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A Ministra da Coesão Territorial, 
Dra. Ana Abrunhosa, inaugurou, no 
passado dia 25 de abril, o novo Cen-
tro de Artes e da Viola Campaniça.
“Não podia haver dia melhor que 
o 25 de Abril para celebramos este 
Centro que recupera a tradição da 
viola campaniça”, sublinhou Ana 
Abrunhosa. A ministra frisou ainda 
que este “novo espaço” é um bom 
exemplo da aplicação de fundos eu-
ropeus na medida em que um país 
desenvolvido passa por uma apos-
ta forte na educação e na cultura 
e que a preservação da memória e 
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das tradições, é uma bela forma de 
identificação territorial e promove 
a coesão territorial”.
O Centro de Artes e da Viola Campa-
niça está localizado na Rua D. Afon-
so Henriques, dispõe de instalações 
apropriadas para a construção e to-
que da Viola Campaniça, e oficinas 
para a promoção de atividades ino-
vadoras ligadas às artes e ofícios e 
será, nas palavras de António José 
Brito, “uma âncora fundamental de 
valorização da nossa cultura, em 
particular da viola campaniça”.

Ministra da Coesão Territorial inaugurou 
Centro de Artes e da Viola Campaniça

Centro de Artes e 
da Viola Campaniça

Investimento municipal de 
€632.068,79, compartici-
pado em 85% por fundos 

comunitários.

Pavilhão António 
dos Anjos

 volta a acolher 
treinos

As equipas de hóquei em patins 
e os atletas de patinagem artís-
tica do Futebol Clube Castrense 
regressaram aos treinos no Pavi-
lhão Municipal António dos An-
jos, em Castro Verde, passado dia 
5 de maio.
Depois de obras profundas, num 
investimento superior a meio mi-
lhão de euros da Câmara Munici-
pal, a alegria do desporto voltou 
a este espaço, que se encontra 
agora dotado de novos balneá-
rios e nova cobertura, numa in-
tervenção de € 378.252,00  a que 
se juntou a instalação do novo 
rinque, cujos custos totalizam      
€ 127.145. 
A intervenção teve como objeti-
vo central a substituição da co-
bertura, eliminando os inúmeros 
pontos de infiltração existentes e 
o aumento do número de balne-
ários dos atuais quatro para seis. 
Com esta requalificação será pos-
sível voltar a ter a normal capa-
cidade de funcionamento do es-
paço, que se encontrava reduzida 
devido ao seu deficiente estado 
de conservação.
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Castro Verde XXI 
retomou a 
10 de maio

S A Ú D E  E  B E M - E S T A R

A Ç Ã O  S O C I A L

E X E R C Í C I O  F Í S I C O

B I B L I O T E C A
E D U C A Ç Ã O

S E S S Ã O  D E  A P R E S E N T A Ç Ã O
p r o j e t o  m u l t i d i s c i p l i n a r

p a r a  a s  p o p u l a ç õ e s
d e  t o d o  o  c o n c e l h o

O projeto “Castro Verde XXI”, 
suspenso em novembro devido à 
pandemia COVID-19, regressou 
às pequenas localidades do con-
celho no passado dia 10 de maio 
e retomou o conjunto de ativida-
des multidisciplinares e de proxi-
midade com a população, inicia-
do em outubro de 2019.
O projeto mantém a sua aposta 
na promoção de atividades des-
centralizadas em diferentes áre-
as, com ênfase para a ação social, 
saúde e bem-estar, exercício físi-
co, novas tecnologias, educação 
e literatura e tem como objetivo 
ser um contributo para a melho-
ria da qualidade de vida destas 
populações, através da promoção 
da solidariedade intergeracional, 
do fortalecimento do espírito de 
comunidade e de entreajuda, da 
partilha e do convívio.
O projeto vai ser dinamizado ao 
longo de todo o ano tendo como 
base um leque de atividades, re-
cursos e parcerias já existentes, 
sendo a mais recente a parceria 
estabelecida com o projeto CLDS 
4G “Castro + Vivo”.

