aprovou 16 novos pedidos
de Cartão Social, e procedeu à
renovação de outros 13, uma medida de apoio a famílias economicamente carenciadas residentes no concelho que beneficia
atualmente 357 pessoas.
Nos primeiros dois meses de
2018, os apoios prestados a cidadãos carenciados representa um
valor total de 4 823,52 euros em
comparticipações na área da saúde, setor onde o Cartão Social assume maior importância ao contribuir para uma redução das
despesas das famílias.
Esta medida de apoio vai ao
encontro de uma política de proximidade e melhoria das condições de vida da população, em

especial dos agregados familiares
em situação de vulnerabilidade
social, contribuindo para diminuir carências e inverter quadros
de exclusão social.
As famílias contempladas por
esta medida podem beneficiar de
um conjunto de vantagens, nomeadamente, a comparticipação
de taxas e licenças municipais,
melhorias habitacionais e comparticipação nas despesas de
aquisição de medicamentos, assim como da comparticipação na
vacinação recomendada pela autoridade de saúde. No plano cultural e desportivo, os titulares do
Cartão Social beneficiam de desconto no acesso às Piscinas Municipais, aulas de Desporto Sénior
e cinema.

Alunos do ensino superior
recebem bolsas de estudo
so compromisso com duas entidades que consideramos extremamente
importantes
e
elementares no nosso concelho”,
afirmou.
O autarca salientou ainda o trabalho fundamental que ambas as
entidades prestam à população e
agradeceu o seu empenho e dedicação: “Queríamos ainda aproveitar a ocasião para agradecer a
ação meritória que têm diariamente e o esforço que fazem para
dar resposta às inúmeras solicitações. Estas duas associações
desenvolvem um trabalho huma-

nitário extremamente importante e indispensável e creio que este
é também um agradecimento e
sentimento da população do concelho de Castro Verde”, referiu.
A comparticipação financeira a
atribuir pelo Município de Castro
Verde aos Bombeiros Voluntários
representa um montante anual de
68 640,00 euros, ou seja, mais 6
000 euros do que no ano de 2017.
Por sua vez, a Delegação de Castro
Verde da Cruz Vermelha Portuguesa terá um apoio total de 16 105,00
euros, o que representa um acréscimo de 1 465,00 euros por ano.

A Câmara Municipal de Castro
Verde vai atribuir um total de 16
bolsas de estudo a alunos do concelho que frequentam o Ensino
Superior. As bolsas serão atribuídas em dois escalões (A: 214,45€
e B: 128,67€), ao longo de 10 mensalidades. No total, a autarquia
vai atribuir um valor global de
23 160,60 euros. Através desta
medida, a autarquia pretende
apoiar a continuação dos estudos
de alunos economicamente carenciados, contribuindo para a
formação de quadros técnicos
superiores residentes no concelho, e para um maior e mais equi-

librado desenvolvimento social,
económico e cultural dos seus
munícipes. Refira-se que a Comissão propôs à Câmara Municipal de Castro Verde uma majoração deste apoio, medida que
vem ao encontro de outras decisões tomadas no campo do
apoio social prestado pelo Município e que têm em consideração as dificuldades financeiras
que afetam grande parte das famílias. A atribuição de bolsas de
estudo foi aprovada por unanimidade em reuniões da Câmara
e da Assembleia Municipal do
dia 26 de abril de 2018.
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ALUNOS DE CASTRO VERDE EM AUSCHWITZ

“Regressámos mais
ricos e tolerantes”

Auschwitz, na Polónia, foi o destino eleito para a viagem de estudo de quatro
alunas de Castro Verde. Uma experiência integrada no projeto "A minha
Escola foi a Auschwitz" que deu a conhecer os espaços de memória do
Holocausto e da II Guerra Mundial.
No âmbito do projeto “A minha
Escola foi a Auschwitz”, promovido pela Associação Memoshoá,
cuja ação incide sobre o desenvolvimento da educação e memória do Holocausto em meio escolar, quatro alunas da Escola
Secundária de Castro Verde, acompanhadas pelas docentes Aura
Mestre, Olga Martins e Ana Castro,
deslocaram-se, no passado dia 4
de abril, a Auschwitz, na Polónia.
A viagem permitiu o contacto
direto com os espaços de memória do Holocausto e da II Guerra
Mundial e, ao longo de quatro dias,
a comitiva de Castro Verde visitou
locais como o Gueto de Varsóvia,
o campo de concentração de Plaszów, a farmácia Pod Orlem e a fábrica de Schindler, em Cracóvia.
Em Auschwitz, no sul da Polónia,
alunas e professoras visitaram o
complexo de campos de concentração Auschwitz-Birkenau, símbolo do Holocausto perpetrado
pelo Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial, e um dos
sítios mais marcantes desta viagem de estudo onde as alunas testemunharam o horror das atrocidades cometidas. Para Cristiana
Brito, aluna do 10º ano, eram claras as suas motivações para conhecer Auschwitz: “Dou muito
valor à história e considero que é
extremamente importante conhecer o passado, estarmos cara a cara
com ele. A experiência é dolorosa
e chocante, porém muito valiosa.
É impossível não refletir sobre tudo
que aconteceu ali e como o mundo se calou por tanto tempo diante de tantas atrocidades”, afirma.
Para a professora de inglês e alemão, Aura Mestre, a quem o tema
suscita especial interesse, tendo

"

É impossível não
refletir sobre tudo
que aconteceu ali
e como o mundo
se calou por tanto
tempo diante de
tantas atrocidades"
já frequentado diferentes formações sobre a matéria em Jerusalém, Lublin (Polónia) e Paris, a
viagem mudou, seguramente, a
maneira como estas jovens encaravam, até então, este episódio
negro da História. “Não constam,
no meu vocabulário, palavras que
descrevam a total desumanidade
que senti, mesmo passados mais
de setenta anos”, explica Alice
Neves do 11º ano. “Foi arrebatador... Inacreditável... Doloroso...
Grotesco... Tétrico... Horrífico...”.
O regime nazi provocou a morte a mais de seis milhões de judeus, desde o início das perse-

guições na Alemanha em 1933 até
ao final da II Guerra Mundial, em
1945. Setenta e três anos depois
da libertação, Auschwitz é hoje
"um museu do que não pode ser
esquecido". Para Luana Dias, também aluna do 10º ano, Auschwitz
mostrou-se “um mundo à parte
de tudo o que já tinha visto. Desde o momento em que se entra
até que se sai por aquele portão
da morte, sente-se toda a tristeza, toda a dor que ali existiu. As
paredes daquele lugar ainda guardam tudo, como que um segredo”.
Da viagem, Aura Mestre traça
um balanço muito positivo, de
muita reflexão e aprendizagem:
“As alunas participaram ativamente na visita, demostrando
sempre muita atenção, traduzindo cartazes ou lendo passagens
de livros de Primo Levi e Elie Wiesel”, ambos sobreviventes dos
campos de concentração. O grupo regressou a Castro Verde no
dia 8 de abril “mais tolerante e
ciente do quão importante é sermos cidadãos ativos da sociedade e de lutarmos pelos nossos
direitos”.

Escolas celebram
dias de Primavera
Castro Verde celebrou a chegada da Primavera no passado
dia 21 de março com uma Festa no Parque da Liberdade que
reuniu centenas de crianças
do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico do concelho. Promovida pelo Agrupamento de
Escolas de Castro Verde com o
apoio da Câmara Municipal, a
iniciativa reuniu um conjunto
de atividades desportivas, culturais e ambientais alusivas às
diferentes datas comemorativas que se assinalaram neste
dia como o Dia Internacional
das Florestas, Dia Mundial da
Árvore, Dia Mundial da Poesia
e Dia Internacional da Síndrome de Down.
A Festa da Primavera coinci-

diu ainda com a 1º Etapa dos
Jogos de Quelfes “Chamada
para os Jogos”, que dinamizou
um total de 18 estações orientadas para os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo e cujo objetivo consiste em estimular
as escolas a desenvolverem
experiências positivas no
campo da promoção do olimpismo e dos seus ideais. Plantação de árvores, demonstrações cinotécnicas pelo Grupo
Operacional da GNR e uma
exposição de viaturas dos
Bombeiros Voluntários de
Castro Verde, da Delegação da
Cruz Vermelha Portuguesa e
da GNR foram outras das atividades que ocuparam este
primeiro dia de Primavera.

