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Um ano 
de mandato

Num ano verdadeiramente 
difícil, marcado pelas significa-
tivas limitações financeiras já 
conhecidas, o executivo muni-
cipal procurou em 2018 ser fiel 
ao programa político que pre-
tende implementar durante os 
quatro anos de mandato.

Em tempo de balanço, im-
porta destacar o que se consi-
dera mais “simbólico” e, nesse 
contexto, enquadra-se todo o 
trabalho desenvolvido na revi-
são do Organigrama da CMCV, 

visando a adequação dos servi-
ços e do pessoal às estratégias 
que este executivo pretende 
implementar.

A par disso, foi possível dar 
passos muito relevantes no 
processo de Regeneração Ur-
bana da vila de Castro Verde 
(PEDU), criando debate público 
e contratando os projetistas de 
modo a podermos lançar os 
concursos das empreitadas já 
no início de 2019.

Na área da Educação, não 

pode ser ignorada a implemen-
tação de um novo modelo de 
ATL, que grosso modo corres-
pondeu às expetativas das fa-
mílias do concelho, asseguran-
do uma resposta com horário 
completo durante todo o pe-
ríodo das férias grandes!

Por outro lado, consideramos 
relevante as novas dinâmicas 
do Gabinete de Ação Social e, 
nomeadamente, a sua presen-
ça regular em todas as fregue-
sias (incluído Casével!) para 

atendimento e apoio aos cida-
dãos em vários domínios.

O acordo para a instalação 
da rede de Fibra Ótica na vila 
de Castro Verde, a implemen-
tação do projeto “Piquete Ver-
de”, o avanço concreto para a 
requalificação da Escola Se-
cundária e o início das obras de 
construção do Centro de Viola 
Campaniça são outros factos 
que manifestam o relevante 
trabalho feito em 2018.

Todo este quadro de ação, 

nunca é demais assinalá-lo, 
decorreu num clima de dificul-
dades financeiras, herdado do 
anterior mandato e agudizado 
pela devolução dos valores da 
Derrama.

É com este percurso exigente 
já cumprido que entraremos 
em 2019 com um conjunto de 
notórios desafios que estão 
enquadrados no programa po-
lítico que foi sufragado pela 
população do concelho de Cas-
tro Verde. 

SUPLEMENTO  UM ANO DE MANDATO

Tempo muito exigente!
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ATENDIMENTO SOCIAL 
SERVIÇO CHEGA ÀS FREGUESIAS

CÂMARA NAS FREGUESIAS

 Em julho, a Câmara Municipal de 
Castro Verde promoveu um conjunto 
de Encontros com a População nas 
freguesias do concelho, que preten-
deu fortalecer a relação dos muníci-
pes com a autarquia, esclarecer as 
ações municipais em curso, ouvir a po-

pulação acerca da atividade municipal 
e incentivar uma participação pública 
mais ativa na vida do concelho.

As cinco Sessões decorreram nas 
localidades de Santa Bárbara de Pa-
drões, Casével, Entradas, São Marcos 
da Atabueira e Castro Verde.

BOMBEIROS E CVP  
APOIO ANUAL REFORÇADO

Foram formalizados, em março, os 
protocolos de cooperação entre a Câ-
mara de Castro Verde e os Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde e a Dele-
gação de Castro Verde da Cruz Ver-
melha Portuguesa que contemplam 
o reforço dos apoios financeiros 
para o ano de 2018.

 A comparticipação financeira a 

atribuir pelo Município aos Bombei-
ros Voluntários representa um mon-
tante anual de 68 640,00 €, ou seja, 
mais 6 000 € do que em 2017. 

Por sua vez, a Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa terá um apoio 
total de 16 105,00 €, o que repre-
senta um acréscimo de 1 465,00 € 
por ano.

ALUNOS COM 
TRANSPORTE 
GRATUITO 
PARA A 
FUNCHEIRA

Em novembro de 2017,  a Câmara 
Municipal iniciou o transporte de alu-
nos do ensino superior entre Castro 
Verde e a Funcheira,  assegurando um 
serviço público e social extremamente 
importante.  A proposta foi apresenta-
da ainda na oposição e nunca mereceu 
resposta do anterior executivo da CDU. 