A 3ª edição do Orçamento Partici-
pativo (OP) de Castro Verde arran-
cou a 1 de maio, dando aos castren-
ses a possibilidade de proporem e 
decidirem as obras que querem ver 
realizadas no concelho.
 A apresentação de propostas decor-
re até 30 de junho de 2021 e as mes-
mas podem ser submetidas através 
da plataforma online, disponível 
em https://op.cm-castroverde.pt 
ou em papel através do preenchi-
mento do formulário. 
Uma das novidades desta edição 
do Orçamento Participativo 2022 
é o valor definido para as ações de 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde vai atribuir um apoio finan-
ceiro extraordinário, no valor de 
€20.000,00, aos Bombeiros Volun-
tários de Castro Verde, para fazer 
face às despesas de aquisição de 
dois veículos de transporte de do-
entes. 
Este apoio financeiro representa 
uma mais-valia para a consolidação 
da qualidade do serviço humanitá-
rio prestado por esta instituição, 
através do reforço da sua frota au-
tomóvel, e pretende valorizar o 
imprescindível papel que esta tem 
no concelho e no apoio e resposta 

Câmara Municipal avança com 
3ª edição do Orçamento Participativo

Câmara Municipal atribui apoio 
extraordinário de € 20.000

aos Bombeiros Voluntários

2022, num total de €50 000. 
Desse valor, €25 000 destinam-se 
a projetos promovidos exclusiva-
mente nas freguesias rurais do con-
celho, incluindo Casével.
 Espaço Público; Espaços Verdes; 
Higiene Urbana; Cultura e Despor-
to; Acão Social e Saúde; Educação 
e Juventude; Modernização Admi-
nistrativa; Trânsito, Infraestrutu-
ras e Mobilidade; Turismo e Desen-
volvimento Económico; Ambiente; 
Segurança e Proteção Civil são as  
áreas sobre as quais podem incidir 
as propostas a apresentar pelos mu-
nícipes e residentes no concelho.

às populações. Refira-se que este 
apoio extraordinário vai somar-se 
ao apoio regular de € 74.000,00 que 
os Bombeiros Voluntários de Castro 
Verde vão receber da Câmara Muni-
cipal, em 2021, e que foi reforçado 
em 8%, em relação ao ano passado.
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A 1ª edição do Concurso “Castro 
Florido” já arrancou em Castro Ver-
de, tendo registado mais de 100 
inscritos, entre particulares e casas 
comerciais.
No total, a Câmara Municipal de 
Castro Verde entregou cerca de 600 
flores, (malvas e petúnias), 270 flo-
reiras e 200 sacos de composto da 
Unidade Municipal de Composta-
gem.
O Concurso tem como finalidade 
sensibilizar os munícipes para o 
embelezamento do espaço público, 
através do adornamento de portas, 
janelas, varandas e sacadas com flo-

Retomaram no passado dia 24 de 
abril, os “Mercadinhos” na Praça, 
em Castro Verde. Uma iniciativa 
bastante participada, que contou 
com a presença de muitos artesãos, 
produtores locais e compradores, e 
que serviu de espaço de divulgação 
e promoção do que de melhor se 
produz no concelho, estimulando a 
economia local. 
Depois de vários meses de interreg-
no, devido às restrições impostas 
pelo Estado de Emergência, o “Mer-

De 23 de abril a 2 de maio, decorreu 
em Castro Verde mais uma edição 
da Semana Gastronómica do Borre-
go, promovida pela Câmara Muni-
cipal 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.
Apesar de todos os condicionalis-
mos impostos pela pandemia Co-
vid-19, a iniciativa registou um 
balanço muito positivo, tendo 
contado com a participação de 12 
restaurantes do concelho que apre-

“Castro Florido” 2021
Concurso já arrancou em Castro Verde

Regresso dos “Mercadinhos” foi um sucesso!