ESCOLAS DE CASTRO VERDE

Cidália Gil eleita
Presidente do Conselho
Geral do Agrupamento
Cidália Gil foi eleita Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de
Castro Verde para o quadriénio
2018-2022. A eleição decorreu
a 25 de fevereiro e veio no seguimento da recondução de
Augusto Candeias como diretor do Agrupamento de Escolas de Castro Verde e da nomeação dos vários representantes
que compõem o Conselho Geral do Agrupamento. Constituído por 21 elementos, entre
representantes do corpo docente, pessoal não docente,
alunos, pais e encarregados de
educação, representantes da

Câmara Municipal de Castro
Verde e de três entidades inseridas na comunidade local
(Lar Jacinto Faleiro, Liga para
a Proteção da Natureza e Centro de Saúde de Castro Verde),
o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas tem como
funções a aprovação dos principais documentos que regem
o funcionamento e atividade
do Agrupamento, como o Projeto Educativo, o Orçamento
e a Avaliação dos Alunos, entre
outros, e o acompanhamento
do processo educativo deste
organismo durante os próximos quatro anos.
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Alunos de Castro Verde na Rota da Biosfera
O Projeto "Património Campaniço" tem promovido o contacto com os valores culturais, históricos e naturais do concelho de Castro
Verde, os quais estão na génese da classificação do território como Reserva da Biosfera da UNESCO. Até ao final do ano letivo, os
alunos do 3º e 4º ano do Agrupamento de Escolas de Castro Verde trabalham temas como a água, a mineração, a lã, o cante ou a
viola campaniça.
Explorar o património histórico,
natural e cultural da região, numa
rota pela biosfera de Castro Verde,
tem sido o mote para uma experiência educativa única protagonizada pelos alunos do 3º e 4º ano
do Agrupamento de Escolas de
Castro Verde, no âmbito do projeto “Património Campaniço”. Uma
iniciativa enquadrada no projeto-piloto do Ministério da Educação
para a “Promoção do Sucesso Escolar no Ensino das Ciências”, cujo
objetivo consiste em integrar o
ensino experimental das ciências
na aprendizagem curricular e que
conta com a participação de cinco
agrupamentos do país, entre os
quais o Agrupamento de Escolas
de Castro Verde. Um convite que
muito agradou aos coordenadores
do projeto Maria José Silva e An-

tónio Prazeres pelo “reconhecimento de um trabalho que há vários anos vem sendo desenvolvido
junto dos alunos” mas também
porque a implementação do projeto “permite cumprir as metas
curriculares da área das ciências
experimentais, aliando-as ao nosso contexto local, ou seja através
das diferentes experiências realizadas, os nossos alunos encontram
explicações científicas para aspetos comuns do quotidiano”.
O projeto assenta no estudo científico do património nas vertentes
histórica, natural e cultural e tem
permitido o desenvolvimento de
ações em torno da mineração, da
lã, da fauna e da flora, da agricultura e da gastronomia, do cante
alentejano e da viola campaniça.
Temas explorados por professores

e alunos, em parceria com um conjunto de entidades, entre as quais
a Associação de Agricultores do
Campo Branco, Câmara Municipal
de Castro Verde, Juntas de Freguesia do concelho, Prado de Castro
Verde e Liga para a Proteção da Natureza (LPN). Esta última tem sido
essencial na dinâmica de ações de
campo e atividades experimentais
em plena estepe cerealífera, as quais,
explica Rita Alcazar, da LPN, “têm
permitido aos alunos o contacto
direto com os valores naturais e
culturais do concelho, os quais estão na génese da classificação deste território como Biosfera da UNESCO, promovendo o sentimento de
pertença e a consolidação de uma
cidadania mais ativa nos jovens de
hoje, futuras gerações desta Reserva da Biosfera”.

O Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, a 7km de
Castro Verde, tem sido o local privilegiado para o desenvolver do
conjunto de aprendizagens que
explora a riqueza da região. Aqui,
os alunos observam, experimentam e registam os resultados das
suas experiências realizadas no
centro e no campo, dando, posteriormente, continuidade à aprendizagem dos temas na escola, tendo presente o leque de valores
associados à temática do projeto.
Para os coordenadores Maria José
Silva e António Prazeres “a aprendizagem pela experimentação
permite uma melhor interiorização dos conceitos apresentados
e desenvolve uma maior motivação nos alunos”, ao mesmo tempo, “que se reforçam os laços de

pertença ao meio, bem como a
importância de se preservar os
valores históricos, que definem o
concelho”.
No final do ano letivo, de 8 a 13
de junho, os trabalhos resultantes
do projeto vão estar em exposição
nas instalações da Associação de
Agricultores do Campo Branco,
dando a conhecer as diversas áreas
trabalhadas no contexto de um
projeto que, ao longo deste ano
letivo, privilegiou o ensino experimental das Ciências tendo presente a promoção de valores fundamentais subjacentes à Reserva
da Biosfera de Castro Verde como
“o acesso a uma educação de qualidade, liberdade de expressão,
democracia, ciência, cooperação,
diversidade cultural, paz e direitos
humanos”, sublinha Rita Alcazar.
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DESTAQUE
Festival Sabores do Borrego

“É necessário valoriz

A 1ª edição do Festival “Sabores do Borrego” aconteceu em Castro Verde de 29 a 31 de março. O evento, uma organização
da Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Agrupamento de
Produtores Pecuários – Carnes do Campo Branco S.A., foi uma aposta na valorizarão da agricultura e da pecuária do concelho,
motores fundamentais para a economia local.
O borrego, produto de excelência do Campo Branco, esteve em
destaque nos dias 29, 30 e 31 de
março, em Castro Verde, naquela
que foi a 1ª edição do Festival “Sabores do Borrego”. Três dias excecionais com o certame a atrair a
Castro Verde centenas de pessoas
e a afirmar-se como um dos grandes momentos do ano, ao valorizar
a agricultura e a pecuária do concelho e promover um dos produtos
mais emblemáticos da região e da
época da Páscoa – o borrego – marca de qualidade do mundo rural e
de grande importância para a economia local.
Para António José Brito, presidente da Câmara Municipal de
Castro Verde, o balanço desta primeira edição é “extremamente positivo”. O evento teve como objetivo “valorizar o mundo rural e o
setor agropecuário do concelho”,
uma meta que considera “claramente alcançada”, sublinha.
A abertura oficial do certame
contou com a presença do Minis-

tro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas
Santos que, durante o seu discurso, realçou “a importância deste
tipo de eventos na promoção dos
produtos endógenos”, destacando
o território de Castro Verde como
“um bom exemplo de conciliação
das práticas agrícolas com a preservação do meio ambiente, traduzida na boa execução do Plano
Zonal”, motivo que conduziu à
classificação do concelho como
Reserva da Biosfera da UNESCO.
António José Brito aproveitou ainda para reforçar, junto do Ministro
da Agricultura, a importância da
ligação do Monte da Rocha ao Alqueva para o concelho de Castro
Verde que se espera vir a ser uma
realidade em 2021 e, por conseguinte, reforçar o abastecimento
público na região.
Ao longo dos três dias, o festival
“Sabores do Borrego” apostou num
programa de iniciativas variadas,
com destaque para a mostra de
cães de raça Rafeiro do Alentejo,

“

O festival teve
como objetivo
valorizar o
mundo rural
e o setor
agropecuário
do concelho
e essa meta
foi claramente
alcançada”

exposições e palestras relacionadas com a atividade do setor pecuário, tasquinhas e sessões de
showcooking com os chefs Rui
Prado, da Herdade dos Grous, e
Miguel Paulino, do Sheraton Lisboa, música popular e concertos

com os cabeça de cartaz “Sonido
Andaluz”, “José Cid” e “Rúben Baião”
que garantiram “casa cheia” e uma
boa dose de animação.
Ao segundo dia do Festival, o “Almoço com Pastores” juntou “maiorais” e produtores de ovinos da
região, num total de 120 pessoas
que aqui celebraram a vida no campo “num momento de grande convívio que prestou homenagem a
estes homens que, desde sempre,

desempenharam um papel preponderante na atividade agropecuária por terras do Campo Branco”, outrora fortemente marcadas
pelo fenómeno das transumâncias
dos gados ovinos. “Foi muito gratificante ter presentes os maiorais
e os produtores do nosso concelho,
da mesma forma que nos deixou
muito satisfeitos ter os restaurantes de Castro Verde e Entradas tão
empenhados na Semana Gastro-
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zar o Mundo Rural”
SEMANA GASTRONÓMICA

Os sabores da tradição
à mesa de 12 restaurantes
De 26 a 31 de março, integrada no Festival “Sabores do Borrego”,
decorreu em Castro Verde e Entradas a Semana Gastronómica do
Borrego que contou com a participação de 12 restaurantes. Durante uma semana foi possível degustar uma variedade de pratos à
base de borrego como a cabeça de borrego assada, os borreguinhos de azeite, o ensopado à antiga ou a caldeirada de borrego.
Iguarias confecionadas com mestria que permitiram divulgar a excelência dos produtos e da gastronomia alentejanos.
A Semana Gastronómica do Borrego foi uma iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com
a Associação de Agricultores do Campo Branco e as Carnes do
Campo Branco - Agrupamento de Produtores Pecuários, S.A., e os
Restaurantes aderentes.