"O projeto concretizou-se neste pri-
meiro ano de mandato, com um total 
de 52 alunos inscritos”,  revela o presi-
dente  da autarquia António José Brito, 
manifestando a sua satisfação com 
este facto.

Desde setembro que a Câmara tem a funcionar um novo Serviço de Atendimento Social nas 
freguesias do concelho que pretende melhorar o serviço no âmbito do apoio social.

"Pretende-se  
melhorar o ser-
viço prestado 
pelo Município 
no âmbito do 
apoio social e 
fortalecer a ca-
pacidade de co-
nhecer as reais 
necessidades 
dos munícipes".

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de tem a funcionar, desde o mês de 
setembro, um novo Serviço de Aten-
dimento Social nas freguesias do con-
celho com o claro objetivo de contri-
buir para a melhoria das condições 
de vida dos munícipes, através de um 
atendimento diferenciado, integrado 
nas suas diversas vertentes.

Quinzenalmente, os técnicos do 
Gabinete de Educação e Ação Social 
do Município deslocam-se às várias 
Juntas de Freguesia do concelho, para 
prestar atendimento e identificar as 
verdadeiras carências das populações, 
atuando em conformidade com as vá-
rias situações, esclarecendo, infor-
mando, diagnosticando e intervindo 
em questões relacionadas com Cartão 
Social, Pensões, Medidas de Emprego, 
Aconselhamento e Encaminhamento 
e Visitas ao Domicílio.

Com este serviço pretende-se fa-
cilitar a comunicação e melhorar o 
serviço prestado pelo Município no 
âmbito do apoio social, fortalecer a 
capacidade de conhecer as reais ne-
cessidades dos munícipes das fregue-
sias de Castro Verde e Casével, Entra-
das, Santa Bárbara de Padrões e São 
Marcos da Atabueira.

Uma das áreas a consolidar serão 
as visitas ao domicílio para identifi-
cação de situações de carência e de 
fragilidade social e económica.
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O Presidente da Câmara Muni-
cipal António José Brito, deu 
posse aos novos Chefes de Divi-
são da autarquia a 2 de maio. 
Neste enquadramento, assumem 
funções em regime de substitui-
ção o Arqtº. Miguel Alhinho, 
como Chefe de Divisão da Obras 
e Gestão Urbanística, e o Dr. An-
dré Alves, como Chefe de Divi-
são de Cultura e Desporto. O 

Engº. António Simões, que já ti-
nha responsabilidades como 
Chefe de Divisão, assume agora 
funções no setor de Ambiente e 
Espaços Públicos. No caso da 
área de Administração e Finan-
ças, o Chefe de Divisão continua 
a ser o Dr. Alberto Horta. Refira-
-se que, neste momento, só está 
por nomear o Chefe da Divisão 
de Educação e Ação Social. 

NOVOS
TÉCNICOS 
SUPERIORES

CÂMARA MUNICIPAL 
ORGANOGRAMA INTERNO

NOVOS CHEFES DE DIVISÃO

A Câmara Municipal de Castro 
Verde tem um novo organograma 
interno que tem como objetivo 
melhorar a capacidade de inter-
venção da autarquia nas suas dife-
rentes áreas de ação e fortalecer 
as respostas dadas à população 
do concelho. A nova estrutura or-
ganizacional foi aprovada em 
reunião de Câmara e da Assem-
bleia Municipal. No âmbito desta 
alteração foi criado o Gabinete 
de Apoio às Freguesias e, em ter-
mos 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 ape-
nas três divisões. Esta modifica-
ção resulta da análise feita pelo 
atual executivo, que detetou a 
necessidade de melhorar a eficá-
cia 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 compe-
tências que a Câmara irá acolher 
no quadro do processo de des-
centralização que o Governo tem 
em curso. 

Cumprida esta etapa, inicia-se 
um novo ciclo na organização in-
terna desta Câmara que permitirá 
consolidar a estratégia do atual 
executivo ao nível da eficiência 
do trabalho da autarquia.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde avançou com a requalifica-
ção intercarreiras de 10 trabalha-
dores da autarquia em diversas 
áreas. 