Semana Gastronómica do Borrego
Balanço muito positivo

Agita no verão! 
regressou a
10 de maio

O Agita no Verão! regressou a 
10 de maio. GAP, Stretch, Core 
& Cardio e Total Body são algu-
mas das de atividades propos-
tas e que vão decorrer ao longo 
dos próximos meses no Campo 
Sintético do Estádio Municipal 
25 de Abril, em Castro Verde, 
às 2ªs e 5ªs feiras, entre as 
18h30 e as 19h10.
Às quartas-feiras, vão manter-
-se as aulas online, através da 
plataforma Zoom, das 18h30 e 
as 19h00.
As inscrições são gratuitas, 
e devem ser efetuadas até às 
17h00 do dia anterior à aula 
pretendida, em https://inque-
ritos.cm-castroverde.pt/ .

sentaram nas suas ementas pratos 
confecionados com a mestria dos 
saberes tradicionais, mas também 
criações inovadoras à base de bor-
rego do Campo Branco, marca de 
qualidade e de grande importância 
para a economia local.
Para David Marques, vereador da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
a Semana Gastronómica do Borrego 
constituiu “mais uma importante 
jornada promocional da excelência 
da qualidade dos sabores do nosso 
borrego e de dinamização da res-
tauração local”.

res, embelezando, no seu conjunto, 
os prédios e as ruas, tornando as 
localidades do concelho de Castro 
Verde mais bonitas e atrativas. 

cadinho” na Praça regressa, desta 
forma, à sua periodicidade habitu-
al, todos os primeiros e terceiros 
sábados de cada mês, na Praça da 
República, em Castro Verde.
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22MAIO18.00
Nomadland – 

Sobreviver 
na América 

Drama  M12

23MAIO16.00
Vic e o Viking: 

A Espada Mágica 
Animação  M6

29MAIO18.00
Manual da 

Boa Esposa
Drama, Comédia  M12

cinema
CINETEATRO DE 
CASTRO VERDE

No próximo dia 16 de maio (do-
mingo), o Museu da Ruralidade 
promove a exibição do documen-
tário e a abertura da Exposição “17 
Retratos: a Condição da Mulher do 
Campo nas Décadas de 1950 e 1960 
no concelho de Castro Verde”, um 
projeto que dá voz a 17 mulheres, 
cujos depoimentos desvendam um 
quotidiano de subalternidade, de 

Castro Verde é um dos municípios 
parceiros do projeto “Futurama - 
Ecossistema Cultural e Artístico do 
Baixo Alentejo”, cuja apresentação 
pública aconteceu no passado dia 
30 de abril, em Beja.
Dinamizar a região do Baixo Alen-
tejo, através da criação de “uma si-
nergia entre geografias diferentes”, 
nomeadamente “entre os concelhos 
parceiros e limítrofes, mas também 
com Lisboa e Sevilha”, são os prin-

Museu da Ruralidade
apresenta nova exposição

Castro Verde integra 
projeto FUTURAMA

16 MAIO, DOMINGO 
Exibição do Documentário
15h30 Cineteatro Municipal

Mesa-Redonda: 
“A Mulher de Ontem e Hoje”
Participação: Manuela Tava-

res da UMAR – União de Mu-
lheres Alternativa e Resposta

Abertura da Exposição 
18h30 Museu da Ruralidade 

Entradas

trabalho e de sofrimento, mas tam-
bém de resistência e esperança. 
Neste âmbito, será ainda promo-
vida uma Mesa-Redonda, subor-
dinada à temática “A Mulher de 
Ontem e Hoje”, após a exibição do 
documentário, e que conta com a 
participação de Manuela Tavares e 
da UMAR - União de Mulheres Al-
ternativa e Resposta.

cipais objetivos deste projeto cultu-
ral assente numa programação que 
cruza diferentes disciplinas artísti-
cas.
O projeto visa dinamizar o patri-
mónio cultural, natural e mineiro, 
apostando num diálogo entre as 
práticas tradicionais da região e as 
práticas artísticas contemporâneas 
e está já a ser implementado nos 
Municípios de Castro Verde, Serpa, 
Mértola e Beja.