“Foi muito gratificante ter
presentes os maiorais e os
produtores do nosso concelho,
da mesma forma que nos
deixou muito satisfeitos ter os
restaurantes de Castro Verde
e Entradas tão empenhados
na Semana Gastronómica do
Borrego”
nómica”, acrescentou António José
Brito, realçando “a excelente parceria estabelecida com a Associação de Agricultores do Campo
Branco (AACB) e o Agrupamento
de Produtores Pecuários - Carnes
do Campo Branco S.A., cuja disponibilidade e empenho permitiu
alcançar resultados tão positivos”.
Esta era uma edição experimental
e, por isso, ficámos muito contentes por sentir uma participação tão
expressiva da população logo na
primeira edição”, vincou o autarca,
admitindo “haver, obviamente,
aspetos a melhorar”. “Em 2019, com

mais tempo para trabalhar e os ensinamentos desta primeira edição
será possível organizar um festival
ainda mais forte”, declarou.
“Uma aposta ganha”, nas palavras de António José Brito que considera o Festival uma oportunidade para valorizar a ruralidade
intrínseca ao concelho de Castro
Verde. “Orgulhamo-nos de fazer
parte deste território rural pelo que
consideramos fundamental valorizar os produtos do Campo Branco, enquanto marcas de qualidade,
tão essenciais para o crescimento
da economia local”.
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ENTREVISTA
RUI DE MATOS

Nos palcos europeus
da música clássica
Rui de Matos, natural de Castro Verde, foi um dos 22 músicos portugueses chamados a integrar a Orquestra de Jovens da
União Europeia, para a temporada 2018. O flautista foi selecionado como membro efetivo, naquela que é a maior participação
portuguesa de sempre. A orquestra reúne atualmente 118 músicos e foi fundada há mais de 30 anos com o objetivo de juntar
os mais talentosos jovens instrumentistas de todos os países da União Europeia. Rui de Matos iniciou-se na música aos 11 anos
na Banda Filarmónica 1º de Janeiro e foi aluno da Secção de Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo Alentejo. Aos 14
anos ingressou na Escola Profissional Metropolitana de Lisboa onde concluiu o Curso Profissional de Instrumentista de Sopro
e Percussão. Aos 21 anos, Rui Matos teve já a oportunidade de trabalhar com maestros de grande notabilidade, como Valery
Gergiev, Jac van Steen e Reinbert de Leeuw. Atualmente encontra-se a estudar no Conservatório Real de Haia, na Holanda.
Depois de um casting que teve a
participação de mais de 300
músicos portugueses, ser
selecionado para integrar a
Orquestra de Jovens da União
Europeia é um sonho tornado
realidade?
Sim. É, sem dúvida, um sonho
tornado realidade! O meu desejo
é seguir um dia a carreira orquestral e, por isso, tocar nesta
orquestra é um passo importantíssimo neste campo. Como
membro efetivo da orquestra vou
ter a oportunidade de tocar em
grandes salas de concerto. Na digressão de primavera iremos a
Itália, Áustria, Dubai e ainda Roménia, e no verão atuaremos novamente na Áustria e Itália mas
também em grandes salas de
concerto em Amesterdão, Londres, Berlim… Contudo, o trabalho não termina aqui, pois considero que ainda tenho muito para
aprender e muitos objetivos que
pretendo alcançar.
Que competências/
caraterísticas são exigidas aos
músicos numa audição para
uma Orquestra deste nível?
A seleção é realizada em duas
fases. Na primeira fase de audições, não existem restrições de
participantes. Os candidatos
executam uma peça de escolha
livre e os excertos orquestrais
obrigatórios para o respetivo instrumento. Desta fase resultam as
melhores audições prestadas,
que passam à segunda fase em
cada país membro da União Europeia. Como o nível exigido é
muito elevado, nós concorrentes,
temos a obrigação de conhecer e
preparar minuciosamente o repertório. Para além da peça selecionada, conhecimento dos excertos e o contexto em que os
mesmos são interpretados, destaco a afinação, as dinâmicas, os
tempos e os ritmos como caraterísticas fundamentais. A todo
este conjunto de habilidades adiciono o fator sorte, uma vez que
considero ter concorrido com
flautistas igualmente habilitados para integrar este grupo.

Ser membro efetivo desta Orquestra permitir-te-á tocar nalgumas das mais conceituadas
salas europeias e contactar com
músicos de renome… Como encaras esta experiência?
Vejo esta oportunidade como
uma experiência de aprendizagem muito enriquecedora. Vou
poder trabalhar com maestros e
solistas de nome internacional,
bem como todos os restantes
membros da orquestra. Esta
será, sem dúvida, uma das experiencias mais incríveis da minha
vida e a realização de vários sonhos em simultâneo.
Com que idade iniciaste a tua
aprendizagem na música?
Comecei a tocar flauta na Ban-

da Filarmónica 1º de janeiro e,
apesar de não ter sido imediato,
rapidamente percebi que era isto
que queria. Decidi ingressar no
Conservatório, em Castro Verde,
que frequentei ao longo de três
anos. Foi então que percebi que
este era o meu sonho. Aos 14
anos, fui estudar para a Escola
Metropolitana de Lisboa.
Como foi, na altura, perante a
adaptação a uma nova vida,
distante da família, manteres-te
focado nos teus objetivos?
Foi necessário definir objetivos e tentar levá-los até ao fim
com muita persistência, mesmo
que, por vezes, seja difícil e que
tenhamos que fazer sacrifícios,
como “mudar de casa” e, sobretudo, estar longe da família.

Para se chegar a este nível é
necessário muito trabalho e
dedicação…
Ser músico implica ter uma
disciplina muito grande. É necessário estudar todos os dias e
isso é um constante desafio a
nós próprios. Por vezes temos de
abdicar do nosso tempo pessoal
e familiar porque toda a preparação antes de qualquer atuação
ou prova deve ser altamente minuciosa. O tempo livre deve ser
aproveitado para fazer outras
atividades. Acredito que uma rotina excessivamente severa é
prejudicial ao nosso desenvolvimento, tanto artístico como pessoal.
Frequentar o Conservatório
Regional do Baixo Alentejo foi

fundamental na tua formação e
na tua decisão em enveredar por
esta área de estudos?
Sim, claramente. Considero o
Conservatório Regional do Baixo
Alentejo uma referência de ensino da música no Baixo Alentejo
e, perante a minha própria experiência, nos meus primeiros anos
de aprendizagem, posso concluir
que este teve um papel crucial na
minha educação. Nessa fase não
poderia ter pedido um corpo docente melhor. Não esquecendo
as bandas filarmónicas que, para
mim, são um elemento muito
importante e que possibilitam o
acesso fácil, e por vezes exclusivo, em pequenas localidades, à
iniciação de um instrumento
musical.
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QUINZENADeARTES

CULTURA
DE 20 DE ABRIL a 6 de maio a Quinzena Cultural “Primavera no Campo Branco” apresentou em Castro Verde um conjunto de propostas culturais diferenciadoras, para todos os
públicos e idades, em que a cultura e as artes
foram presença permanente.

PROMOVIDA PELA CÂMARA Municipal de
Castro Verde, em colaboração com as Juntas
de Freguesia, estabelecimentos de ensino,
associações e coletividades do concelho, a
iniciativa regressou, em 2018, ao formato de
quinzena, assumindo elementos importantes
do calendário anual de eventos culturais, criando espaço e tempo para novas dinâmicas.
MÚSICA, CANTE, TEATRO, cinema, exposições, feiras, atividades de ar livre, atividades
para crianças foram algumas das propostas
que decorreram nesta edição, que trouxe ao
palco do Cineteatro Municipal de Castro Verde nomes bem conhecidos do panorama musical português, como Mafalda Veiga, Ricardo
Ribeiro e Sérgio Godinho.

PELO MESMO PALCO passaram ainda as peças de teatro/comédia “A Grande Ressaca”,
protagonizada por Carlos Cunha, e “Stand
Down” de Ángel Fragua, Napoleão Mira &
Reflect, que aqui estrearam o seu novo espetáculo, “Manual Prático para Emoções
Fortes”, um Soirèe de Ópera, e a XXVII Gala
Internacional do Acordeão, que trouxe a Castro Verde alguns dos mais conceituados acordeonistas do mundo.
PARALELAMENTE À PROGRAMAÇÃO da
Quinzena Cultural, celebrou-se o 23º Aniversário da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, numa tarde entre livros, e o Parque Infantil voltou a ser espaço privilegiado para a
dinamização da Feira do Livro, onde decorreram várias apresentações de livros, com a
presença dos escritores. Posteriormente, o
espaço deu lugar a uma Feira de Artes e Produtos Locais, que conferiu continuidade e
dinâmica a este espaço central de Castro Verde, valorizando os produtores a artesão locais
e o que de melhor se produz no concelho.

TAMBÉM AS CELEBRAÇÕES dos 44 anos da
Revolução dos Cravos marcaram esta programação cultural. Na noite de 24 de abril,
o grupo de música tradicional “Alentejo Cantado” e a Banda Filarmónica 1º de Janeiro,
em conjunto com a fadista Raquel Peters foram os protagonistas de um concerto que
evocou os valores de abril. Mas as comemorações desta data histórica não ficaram por
aqui. Um pouco por todo o concelho, foram
dinamizadas atividades e convívios, mobilizando a comunidade para a celebração desta importante data.
NO SEIO DESTA QUINZENA Cultural privilegiou-se o Cinema Português, através de um
Ciclo que trouxe a Castro Verde os filmes “Aparição”, “São Jorge” e “Soldado Milhões e o Spring
Rock Fest, uma iniciativa direcionada ao público jovem, proporcionou o contacto com
as sonoridades rock, pop e eletrónica, celebrando a Primavera e a juventude.