No total, 8 assistentes opera-
cionais passaram a exercer fun-
ções de técnicos superiores, 1 as-
sistente operacional passou a 
exercer funções de assistente 
técnico e 1 técnico de informáti-
ca passou a Técnico Especialista.

Os trabalhadores iniciaram fun-
ções a 1 de julho de 2018, con-
cretizando-se assim um dos obje-
tivos do novo executivo no que 
respeita à valorização do traba-
lho e dos trabalhadores. 

ATL 2018
MAIS DIAS E HORÁRIO COMPLETO

A Câmara Municipal de Castro 
Verde apresentou este ano um novo 
modelo de atividades de tempos 
livres que teve como preocupação 
principal dar resposta às necessi-
dades expressas por grande parte 
das famílias. 

O ATL de Verão aconteceu de 25 
de junho a 7 de setembro, e contou 
com a participação de 275 crianças 
do concelho. Este modelo, com-
pletamente novo, permitiu a ins-
crição de mais 175 crianças do que 
no ano anterior e funcionou em 
horário completo, com possibili-
dade de acolhimento. 

Nesta edição, a autarquia decidiu 
ainda integrar nas ATL de Verão 
2018 as crianças dos 3 aos 6 anos 
de idade e, em todo o período em 
que decorreram, as crianças pude-
ram participar, sem restrições, do 
primeiro ao último dia da iniciati-
va, incluído as crianças das fre-
guesias que tiveram transporte 
assegurado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde. 

O programa de atividades de 
tempos livres terminou a 7 de se-
tembro e teve como objetivos ocu-
par os tempos livres das crianças 
do concelho através da dinamiza-
ção de atividades lúdico-pedagó-
gicas diversas, desde atividades 
desportivas, educação ambiental, 

visitas culturais, música, atividades 
aquáticas, saídas de campo, ate-
liers de culinária e expressão plás-
tica. 

Organizadas pela Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, as ATL de 
Verão 2018 tiveram a colaboração 
de todas as Juntas de Freguesia, 
Associações e Instituições do con-
celho de Castro Verde.

O novo modelo de ATL da autarquia permitiu a participação de 275 crianças do concelho e re-
velou-se a resposta adequada às necessidades das famílias em tempo de férias escolares.

Este modelo, 
completamente 
novo, permitiu 
a inscrição de 
mais 175 crian-
ças do que no 
ano anterior.
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Em julho, Castro Verde recebeu a primeira 
edição do Mercadinho, uma iniciativa da Câ-
mara Municipal de Castro Verde que acontece 
todos os primeiros sábados de cada mês na 
Praça da República, e aos terceiros, no Anfi-
teatro Municipal. Com esta iniciativa a autar-
quia pretendeu criar um espaço de divulgação 

e promoção do que de melhor se produz em 
Castro Verde e, ao mesmo tempo, contribuir 
para o reconhecimento da qualidade dos pro-
dutos do concelho. A participação está aberta 
a todos os interessados em vender artesana-
to, produtos locais, produtos hortícolas e ve-
lharias.

"MERCADINHOS”
SABORES DA NOSSA TERRA

Foram três dias excecionais com 
a 1ª edição do Festival "Sabores do 
Borrego"  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 importân-
cia para a economia local.  

A abertura oficial do certame con-
tou com a presença do Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvol-
vimento Rural, Capoulas Santos.

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, exposições 
e palestras relacionadas com a ativi-
dade do setor pecuário, tasquinhas 
e sessões de showcooking, música 
popular e concertos com os cabeça 
de cartaz “Sonido Andaluz”, “José 
Cid” e “Rúben Baião” que garanti-
ram “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 prepon-
derante na atividade agropecuária 
por terras do Campo Branco”. 

António José Brito, presidente da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
considera que “foi muito gratifican-
te ter presentes os maiorais e os 
produtores do nosso concelho, da 
mesma forma que nos deixou mui-
to satisfeitos ter os restaurantes de 
Castro Verde e Entradas tão empe-
nhados na Semana Gastronómica”, 
acrescentou, realçando “a excelente 
parceria estabelecida com a Asso-
ciação de Agricultores do Campo 
Branco (AACB) e o Agrupamento de 
Produtores Pecuários - Carnes do 
Campo Branco S.A., cuja disponibili-
dade e empenho permitiu alcançar 
resultados tão positivos”. 