“IMAGIN’ART” É O NOME da exposição que
esteve patente no Fórum Municipal de Castro
Verde ao longo desta Quinzena Cultural. A
mostra reuniu um conjunto de trabalhos de
pintura, da autoria de um grupo de alunos
do Centro de Atividades Ocupacionais do
Centro de Paralisia de Beja, e pretendeu valorizar o trabalho destes jovens, assim como
fomentar o desenvolvimento das suas competências.
TERMINADA ESTA EDIÇÃO da Quinzena
Cultural “Primavera no Campo Branco”, reafirma-se a importância da cultura e das artes,
nas suas várias dimensões, assim como a
aposta na diversidade cultural, promovendo
a sua fruição de forma aberta e permanente.
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CULTURA
PRÉMIOS TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO 2017

Candidatura de Castro
Verde a Reserva da
Biosfera distinguida
O processo de Candidatura de
Castro Verde a Reserva Mundial
da Biosfera da UNESCO foi distinguido com o Prémio Especial
Turismo do Alentejo e Ribatejo,
no âmbito do evento “Prémios
Turismo do Alentejo e Ribatejo”,
da Entidade Regional de Turismo.
Atribuída pela Comissão Executiva da Turismo do Alentejo, ERT
esta distinção tem por base o reconhecimento que este projeto
de sustentabilidade ambiental e
de envolvimento comunitário sempre assumiu ao encarar o turismo
como um vetor de desenvolvimento regional, aliado às vertentes do
património histórico, natural e
cultural. A entrega do prémio aos
representantes das entidades promotoras da candidatura – Câmara

Alunos do AECV assinalam 25 de abril
A Rotunda das Ovelhas, no
centro da vila, encheu-se de
cravos, em Castro Verde na
manhã de 24 de abril. Os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo
do Agrupamento de Escolas de
Castro Verde assinalaram com
Municipal de Castro Verde, Associação de Agricultores do Campo
Branco e Liga para a Proteção da
Natureza – aconteceu no passado
dia 6 de maio, em Montargil, no

este gesto simbólico os 44
anos do 25 de Abril que, para
além da colocação dos cravos,
contemplou ainda a interpretação da música “Somos Livres”,
um dos temas mais populares
da Revolução.

distrito de Portalegre, numa Cerimónia onde foram também entregues os prémios atribuídos pelo
júri aos projetos apresentados nas
diferentes categorias a concurso.

Alunos de Castro Verde
com Marcelo e Mia Couto
Os alunos do 11º ano da Escola Secundária de Castro Verde
participaram, a 3 de junho, no
décimo encontro da segunda edição do Programa “Escritores no
Palácio de Belém”, que contou
com a presença do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa, e do escritor Mia Couto.
O programa realiza-se todas as
terças-feiras do calendário letivo
até 12 de junho de 2018 e destina-se a proporcionar o encontro
entre escritores de obras recomendadas pelo Plano Nacional
de Leitura e alunos dos vários níveis de escolaridade.
Durante a sessão, o Presidente
da República voltou a sublinhar

Entrudanças 2018

a importância das políticas de
promoção da leitura, enquanto
contributo fundamental para o

estabelecimento da igualdade de
oportunidades no sistema educativo.

Lucernas de Castro Verde
na “National Geographic”
A revista National Geographic
deu destaque, na sua edição de
abril, às Lucernas Romanas de
Santa Bárbara de Padrões, no concelho de Castro Verde. A revista
refere-se à maior coleção do mundo de lucernas - um total de 20
mil – descobertas durante as escavações realizadas no ano de 1994,
após as obras de ampliação do
cemitério local. Também a edição
espanhola da revista menciona,
no seu número de maio, o achado
arqueológico de Santa Bárbara de
Padrões. Este espólio único pode
ser conhecido no Museu da Lucerna em Castro Verde

Organizado pela Câmara Municipal de Castro Verde, Associação Pedexumbo e Junta de
Freguesia de Entradas, o Festival Entrudanças decorreu de 9
a 11 de fevereiro, em Entradas.
Sob o tema “Água”, a iniciativa
promoveu três dias de muita
animação, com uma programação que remeteu para uma
dança de identidade partilhada, cruzando gentes, tradições
e o saber-fazer da comunidade
local. Bailes, oficinas, passeios,
atividades para crianças e gastronomia local foram parte im-

portante do festival, assim como
o cante, a viola campaniça e o
artesanato, que voltaram a marcar presença e a ser o mote para
o desenrolar de um conjunto de
iniciativas que celebraram a cultura e a tradição alentejanas.
Destaque ainda para a apresentação do projeto de criação artística “Era uma Tela em Branco”,
promovida pelos alunos da Escola de Entradas, do Jardim-de-Infância do Lar Jacinto Faleiro,
do Centro Escolar nº 2 de Castro
Verde e da Associação ART.

Peddy Paper dos Entrouxos 2018
O Peddy Paper dos Entrouxos voltou a sair à rua neste
Carnaval! Na noite de 12 de
fevereiro, os “entrouxos” espalharam-se pelas ruas de
Castro Verde, promovendo
uma forma diferente de celebrar e viver o Carnaval. A
prova partiu da Praça da República e reuniu mais de 120
participantes, divididos por
35 equipas, que andaram à
descoberta dos vários bares
e espaços de Castro Verde,
guiados pela Carta de Prova
do Peddy Paper 2018, numa
noite em que não faltou animação e diversão.
A iniciativa foi organizada
pela Câmara Municipal de
Castro Verde, em colabora-

ção com várias associações
e coletividades do concelho
e estabelecimentos comerciais e bares aderentes.

ABRIL/MAIO/JUNHO 2018

O Campaniço

15

AMBIENTE / PROTEÇÃO CIVIL
LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA

Águia-imperial-ibérica
nidifica em Castro Verde
Em 2017 a Águia-imperial-ibérica criou com sucesso em Castro Verde.
Esperemos que 2018 venha a ser igualmente bem sucedido!
A águia-imperial-ibérica, apesar
de ser uma das aves de rapina mais
ameaçadas da Europa e estar entre
as mais raras do mundo, é já uma
presença habitual nos céus do Campo Branco, sendo possível observá-la durante todo o ano.
No inverno podem ser observadas
com mais frequência, devido à presença de aves imaturas, vindas maioritariamente de Espanha, que procuram locais com boas condições
para passar esta estação do ano.
Já na época reprodutora, durante a primavera, destacam-se os
casais da espécie que, em busca
de território, circulam pela Zona
de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde da Rede Natura 2000,
procurando locais calmos, com
abundância de alimento e onde
existam árvores de grande porte
para suportar os seus ninhos.
Esta ave endémica da Península Ibérica tem uma população com
apenas 500 casais. E destes apenas
15 se encontram em Portugal.
Na época reprodutora de 2017
a águia-imperial-ibérica voltou a
criar na ZPE de Castro Verde, na
área da abrangida pela Reserva da
Biosfera da UNESCO, com dois casais a estabelecerem os seus ninhos
nesta área.
Este é um marco importante para
a conservação da espécie, uma vez
que em 2016 não se tinha registado
a sua nidificação em Castro Verde.
A águia-imperial-ibérica depende de habitats agroflorestais mediterrânicos associados a áreas

JOSÉ LUIS BARROS

CUIDADOS A TER COM PRÁTICAS
AGRÍCOLAS ENVOLVENDO O USO DO FOGO
Face ao número de incêndios em contexto de práticas
agrícolas envolvendo queimas e queimadas ocorridos
durante o mês de abril, a Autoridade Nacional de
Proteção Civil recomenda a adoção das necessárias
medidas de prevenção e precaução para a salvaguarda
da segurança de pessoas e bens.
Assim, todos devem adotar os seguintes comportamentos
na realização de queimas ou queimadas, quando
permitidas, em contexto de práticas agrícolas:
1. Informar os bombeiros ou o Serviço Municipal de
Proteção Civil antes da realização da queima ou
queimada, indicando o dia e local.
2. Respeitar sempre as interdições à queima durante o
período crítico, bem como fora do período crítico nos
dias de risco de incêndio muito elevado e máximo.

agrícolas abertas. A sua presença
está muito condicionada pela perseguição humana (abate a tiro e
envenenamento), eletrocussão em
linhas elétricas, perturbação nos
locais de nidificação, escassez alimentar e de locais de nidificação
apropriados.
A decorrer desde de julho de
2014, o Projeto LIFE Imperial, coordenado pela LPN e que conta com
a parceria do Município de Castro
Verde, tem contribuído para criar
as condições para restabelecer a
população nacional da águia-imperial-ibérica, aplicando algumas
das recomendações do Plano de
Ação Europeu para a conservação
desta espécie.
No âmbito do Projeto LIFE Imperial têm decorrido uma série de
ações de conservação, nomeada-

mente o controlo e a vigilância de
ameaças nos ninhos e a minimização da eletrocussão em linhas
elétricas. Outras medidas como a
construção e reforço de ninhos e
a implementação de medidas para
o fomento de presas como o coelho-bravo estão também a ser implementadas com o apoio de proprietários e zonas de caça.
Apesar do início chuvoso da época de reprodução de 2018, esperamos que a espécie continue a
nidificar com sucesso na ZPE de
Castro Verde, tendo nestas planícies um habitat seguro que contribua para evitar a sua extinção.
Para saber mais sobre a águia-imperial-ibérica e o Projeto LIFE
Imperial por favor consultar http://
www.lifeimperial.lpn.pt/pt