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 
NOVA ETAPA EM CASTRO VERDE

Castro Verde acolheu, em setembro, um 
conjunto de iniciativas integradas no Festi-
val Sete Sóis Sete Luas -  uma rede cultural 
que o concelho integra desde 2000. Este 
ano iniciou-se uma nova etapa para conso-
lidar a relação entre esta rede e a comuni-
dade local, estimulando o contacto regular 

entre culturas e em diferentes momentos, 
ao longo do ano. A aposta passa por pro-
porcionar momentos de partilha, aprendi-
zagem e descoberta, através da realização 
de workshops e de residências artísticas, 
para além de diferentes espetáculos e 
apresentações. 

SABORES DO BORREGO
UMA APOSTA NO MUNDO RURAL
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”. 

O evento teve 
como objetivo 
“valorizar o mun-
do rural e o se-
tor agropecuário 
do concelho”. 
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QUINZENA CULTURAL 
PRIMAVERA "CHEIA" DE ARTES

Em 2018, a Quinzena Cultural “Primavera 
no Campo Branco” apresentou em Castro 
Verde um conjunto de propostas culturais 
para todos os públicos e idades.

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 este ano ao formato de 
quinzena, assumindo elementos importan-
tes do calendário anual de eventos cultu-
rais, criando espaço e tempo para novas di-
nâmicas. 

Música, cante, teatro, cinema, exposições, 
feiras e atividades de ar livre foram algu-
mas das propostas que decorreram nesta 
edição, que trouxe ao palco do Cineteatro 
Municipal nomes bem conhecidos do pano-
rama musical português, como Mafalda Vei-
ga, Ricardo Ribeiro e Sérgio Godinho. No 
âmbito da Quinzena Cultural celebrou-se o 

23º Aniversário da Biblioteca Municipal Ma-
nuel da Fonseca e o Parque Infantil voltou a 
ser espaço privilegiado para a dinamização 
da Feira do Livro e da Feira de Artes e Pro-
dutos Locais. No seio desta Quinzena Cultu-
ral privilegiou-se ainda os 44 anos da Revo-
lução dos Cravos, o Cinema Português e a 
primeira edição do Spring Rock Fest.

A Primavera no Campo Branco decorreu 
de 20 de abril a 6 de maio.

O Peddy Paper dos Entrouxos voltou a 
sair à rua no Carnaval 2018. Os “entrouxos” 
espalharam-se pelas ruas da vila promo-
vendo uma forma diferente de celebrar e vi-

ver o Carnaval. A prova reuniu mais de 120 
participantes que andaram à descoberta 
dos vários bares e espaços de Castro Verde, 
numa noite em que não faltou animação.

PEDDY PAPER DOS ENTROUXOS

FESTAS DE CASTRO 2018 
NOVA ENERGIA E CASA CHEIA

“Uma nova energia e um novo 
ciclo” que trouxe a Castro Verde 
MUNDO SEGUNDO & SAM THE KID, 
COCK ROBIN, FESTA M80 e ANA 
BACALHAU. 

Por estes dias, de 29 de junho a 
1 de julho, milhares de pessoas en-
cheram o largo da feira que, além 
dos concertos no palco principal, 
apresentou uma nova definição dos 
espaços, com uma nova zona de 
bares e tasquinhas, divertimentos 
de feira e insufláveis para crianças, 
e apostou na valorização do arte-
sanato e produtos locais através 
da realização de uma Feira de Ar-
tesanato logo à entrada do recinto. 

Na primeira noite, o palco prin-
cipal das  Festas de Castro 2018, 
recebeu dois dos maiores impul-
sionadores do hip-hop português 
- SAM THE KID & MUNDO SEGUN-
DO – e a cantora e compositora 
Marta Carvalho, finalista do “The 
Voice 2016”. No sábado, os “histó-
ricos”  COCK ROBIN, banda  pop 
rock popular durante a década de 
80, estrearam-se em Castro Verde 
com um concerto onde soaram al-
guns dos seus maiores êxitos como 
“The Promise You Made” ou “Just 
Around The Corner”. 