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

Comissão Municipal discute
planeamento para o concelho
No âmbito da primeira reunião
de 2018 da Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), que teve lugar a
19 de fevereiro, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Castro Verde, procedeu-se à preparação e ao
delineamento das necessidades
de planeamento do Dispositivo
Especial de Combate aos incêndios
para o concelho de Castro Verde.
Face às novas imposições legais
que respeitam os trabalhos de limpeza de terrenos foi objeto de discussão e debate o planeamento e
a forma de operacionalização e as
ações de notificação e de sensibilização junto da população e dos
proprietários.
A reunião contou com a presença da Câmara Municipal de Castro

QUEIMAS E QUEIMADAS

3. Escolher dias nublados e húmidos. Não realizar a
queima/queimada com tempo quente e seco ou
quando o vento sopra com intensidade (provoca o
descontrolo do uso do fogo e aumenta o risco de
incêndio).
4. Preparar a área da queima/queimada com a abertura
de uma faixa limpa de vegetação em torno da área a
queimar. Molhar a faixa de limpeza antes de iniciar a
queima e ter sempre um recipiente com água ou uma
mangueira junto do local.
5. Não queimar grandes áreas de uma só vez, por forma
a permitir maior controlo do fogo.
No caso da queima, optar por vários montes de pequena
dimensão em vez de amontoados grandes.
6. Ter no local equipamentos de primeira intervenção,
designadamente água, pás, enxadas e extintores,
suficientes para controlar a queima/queimada.
Acompanhar a localização da queima/queimada,
mantendo a atenção e vigilância.
7. Leve consigo um telemóvel. Caso a queima/queimada
fique descontrolada, alertar o 112.
8. Após a realização da queima/queimada, abandonar o
local apenas quando o fogo estiver extinto. Reforçar
a faixa de limpeza e rescaldar com água, caso
necessário.

Conceitos
Queima
Eliminação de sobrantes de exploração agrícola ou
florestal, que estão cortados e amontoados (uma área
mais pequena e restrita).
Queimada
Eliminação de restolho, sobrantes de exploração agrícola
ou florestal que estão cortados mas não amontoados
(uma área mais extensa e menos confinada).
O USO DO FOGO PARA PRÁTICAS AGRÍCOLAS
EXIGE A MÁXIMA PRECAUÇÃO.

TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL
Verde, da Presidente de Junta de
Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, do Secretário da União de
Freguesias de Castro Verde e Casével, da Autoridade Nacional de

Proteção Civil (CDOS Beja), da
Guarda Nacional Republicana (SEPNA), do Instituto de Conservação
da Natureza e Floresta (Beja) e da
REN.

112

INCÊNDIOS FLORESTAIS
SE AVISTAR O INÍCIO DE UM INCÊNDIO
FLORESTAL LIGUE DE IMEDIATO 112
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NECROLOGIA
Amélia Castilho Tomé, 91 anos, São Marcos da Atabueira
Ana Joaquina Freire Mestre, 85 anos, Castro Verde
António das Dores Costa, 88 anos, São Marcos da Atabueira
António Francisco Cristina Florêncio, 80 anos, A-do-Corvo
António Francisco Guerreiro Camacho, 74 anos, Entradas
António Heliodoro Guerreiro, 85 anos, Castro Verde
António Inácio Diogo, 87 anos, Lombador
António Marques Dâmaso, 83 anos, Sete
Bárbara Cecília Martins, 92 anos, Entradas
Bárbara Revés Augusto Mendes, 93 anos, Castro Verde
Custódio Ramos Medeiro, 96 anos, Castro Verde
Domitília Inácio Afonso, 77 anos, Guerreiro
Edelberto Gonçalves Rama, 88 anos, Castro Verde
Ernestina Maria Bonito, 85 anos, Castro Verde
Francisca Teresa Domingos, 91 anos, Entradas
Hilário Custódio dos Santos, 76 anos, Castro Verde
Isabel de Assunção Mestre, 75 anos, Entradas
José António Reis, 77 anos, Entradas
José Guerreiro Coelho, 95 anos, Castro Verde
José Inácio Gonçalves Guerreiro, 82 anos, Castro Verde
José Manuel Dias Assunção, 70 anos, Santa Bárbara de Padrões
José Rosa Coelho, 80 anos, Castro Verde
Manuel Catarino Nobre, 92 anos, Entradas
Manuel Francisco Cupido Leonor, 89 anos, Castro Verde
Manuel Martins Marçalo, 77 anos, Castro Verde
Manuel Mestre Eusébio, 74 anos, Piçarras
Maria Antónia de Brito, 80 anos, São Marcos da Atabueira
Maria de Brito Silvestre, 79 anos, Entradas
Maria Georgina Guerreiro, 92 anos, Lombador
Paulo Viriato Candeias, 48 anos, São Marcos da Atabueira
Romão Diogo Vaz, 85 anos, Castro Verde
Virgílio Francisco, 90 anos, Castro Verde

ANTÓNIO NASCIMENTO
PORFÍRIO

Faleceu a 07/04/2018 – Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente
querido, agradecendo a todos os aqueles que o
acompanharam até à sua última morada ou que,
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu
pesar.

VIRGÍLIO FRANCISCO
Faleceu a 27/02/2018 - 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.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Faleceu a 6/4/2018 – Geraldos
Foi com enorme tristeza que no dia 7 de Abril
nos despedimos do Mestre Zé da Conceição.
Partiu para uma viagem sem retorno, deixando o
Cante Alentejano mais pobre, um Alentejo mais
triste. Seus olhos meigos e o seu ombro amigo
já deixaram saudades. Porém, a sua voz continuará a cantar o seu Alentejo querido.
“No Alentejo eu trabalho
Cultivando a dura terra
Vou fumando o meu cigarro
Vou cumprindo o meu horário
Lançando a semente à Terra”
Em nome de toda a família e a todos os amigos que o homenagearam
no dia em que iria celebrar o seu 76º aniversário, Obrigado!

ODETE MARIA DE
BRITO EUGÉNIO

Faleceu a 21/2/2018 - Corroios
A família participa o falecimento da sua ente
querida, agradecendo a todos os que a acompanharam até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

ALEXANDRE MARTINS
VERÍSSIMO

Faleceu a 22/04/2018- Entradas - 91 anos
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.

BALBINA EUGÉNIO M.
PIRES FRAGOSO

Faleceu a 04/05/2018 – Castro Verde
A família participa o falecimento da sua ente
querida,agradecendo a todos os que a acompanharam até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.
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Conheci um homem, não sabia a idade.
O espaço permanecia inalteravelmente fresco e escuro, tinha nascido
ladeado de paredes de taipa caiadas de branco e teto de madeira, assim se
mantinha.
Depois de um portão alto e largo de madeira pintada de vermelho sanguede-boi, blocos de pedra descem sobre o chão de cimento já afagado pelos
pés.
Escuro.
Aos poucos revela-se o espaço, à esquerda uma fina pedra de mármore
branco escavada pelo tempo cobre um balcão de madeira comprido, à direita
uma sequência de mesas iguais esconde uma fila de bancos de madeira
encostados à parede de cal.
Ninguém.
Ao fundo, uma porta reserva o resto da casa.
Silêncio.
Escolhemos dois bancos e aquela mesa, podiam ser os outros todos e
outra mesa qualquer. Foram estes os escolhidos, os outros ali ficaram.
Sossegados.
Agora, com tempo, há um homem que descansa encostado ao balcão
enquanto se aquece, com tinto.
Depois, dirigindo-se à porta do fundo e interpelado, sustém-se junto a nós
equilibrado num cajado claro de pinho, boca encovada e ligeiramente aberta,
óculos grandes retangulares de massa preta, lentes tão grossas e sujas que
não deixam ver os olhos.

Versos às Andorinhas
São lindas as andorinhas
Quando nos vêm visitar
Tão meigas e tão lindas
Esvoaçando pelo ar.
Trazem nas suas penas
A alegria da primavera
Tão leves e tão pequenas
Ser como elas, quem me dera.
É preta a sua plumagem
Mas alegre o coração
Não têm passaporte de viagem
Mas voam como o avião.
Fazem os ninhos nos beirais
São como companheiras
Quando o outono chegar
Atravessam as fronteiras.
Andam sempre a viajar
Tão pequenas e fraquinhas
Não têm pátria nem lar
Mas são grandes heroínas.
Alegres a chilrear
Num adeus de despedida
Voando sobre o mar
Na sua rota seguida.

- Então, como tem passado?
- Huum…
- Está aí rijinho, ainda!
- Huum…
- Então já não me conhece?
- Huum…
- Sou o filho do Sr. Marques, o Toi Marques.
- Huum…
- Então, quantos anos tem?
- Já não me lembro…

Maria de Jesus Peres Lopes
Lisboa

Virou-se e, aos poucos, foi abalando.
- Sempre aqui esteve. Chama-se Mil e Um.
Homem sem idade, idade de ser,
Solidão.
Vete 11.2012

JUNHO

/AGRICULTURA /JARDINAGEM / ANIMAIS
Lavre à volta das matas e limpe o melhor possível para evitar incêndios. Tratar e regar os batatais. Iniciar a transplantação do arroz. Semear girassol e soja. Enxertar damasqueiros, amendoeiras, cidreiras e laranjeiras
Na Horta (no crescente, em local definitivo, semear e plantar abóboras, agrião, alface, beterraba,
brócolos, cenoura, couves, espinafres, feijão, melancia, melão, nabo, pepino, pimentos, rabanete,
repolho, etc. Colher alcachofras, espargos, ervilhas, favas, cebola verde. Plantar tomate e tratar o
já plantado com caldas cúpricas. Os batatais devem ser regados e tratados com as caldas. Prosseguem as sementeiras periódicas (quinzenais) de feijão (para colher em vagem) e de ervilhas.
Assim se consegue ter feijão-verde e ervilhas durante alguns meses. Continua a sementeira de
plantas e monda-se, sacha-se e rega-se os alfobres. Regam-se as hortas de preferência à tardinha, para que a terra conserve por mais tempo a água absorvida e ser mais facilmente aproveitada pelas plantas.
No Jardim, semear cravos, manjericos, trepadeiras e plantas anuais. Colher flores para semente. Enxofram-se as roseiras, por causa do oídio, e mondam-se os botões para obter flores mais
perfeitas. Combate-se o piolho das roseiras e doutras plantas de jardins, com inseticidas de contacto. Neste mês expõe-se ao ar livre as plantas guardadas em estufas e abrigos e semeia-se os
cravos que hão-de ser transplantados em setembro. Semeia-se ainda algumas plantas de jardins,
como cinerárias, gotas de sangue, amarantos, begónias, canas floríferas, chagas, sóleos, couves
frisadas, cravos, goivos, glicínias, gerânios, heliantos, malvaíscos e as demais semeadas nos
meses anteriores. Animais (no crescente): Deve-se castrar o gado. Tosquiar as ovelhas. Procria
de cabras e coelhos.

FASES

DA L A
Informações BORDA-D’ÁGUA

15 MAI
22 MAI
29 MAI
6 JUN
13 JUN
20 JUN

Lua nova
Quarto Crescente
Lua cheia
Quarto minguante
Lua nova
Quarto crescente
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LEITORES & UTILIDADES
Saúde

Gabinete de Desporto
Câmara Municipal de Castro Verde

Receitas
Salada Especial com 2 Molhos
1 alface
1 beterraba
½ couve roxa
1 cebola
1 cenoura cozida
4 ovos cozidos
1 lata de milho
2 tomates
Espalhe a alface numa travessa. Rale a beterraba e a couve roxa.
Pique a cebola. Misture a beterraba, a couve e a cebola e deite-as
por cima da alface. Depois vá colocando os restantes
ingredientes, enfeitando da maneira que achar melhor. Tempere
com molho de mel ou molho vinagrete.

VERÃO E EXERCÍCIO FÍSICO
A prática regular de exercício físico é fundamental para viver de
forma saudável. Caso ainda não
pratique nenhuma atividade física,
não perca mais tempo! Aproveite
este momento e escolha um exercício adaptado à sua condição física e gosto, tome as precauções
necessárias e desfrute destes dias
magníficos que estas estações do
ano nos trazem.
Se, por outro lado, está inserido
em algum projeto de exercício físico e o mesmo vai entrar em modo
de “férias de verão”, não pare; existem inúmeras opções ao seu dispor
por todo o concelho. Se precisar
de uma motivação extra lembre-se,
a prática de exercício físico, para
além de muitos outros benefícios,
previne inúmeras doenças, melhora a circulação, ajuda-o a manter e
a regular o seu peso e tonifica os
músculos.
Comece por estabelecer objetivos e por escolher uma atividade
física adequada ao seu gosto. Assim
será mais fácil manter-se motivado
para fazer exercício, pelo menos 3
vezes por semana. Com o passar
do tempo, poderá ir aumentando a
frequência, intensidade e duração
da prática. Estes dias primaveris e
de verão aumentam, certamente, a
sua vontade de andar na rua. Assim,
aproveite e dedique-se ao exercício
físico ao ar livre, que lhe permite
incorporar um enorme leque de atividades e exercícios: subir escadas,
caminhar, utilizar os bancos de jardim, andar de bicicleta, nadar… Este
tipo de treino e utilização de diferentes estruturas vão ajudá-lo a melhorar as suas competências de
movimentos básicos e melhorar a
funcionalidade para as atividades
diárias da sua vida.
Vamos então apresentar algumas
das opções que tem à sua disposição no nosso concelho, bem como,

relembrar das precauções que deve
ter. Entre as várias opções que tem
seu dispor aquela que mais facilmente tem acesso, basta sair de
casa é a caminhada / corrida. Inicie
a sua atividade de forma lenta e
gradualmente vá aumentando o ritmo da passada, realizando assim
um pequeno aquecimento. Tente
variar percursos e aumente gradualmente a distância percorrida; englobe escadas, subidas e descidas.
Se optar por utilizar o Ginásio ao
Ar Livre, realize entre 8 a 12 repetições de cada exercício e faça entre 1 a 2 séries; entre séries, descanse ou realize uma pausa ativa,
realizando uma volta ao percurso
a caminhar. É importante que realize os exercícios alternando o grupo muscular ou capacidade que está
a trabalhar (em zig-zag).
Informe-se e utilize os Campos
Municipais de Ténis, as Piscinas Mu-

nicipais, o Campo de Jogos de Areia
ou as restantes infraestruturas municipais existentes no concelho.
Organize a sua Sessão de Exercício Físico. Antes de iniciar o seu treino realize um leve aquecimento que
englobe exercícios de alongamentos. Após o seu treino, faça um retorno à calma, diminuindo a intensidade de forma progressiva e
incluindo alongamentos na fase
final.
Tome as Devidas Precauções: com
o aumento das temperaturas que
se faz sentir, a prática de exercício
físico pode-se tornar mais extenuante. Manter os níveis de hidratação
adequados antes, durante e após
a prática de exercício físico é essencial para o desempenho, bem-estar e segurança na atividade.
Os horários que escolhe para as
suas sessões de treino também são
um ponto fulcral para o seu sucesso: deve evitar as horas de maior
calor (entre as 11h00 e as 17h00),
optando por, sempre que possível,
treinar nas primeiras horas do dia
ou então ao final do mesmo. Procure igualmente locais com sombra,
evitando a exposição direta à luz
solar e utilize protetor solar.
O vestuário deve ser leve, confortável e que facilite as perdas de
calor. Opte por cores claras em detrimento das cores escuras. Utilize
o senso comum e não tente realizar
atividades extenuantes às quais não
está habituado. Pratique exercícios
com os quais está familiarizado e
com os quais se sinta confortável.
O Gabinete de Desporto da autarquia está à sua disposição para
o aconselhar e encaminhar. A atividade física e a prática de exercício
físico são essenciais para a nossa
saúde e bem-estar, e quando realizados de forma adequada constituem um dos pilares para uma vida
mais feliz e saudável.

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

Molho de mel

¼ chávena de mel
2 colheres de sopa de mostarda
¾ chávena de maionese
1 chávena de natas

Molho vinagrete
¼ chávena de mel
½ chávena de azeite
¼ chávena de vinagre

Para ambos os molhos deve misturar todos os ingredientes
numa tigela, até incorporar bem. Leve ao frigorífico uma hora
antes de servir.

Carne de Vaca com Mel
e Rebentos de Bambu
600g de lombo de vaca (pode substituir por carne de porco)
2 colheres de sopa de óleo
30g de manteiga
200g de cebolinhas
200g de alho francês
200g de rebentos de bambu (pode substituir por espargos)
100g de agrião
sal q.b.
1 colher de sobremesa de mel
1 colher de sobremesa de molho de soja
Corte a carne em tiras finas. Frite-as numa mistura de manteiga
e óleo. Acrescente os vegetais cortados em pedaços e deixe aloirar.
Tempere com sal, adicione o mel e o molho de soja, tape e deixe
cozinha lentamente. Pode acompanhar com arroz branco ou
salada.