Outro dos momentos mais aguar-
dados foi a Festa M80 que viria a 
confirmar uma das grandes noites 
das Festas de Castro 2018. 

ANA BACALHAU encerrou esta 
edição 2018. Paralelamente aos 
concertos no palco principal, Ema-
nuel Martins, Telma Santos e a Ban-
da Karisma animaram o “Palco Ar-
raial”.

As Festas de Castro tiveram o apoio 
da União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével e os patrocínios da 
Caixa Agrícola de Aljustrel e Almo-
dôvar e da Sagres. Este ano, a Câ-
mara Municipal trabalhou num or-
çamento com redução significativa 
do investimento global, estimado 
em cerca de 76 000,00€ (produção 
e cachets), menos cerca de 18 000,00€ 
do que na edição de 2017.

“Um verdadeiro sucesso”. Assim foram as renovadas Festas de Castro 2018 que, de 29 junho a 1 
de julho, proporcionaram um espaço de encontro e de divertimento entre todos os castrenses.

"Milhares de 
pessoas enche-
ram o largo da 
feira que, além 
dos concertos 
apresentou no-
vos espaços".
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A Câmara Municipal de Castro Verde ad-
quiriu em dezembro de 2017 um sistema 
que permite desenvolver, permanentemen-
te, operações de limpeza e higienização 
dos cerca de 400 contentores para deposi-
ção de resíduos sólidos urbanos indiferen-

ciados, existentes no concelho. A lavagem 
e desinfeção de contentores é uma medida 
fundamental para a promoção da qualidade 
de vida e saúde pública da população e 
uma prioridade para a autarquia no que 
concerne à higiene urbana da vila. 

HIGIENE URBANA 
"PIQUETE VERDE" EM AÇÃO

HIGIENIZAÇÃO DE CONTENTORES 

O projeto “Piquete Verde” da Câ-
mara Municipal de Castro Verde foi 
apresentado em julho e tem como 
objetivo reforçar e melhorar a higie-
ne urbana da vila através de da intro-
dução de novas rotas de ação e de 
trabalhos de limpeza de ruas todos 
os sábados. 

A estas medidas junta-se a aquisi-
ção de uma varredoura mecânica, um 
investimento na ordem dos 60 mil 
euros por ano, em regime de aluguer 
operacional, que permitirá concretizar 
com maior eficácia os trabalhos de 
limpeza urbana da vila de Castro Ver-
de. Para António José Brito, presiden-
te desta Câmara Municipal “a utiliza-
ção diária desta máquina permitirá 
ter as ruas mais limpas e dar melho-
res respostas àquilo que é a higiene 
urbana de toda a vila e, obviamente, 
servir melhor as pessoas”.

António José Brito sublinhou que 
“o trabalho a fazer na área da higiene 
urbana não termina com a implemen-
tação deste projeto, muito pelo con-
trário, irá sempre crescer, no sentido 
de fortalecer aquilo que são as res-
postas da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde às necessidades da popu-
lação”. O presidente lembrou ainda 
que o projeto “Piquete Verde” foi uma 
proposta apresentada no programa 
de início de mandato, concretizada 
ao fim de oito meses pelo novo exe-
cutivo camarário.

FUNDOS COMUNITÁRIOS
ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

A Câmara Municipal de Castro Verde apresentou em julho o projeto “Piquete Verde” cujo obje-
tivo passa por reforçar e melhorar os trabalhos de limpeza urbana da vila.