Bolinhos do Campo Branco
4 ovos
250g de farinha de milho
500g de farinha de trigo
250g de açúcar
500g de mel
1 colher de chá de canela
1 colher de erva-doce
fermento q.b.
Bata os ovos. Misture a farinha de trigo e a de milho, o açúcar, a
canela e a erva-doce. Abra uma cova ao meio e deite o mel e os
ovos. Amasse com um pouco de fermento até fazer bolhas. Deixe
levedar. Faça pequenos bolos e polvilhe com açúcar e canela ao
saírem do forno.ó.

in “À Nossa Mesa com…Mel” de Maria José Palma, Editora 100Luz
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Taça XCO Algarve reuniu
228 atletas em Castro Verde
A Cerca dos Pinheiros, em Castro Verde foi, no passado dia 20 de
maio, palco da Taça XCO Algarve,
organizada pela AMCP Bike Team.
A iniciativa, integrada nos Jogos
Concelhios 2018, reuniu 228 atletas da modalidade e incluiu provas
de destreza e em linha nas categorias de escolas e competição,
federados, classe programação e
promoção open.
Para Luís Galhano, da AMCP Bike
Team, o balanço da iniciativa “é
muito positivo e as expetativas foram largamente superadas, tanto

ao nível da participação, como do
público que esteve a assistir”, refere.
“Para primeira vez, consideramos que o evento decorreu de uma
forma extraordinária. Nós, equipa
da AMCP Bike Team, empenhámo-nos ao máximo e mobilizámo-nos para a realização desta iniciativa, que foi pensada ao
pormenor. O feedback que tivemos
por parte dos participantes foi excelente e todos nos felicitaram pela
organização da prova, pelas excelentes condições da pista e das in-

fraestruturas de apoio à mesma.
Houve quem nos dissesse que a
nossa pista está ao nível das restantes pistas do Algarve, onde decorrem as Provas do Campeonato
Nacional. Por isso consideramos
que temos potencial e vamos trabalhar para criar as condições necessárias para receber uma competição dessa envergadura”, afirma.
A iniciativa contou com o apoio
da Câmara Municipal de Castro
Verde, da União das Freguesias de
Castro Verde e Casével e de um
conjunto de patrocinadores.

FC Castrense
Equipa feminina é campeã
da série F do Campeonato
Nacional de Promoção
A Equipa de futebol feminino
do Futebol Clube Castrense sagrou-se campeã da Série F do
Campeonato de Promoção, no
passado dia 18 de março, ao
derrotar a formação do Palmelense por quatro bolas a duas,
numa partida que decorreu no
Estádio Municipal 25 de Abril,
em Castro Verde.
Com esta vitória a equipa do
FC Castrense alcançou 43 pontos em 18 jogos e encontra-se
disputar a fase final, onde discute a subida ao Campeonato
Nacional / Allianz e o título de
campeão nacional da categoria.

Para Rúben Lança, treinador
da equipa, esta é uma "subida
histórica pois fomos a primeira
equipa feminina a ser campeã
de série. Dentro das dificuldades
a nível de plantel e treinos, só
posso estar satisfeito por conseguirmos competir de igual para
igual com equipas com outro tipo
de recursos humanos e económicos que foram estruturadas
para lutar pela subida. Estamos
todos de parabéns porque mostrámos a todo o país que se trabalha bem no Alentejo e que temos jogadoras e treinadores com
muita capacidade."

Jogos Concelhios 2018

Modalidades para todos!
Desde março que mais de trinta modalidades desportivas têm garantido a
prática do desporto e a promoção da saúde, do convívio e da sociabilização,
por todo o concelho
Desde o mês de março que está
em curso, por todo o concelho de
Castro Verde, mais uma edição dos
Jogos Concelhios. Dinamizado
pela Câmara Municipal de Castro
Verde, em colaboração com as escolas, associações, coletividades
e Juntas de Freguesia do concelho,
os Jogos Concelhios têm como
missão sensibilizar para a prática
desportiva regular, potenciadora
da saúde e do bem-estar, mas também para a ocupação saudável
dos tempos livres e promoção do
convívio social, dinamizando os
espaços ao ar livre e as infraestruturas desportivas, municipais ou
associativas do concelho. A organização de atividades que abranjam os diferentes escalões etários,
freguesias e associações, a par da
apresentação de novas modalidades desportivas, são alguns dos
objetivos dos Jogos Concelhios.
À semelhança do que tem vindo
a acontecer, importa salientar a
envolvência e a participação do
Agrupamento de Escolas de Castro Verde, proporcionando aos

Voleibol Sentado
Encontro regional
promove inclusão
social e igualdade

seus alunos atividades de caráter
lúdico-pedagógico e o desenvolvimento de valores como a cooperação, a lealdade, a integração
social e o bem-estar coletivo.
Até junho, mais de trinta modalidades/ atividades desportivas
dão corpo aos Jogos Concelhios.
A par da oferta diversificada programada para os próximos quatro

meses, fica o convite para uma
vida ativa e saudável, à qual se
junta a sociabilidade e a confraternização. Informe-se e participe! Para mais informações contacte o Gabinete de Desporto da
Câmara Municipal de Castro Verde através do telefone 286 320 040
ou pelo e-mail desporto@cm-castroverde.pt.

O Pavilhão Desportivo Municipal de Castro Verde recebeu
no dia 15 de março aquele que
foi o 1º Encontro Regional de
Voleibol Sentado, promovido
pela AVAL – Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve.
A iniciativa arrancou com uma
Palestra Motivacional com Paulo Azevedo, rosto deste projeto,
que não deixou nenhum dos
alunos da Escola Secundária de
Castro Verde e da Associação
ART que integraram a atividade
indiferente. Seguiu-se uma com-

ponente prática e um almoço-convívio
Este primeiro Encontro Regional de Voleibol Sentado teve
como finalidade promover a inclusão social e a igualdade, mostrando que a modalidade do
voleibol pode ser praticada por
todos, e contou com o apoio de
várias entidades, entre elas, a
Câmara Municipal de Castro Verde, a União das Freguesias de
Castro Verde e Casével e a empresa SOMINCOR.
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Carlos Sequeira Jiu-Jitsu

Treino é "segredo"
para alcançar vitórias
Carlos Sequeira é um dos atletas da Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro de
Castro Verde que mais se tem destacado pelo conjunto de títulos nacionais
e internacionais conquistados, e que fazem dele um dos atletas mais
promissores da modalidade.
Corria o ano de 2014 quando
Carlos Sequeira se iniciou no Jiu-Jitsu Brasileiro. Influenciado pelo
mestre Mauro Lago, campeão mundial, sul-americano e pan-americano de Jiu-Jitsu Brasileiro e impulsionador da modalidade em
Castro Verde, foi pela mão do brasileiro que Carlos teve o primeiro
contacto com esta modalidade,
que viria a levar o seu nome além-fronteiras.
Atualmente com 44 anos, o atleta castrense figura no 6º lugar do
Ranking Mundial do IBJJ e é um
dos mais promissores atletas da
modalidade a nível nacional e internacional, tendo conquistado
um vasto conjunto de títulos importantes no seu escalão, em representação da Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde,
da qual integra a direção.
Para alcançar estes objetivos, o
atleta treina normalmente três vezes por semana. No entanto, quando se aproximam competições
importantes, sente a necessidade

de treinar diariamente para se preparar.
Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa muito semelhante ao judo,
mas que tem como objetivo a imobilização. É uma modalidade desportiva bastante exigente e “muito tecnicista, que exige alguma
preparação física em termos de
treino cardiovascular e de coordenação motora”, segundo afirma o
atleta. Mas é este empenho que
tem levado Carlos Sequeira a alcançar um vasto conjunto de títulos, ao longo dos últimos anos e
que o motivam a trabalhar cada
vez mais e melhor: “o que me motiva é evoluir na modalidade do
Jiu-Jitsu. Os títulos aparecem no
percurso quando nos predispomos
a testarmos o que treinamos”.
O primeiro título que Carlos Sequeira alcançou enquanto atleta
da modalidade remonta a 2014,
ano em se sagrou Campeão Ibérico. Mas, mais recentemente, em
janeiro deste ano, o atleta trouxe
para Castro Verde a medalha de

Campeão Europeu do Escalão Master 3 – Faixa Azul no European Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018
em representação da Associação
de Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro
Verde. Um título muito importante para o atleta, pois “É um objetivo alcançado”, revela.
“É uma das provas mais importantes da IBJJF, onde participaram
cerca de 10000 atletas distribuídos
nas diversas categorias e que decorre durante uma semana. Como
pode imaginar é um trofeu muitíssimo cobiçado por qualquer
atleta competidor de Jiu-jitsu”.
Nos dias 5 e 6 de maio, Carlos
Sequeira marcou presença no Internacional Masters, que se realizou em Barcelona, tendo alcançado o 2º lugar no absoluto e o 3º na
categoria. Para o futuro, o atleta
espera continuar a treinar e a tentar evoluir na modalidade e a trabalhar em termos competitivos
para participar no Campeonato
Mundial, que decorre em Las Vegas, em de agosto de 2018.

Cadetes Masculinos

Programa Atividade Com ‘Vida

A equipa de cadetes da
Académica de Espinho sagrou-se campeã nacional
de voleibol, ao derrotar na
final a formação do Leixões
por três a zero, a 27 de maio,
em Castro Verde.
No jogo de apuramento
do terceiro e quarto lugar
a Académica de São Mamede venceu os açorianos do
Madalena por 3-2. Já o SP
Espinho alcançou o quinto lugar ao bater o Esmoriz
por 3-1 e o Benfica classificou-se em sétimo lugar,
derrotando o GD Martingança também por 3-1.
A competição decorreu
em Castro Verde, durante
três dias, tendo reunido em
campo 8 equipas e mais de
100 atletas da modalidade.
A final do Campeonato Nacional de Voleibol em cadetes foi uma organização
da Federação Portuguesa
de Voleibol, com a colabo-

Sob o lema “Desporto para
todos”, o programa “Atividade Com’ Vida”, da Câmara
Municipal de Castro Verde,
oferece uma pluralidade de
projetos desportivos direcionados a diferentes públicos
e faixas etárias e reflete a preocupação da autarquia na dinamização de projetos com
benefícios diretos no bem-estar da população, tendo
registado nesta época desportiva, que agora se encerra, mais de 1500 participantes.
Agita a tua Vida!, Desporto sénior, Caminhadas, Corridas e Passeios de Bicicleta,
Escola Municipal de Natação
e Atividades Aquáticas, Escola Municipal de Ténis, Jogos Concelhios 2018, Boccia
Sénior são alguns dos projetos disponíveis e nos quais
se pode inscrever nesta época 2018/2019. De acordo com
os procedimentos implemen-

AC Espinho sagrou-se
campeã de voleibol
em Castro Verde

ração da Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve (AVAL), Câmara de

Castro Verde e União das
Freguesias de Castro Verde
e Casével.

Renovações e
Pré-Inscrições para
a Época 2018-2019

tados, serão renovadas todas
as inscrições que tenham o
seu contrato ativo no final da
época. O período de Renovações decorre até ao dia 2
de junho e o período de pré-inscrições / novas inscrições
decorre de 4 a 9 de junho de
2018. As renovações são referentes às atividades anteriormente praticadas, pelo
que todas as indicações que
manifestem vontade em mudar de atividade serão consideradas pré-inscrição.
Estas alterações têm como
objetivos facilitar a renovação
da inscrição, melhorar a gestão da oferta disponível, sim-

plificar o período de inscrições em setembro, e por
conseguinte, facilitar a gestão
das diferentes classes e turmas e minimizar a existência
de listas de espera.
As Renovações podem ser
efetuadas nas Piscinas Municipais de Castro Verde, de
2ª a 6ª feira das 10h00 às 21h00,
e aos sábados, das 10h00 às
12h00. Já as Pré-inscrições /
Novas Inscrições realizam-se
de 2ªa 6ª feira, das 10h00 às
19h00.
Todos os projetos no terreno têm como objetivo a
promoção da prática de atividade física e de uma vida
ativa, e a sensibilização da
população para hábitos mais
saudáveis.
Para mais informações contacte o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de
Castro Verde (286 320 040
ou desporto@cm-castroverde.pt).
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Castro Verde
presente na
Ovibeja 2018
O Município de Castro Verde marcou presença na 35ª
Ovibeja com um stand promocional do concelho alusivo à classificação de Castro
Verde como Reserva da Biosfera da UNESCO. De 27 de
abril a 1 de maio, estiveram
em exposição alguns produtos locais, como mel, vinho e
licores, peças de artesanato
e materiais promocionais de
Castro Verde.
A OVIBEJA tem como objetivo primordial a divulgação da economia, tradição e
cultura do povo alentejano
e assume-se como fator de
relevo no desenvolvimento
regional na vertente económica e social.

Alentejo
apresentou
Equipa Skills
em Castro Verde
Castro Verde foi palco da
Sessão Pública de Apresentação da Equipa que representou a Região do Alentejo no 43º Campeonato
Nacional das Profissões Skills
Por tugal-Beja/Alentejo
2018, que se realizou de 25
de fevereiro a 2 de março de
2018, no Serviço de Formação Profissional de Beja. O
Skills Portugal, que se realiza de dois em dois anos,
junta participantes de todo
o país e visa estimular o espírito de competitividade
entre os jovens, num quadro
de promoção da qualidade
da formação ministrada pelas diferentes entidades, dos
desempenhos individuais e
de permanente atualização
técnica e tecnológica nas
diversas áreas. Os campeões
da fase nacional candidatam-se a uma participação
nos Campeonatos Europeu
e Mundial das Profissões,
organizados, respetivamente pela WorldSkills Europe
e pela World Skills International.
A sessão pública de apresentação teve o apoio da
Câmara Municipal de Castro
Verde.

Obras da Estrada de Santa Bárbara de Padrões

Câmara avança com
processo de expropriações
na EM 508 e CM 1139
A Câmara Municipal de Castro
Verde vai concluir nos próximos
dias a avaliação rigorosa das áreas
circundantes da Estrada Municipal 508 (Castro Verde/Santa Bárbara de Padrões) e do Caminho
Municipal 1139 (Santa Bárbara
de Padrões/A-do-Neves).
Só depois de terminado este
processo, decidido pelo atual
executivo da Câmara Municipal, será possível chegar a acordo
com os proprietários e criar condições para avançar com as expropriações para que as obras de
requalificação das estradas pos-

sam iniciar-se. O cumprimento
destas etapas só foi possível depois do acordo alcançado, já em
2018, com a empresa J.J.R & Filhos
Lda. a quem foram adjudicadas as
duas empreitadas. As obras representarão um investimento de
792.341,31 euros (Estrada Municipal 508 - Castro Verde/Santa Bárbara de Padrões) e de 580.178,08
euros (Caminho Municipal 1139
- Santa Bárbara de Padrões/A-do-Neves). No total, a autarquia terá
de investir 1 372 519,30 euros.
Neste momento, por decisão
do anterior executivo municipal,

a Câmara tem assegurado financiamento bancário de apenas 460
000 euros para as duas obras. Tratando-se de um valor claramente
insuficiente, a autarquia está a trabalhar no sentido de garantir uma
verba na ordem dos 900 000 euros
que permitirá concretizar a obra
sem perturbações.
Recorde-se, por outro lado, que
as duas empreitadas serão concretizadas sem qualquer apoio de
fundos comunitários pois, desde 2013, as vias de comunicação
deixaram de ter financiamento
europeu.

EN2 e EN123
Câmara preocupada
com mau estado das
Estradas Nacionais
A Câmara Municipal de Castro
Verde manifesta publicamente o
seu total desagrado com o inaceitável estado de degradação dos troços da Estrada Nacional 2 (Castro
Verde/Aljustrel) e da Estrada Nacional 123 (Castro Verde /Mértola)
dentro do concelho. As duas vias
apresentam problemas muito graves no pavimento, com buracos de
grande dimensão e acentuada degradação geral, pondo em causa a
segurança das pessoas que as utilizam, contribuindo para a degradação das viaturas.

A Câmara
tem vindo a
manifestar
a sua preocupação e a
alertar a Secretaria de Estado das Infraestruturas e a empresa Infraestruturas
de Portugal sem que, até ao momento, haja sinais de que vão ser
efetuadas obras de requalificação.
Perante este quadro que persiste
e face ao incompreensível silêncio e falta de ação das duas entidades diretamente responsáveis,

o Município de Castro Verde não
pode deixar de lamentar o estado de abandono e os significativos prejuízos que afetam pessoas
e empresas do concelho, exigindo publicamente uma resposta
concreta para que este gravíssimo problema seja superado com
a maior urgência.

SOMINCOR promove encontro com a Comunidade
Castro Verde foi o primeiro de
um conjunto de cinco municípios
a receber a iniciativa “Encontros
com as Comunidades”, promovida
pela SOMINCOR, empresa concessionária da Mina de Neves-Corvo.
A iniciativa teve lugar a 14 de
maio, no Fórum Municipal de
Castro Verde, e teve como propó-

sito divulgar junto da população,
empresas, associações e entidades, a atividade da SOMINCOR,
as suas perspetivas e projetos futuros, assim como, dar a oportunidade aos participantes de colocarem questões e esclarecerem
curiosidades acerca da atividade
da empresa mineira.

Esta aposta da SOMINCOR assenta numa política de proximidade com as comunidades onde se
encontra inserida, estabelecendo
um relacionamento aberto e próximo com os vários stakeholders.
Este encontro teve a colaboração da Câmara Municipal de Castro Verde.

Pão do Corvo
conquista
Medalha de Ouro
em Concurso
Nacional
O pão da Padaria do Corvo, empresa sediada no
concelho de Castro Verde,
voltou a distinguir-se no
Concurso Nacional de Pão,
Broas e Empadas Tradicionais Portugueses, ao conquistar a Medalha de Ouro
na Categoria de Pão de Trigo
Alentejano.
O Concurso Nacional realizou-se no passado dia 6 de
março e tem como finalidade premiar, promover, valorizar e divulgar o genuíno
Pão Tradicional Português.

Julgado de Paz
Serviço de
proximidade em
Castro Verde
Desde 2008 que Castro
Verde tem a funcionar um
serviço de proximidade entre a justiça e os cidadãos.
Trata-se do Julgado de Paz
de Castro Verde que tem
como finalidade promover
diferentes formas de resolução de litígios.
A funcionar em instalações próprias, no nº55 da Av.
General Humberto Delgado,
em Castro Verde, de 2ª a 6ª
feira, das 09h00 às 12h30 e
das 13h30 às 17h30, o Julgado de Paz tem competências
para resolver causas comuns
de natureza cível de valor
até 15 000 euros. Atualmente a coordenação e gestão do
Julgado de Paz encontra-se
a cargo da Juíza de Paz, Dr.ª
Isabel Alves Silva.
Os processos que dão entrada em Julgado de Paz são
resolvidos por uma de três
vias: mediação, conciliação
e sentença, e apresentam
inúmeras vantagens, pois
são muito mais simples,
céleres e económicos, em
comparação com o tribunal judicial.
Mais informações em:
http://www.cm-castroverde.pt/pt/menu/427/julgado-de-paz.aspx