Em abril de 2018, a Câmara Municipal de 
Castro Verde submeteu uma candidatura a 
financiamento através de Fundos Comuni-
tários do projeto de instalação de uma 
Zona de Atividades Económicas em Castro 
Verde. Representando um investimento de 
mais de 1 milhão e 820 mil euros, esta é 
uma nova oportunidade de captação de in-
vestimentos e de empresas para o conce-
lho oferecendo, na modalidade de lotea-
mento, espaços para a construção de 
espaços industriais de pequena e média di-

mensão, num total de 36 lotes. Este é o 
modelo de acolhimento empresarial vi-
gente e dominante na região, sendo Castro 
Verde o único concelho que não dispõe 
ainda desta resposta. A localização adja-
cente à vila de Castro Verde permitirá po-
tenciar a utilização de outros serviços de 
retaguarda, nomeadamente, em articula-
ção, com os serviços de apoio ao empreen-
dedorismo e ao desenvolvimento econó-
mico do Município e com a incubadora e 
centro de empresas InCastro.

A estas medi-
das junta-se a 
aquisição de 
uma varredoura 
mecânica "que 
permitirá ter as 
ruas mais limpas 
e servir melhor 
as pessoas".
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Arrancou, no passado mês de ju-
lho, a empreitada de construção 
do Centro de Viola Campaniça, Ar-
tes e Ofícios de Castro Verde. 

A obra, adjudicada à empresa 
ICEBLOCK pelo valor de 512.086,00€, 
tem um prazo de execução de 365 
dias e é cofinanciada a 85% pelo 
Quadro Comunitário Portugal 2020.

De salientar, que a empreitada 
integra o programa de requalifi-
cação urbana da vila de Castro Ver-
de (PEDU). O projeto passa pela 
recuperação de um imóvel no nú-
cleo urbano da vila, propriedade 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, integrado na área de pro-
teção da Basílica Real, localizado 
na Rua D. Afonso I, e contempla a 
criação de instalações apropriadas 
para a construção, o toque e a di-
vulgação da Viola Campaniça e 
oficinas para a promoção de ati-
vidades inovadoras ligadas às ar-
tes e ofícios, funcionando em ar-
ticulação com o Centro de 
Promoção do Património e do Tu-
rismo.

O Centro de Viola Campaniça, 
Artes e Ofícios de Castro Verde será 
um dos contributos para a rege-
neração urbana da nossa vila, um 
facto que ganha especial impor-
tância se tivermos em atenção a 
sua localização no espaço urbano 
da vila.

OBRAS MUNICIPAIS
CENTRO DE VIOLA CAMPANIÇA

PEDU EM DISCUSSÃO

A Câmara Municipal de Castro Verde 
concluiu, durante a primeira quinzena de 
setembro, as obras de requalificação de 
parte da cobertura das Oficinas Munici-
pais. A empreitada representa um investi-
mento no valor de 25.336,97 € (IVA incluí-
do) e foi adjudicada à empresa 
IMOCASTRO, LDA.

A intervenção estava por realizar há 
muitos anos e foi agora a ser concretizada 
na parte do edifício que a exigia com a 
maior urgência, sobretudo para proceder à 
substituição dos canaletes de fibrocimento 
da respetiva cobertura. Paralelamente, foi 
efetuada a remoção de tetos falsos, regu-
larizadas as paredes e remodeladas as res-
petivas coberturas com colocação de pai-
néis “sandwich”.

OBRAS MUNICIPAIS
OFICINAS FORAM MELHORADAS

A Câmara Municipal de Castro Verde pro-
moveu em abril, uma Sessão Pública para 
obter contributos e propostas em torno do 
programa estratégico de Reabilitação Urba-
na para a vila de Castro Verde.

O objetivo do executivo camarário para 
esta Sessão consistiu em ouvir a opinião e os 
contributos de todos os presentes sobre o 
projeto, cujos objetivos estratégicos assen-

tam na regeneração do espaço urbano da 
vila, requalificação de património construído 
e no reforço da projeção de Castro Verde.  

O processo de Reabilitação Urbana ini-
ciou-se há cerca de 3 anos, com a constitui-
ção da Área de Reabilitação Urbana, tendo 
evoluído até à concretização das diferentes 
etapas que levaram à definição de vários 
objetivos estratégicos.

Já arrancou em Castro Verde a obra de construção do Centro de Viola Campaniça, um dos con-
tributos para a regeneração urbana da vila e para a promoção das artes e ofícios do concelho.

O Centro vai 
contemplar a 
criação de insta-
lações apropria-
das para a cons-
trução, o toque e 
a divulgação da 
Viola Campaniça.
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O presidente da Câmara de Castro Verde, 
António José Brito, reuniu em julho com o 
Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro, no Pa-
lácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. A reu-
nião teve como objetivo apresentar o preo-
cupante estado de degradação da Basílica 
Real de Castro Verde e tentar mobilizar 
apoios para a sua urgente requalificação. O 
autarca sensibilizou o Ministro para a gravi-
dade do problema e, nesta reunião, foi pos-
sível definir as linhas gerais de uma estra-
tégia que permita dar uma resposta eficaz 
ao problema, num trabalho que envolverá a 
Paróquia de Castro Verde, a Diocese de Beja 
(proprietária do edifício) e a Direção Regio-
nal de Cultura do Alentejo. A autarquia as-
sume que o caminho é muito exigente mas 
não vai abdicar de trabalhar para haver 
uma solução depois de, durante tantos 
anos, se ter permitido que o monumento 
mais importante e emblemático do conce-
lho tenha chegado ao ponto a que chegou.

BASÍLICA REAL 
CÂMARA REUNIU COM O GOVERNO

O Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, António José Brito, 
acompanhou, no passado dia 2 de 
outubro, os trabalhos de instalação 
da rede de fibra ótica em Castro Ver-
de. Desta forma, a Câmara Municipal 
e a DSTelecom cumprem o calendá-
rio inicialmente previsto, quer para 
o arranque dos trabalhos quer para 
a conclusão dos mesmos.

Sublinhe-se que no total está pre-
vista uma cobertura de 2854 habi-
tações, o que representa um refor-
ço substancial e, praticamente, a 
totalidade da vila. 

 Recorde-se que inicialmente o nú-
mero previsto apontava para cerca de 
2400 habitações. A rede digital de nova 
geração que está a ser implantada es-
tará aberta a todos os operadores de 
comunicações (MEO, Vodafone, Nos e 
Nowo) contribuindo, deste modo, para 
uma oferta comercial em regime de 
concorrência que será muito vantajo-
sa para os Castrenses.

Por outro lado, importa destacar 
que este processo permite retirar o 
concelho de Castro Verde e, conse-
quentemente os seus munícipes e o 
seu tecido empresarial, da atual si-
tuação desfavorável no acesso à fibra 
ótica, equiparando-o à maioria das 
regiões do país e aos concelhos vizi-
nhos, com evidentes ganhos de bem-
-estar para as famílias e competitivi-
dade para as empresas.

ESTRADAS NACIONAIS 
CÂMARA REUNIU COM SECRETÁRIO
DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS

A Câmara de Castro Verde reuniu a 17 de ju-
lho, com o Secretário de Estado das Infraestru-
turas, Guilherme d’Oliveira Martins. Em análise 
esteve o estado de degradação dos troços da 
Estrada Nacional 2 (Castro Verde/Aljustrel) e 
da Estrada Nacional 123 (Castro Verde /Mérto-
la) dentro do concelho. As duas vias apresen-
tam problemas muito graves no pavimento, 
com buracos de grande dimensão e acentuada 
degradação geral. Outro dos assuntos discuti-

dos assentou na solução para os nós de acesso 
a Entradas e às propriedades circundantes en-
cerrados na sequência das obras de requalifi-
cação do IP2-Castro Verde/Beja.  Perante este 
quadro e falta de ação por parte das entidades 
responsáveis, o Município não pode deixar de 
lamentar o estado de abandono e os significa-
tivos prejuízos que afetam pessoas e empresas 
do concelho, e vai continuar a exigir uma res-
posta concreta para este problema.

FIBRA ÓTICA
INSTALAÇÃO ATÉ AO FINAL DO ANO
A  empresa DSTelecom já está a proceder à instalação da rede de fibra ótica em Castro Verde. 
A conclusão dos trabalhos está prevista para o final do ano e vai abranger 2854 habitações.

A rede digital 
de nova gera-
ção que está a 
ser implantada 
estará aber-
ta a todos os 
operadores de 
comunicações 
contribuindo 
para uma oferta 
comercial que 
será muito van-
tajosa para os 
Castrenses. 


