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A CMCV decidiu que a “nova” Rua 
Morais Sarmento não terá espaços 
de estacionamento, sendo apenas 
permitida a circulação de veículos 
em marcha de urgência (ambulân-
cias, bombeiros, etc.) ou, tempora-
riamente, para cargas e descargas 
(moradores e comércio), mantendo 
o atravessamento transversal na 
Rua Cândido Alves Barjas e Rua da 
Batalha. No caso da Rua Sanches de 
Miranda permitirá o acesso à Pra-
ça da República. Pretende-se “ofe-

A CMCV está a instalar quatro no-
vos parques infantis, depois de ter 
requalificado outros quatro. Os no-
vos parques estão a ser instalados 
no Bairro da Cerca dos Pinheiros, 
no jardim da Rua de Beja, na Rua 
Camilo Castelo Branco e na Rua 
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recer” a rua às pessoas e torná-la 
um espaço moderno e aberto, que 
permita “andar a pé”, promovendo 
o encontro social, a valorização dos 
espaços comerciais e a possibilidade 
de termos um “centro” mais susten-
tável e aprazível. 

“NOVA” 
Rua Morais 
Sarmento

sem trânsito

Serviço de apoio 
à população

em casa.
nós vamos por si!

Fique CORONAVÍRUS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Fique em casa. Nós vamos por si!
Serviço criado para entrega de bens essenciais ao domicílio, como 

supermercado, padaria e medicamentos para pessoas mais vulneráveis 
e inseridas no grupo de maior risco de contágio do COVID-19 ou em 

isolamento prófilático.

ao domicílio
Medicamentos

286 320 701 
ou 286 320 702

serviço de entrega
2ª a 6ª > 9h30 às 16h00

e em todas as Juntas de Freguesia

Farmácia

Alimentação

A Câmara Municipal, em par-
ceria com as Juntas de Fregue-
sia do concelho, a delegação da 
Cruz Vermelha de Castro Verde 
e o CLDS - Castro+Vivo, conti-
nua no terreno com o serviço de 
apoio para dar resposta à popu-
lação socialmente mais vulnerá-
vel e inserida no grupo de maior 
risco de contágio da Covid-19, 
assim como às pessoas que se 
encontram em isolamento pro-
filático, através da prestação de 
um apoio diário na compra de 
bens essenciais ou aquisição de 
medicamentos.

Câmara Municipal renova 
Parques Infantis de Castro Verde

dos Ciprestes, num investimento 
estimado em € 65.731. Estão con-
cluídos os parques na Rua da Seara 
Nova, no Centro Escolar Dr. Fran-
cisco Alegre, no Jardim-de-Infância 
do C.E. nº1 e na Rua da Navarra, 
num investimento de € 29.492.

Investimento municipal 
de 315.749,40€ (+IVA) que, 
além de promover a rege-
neração urbana, contem-
plou ainda a reabilitação 
total da Rede de Águas, 

superando um problema 
antigo para os moradores.
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Município disponibiliza plataforma 
“escola virtual” a todos os alunos do concelho 

No sentido de disponibilizar mais e 
melhores ferramentas para apoiar o 
projeto educativo do Agrupamento 
de Escolas, o Município de Castro 
Verde avança com a implementa-
ção da “Escola Virtual” para todos 
os níveis de ensino, do 1º ao 12º 
ano, abrangendo 787 alunos do 
concelho, num investimento total 
de 12.000 euros. A “Escola Virtual” 
está disponível até julho de 2022 e  

Reabilitação da Basílica Real 
de Castro Verde continua a avançar

Já está a decorrer o concurso pú-
blico para a elaboração do projeto e 
execução da 2ª fase das obras de re-
abilitação da Basílica Real de Castro 
Verde, que contempla a conserva-
ção e o restauro do teto pintado em 
madeira. Trata-se de uma ação de 
maior dimensão, num investimento 
total de € 310.000,00 (+IVA), fruto 
da articulação entre a Paróquia de 

Castro Verde, a Câmara Municipal 
e a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo. De referir que este inves-
timento tem garantido um apoio 
de 75% de fundos comunitários, 
no âmbito do Programa Alentejo 
2020, tendo os 15% da comparti-
cipação nacional sido assumidos 
pela empresa mineira Somincor. A 
Basílica Real tem concluídas duas 

importantes intervenções de re-
qualificação. A 1ª fase contemplou 
a limpeza manual do telhado, o ar-
ranjo de portas e janelas e a pintura 
total do monumento, num investi-
mento superior a €65.000,00. Já a 
3ª fase, que ainda se encontra a de-
correr, consiste na recuperação do 
coro alto e do nártex, num investi-
mento superior a € 50.000.

A requalificação da 
Basílica Real decorre 

no âmbito de uma 
parceria entre a 

Paróquia de Castro 
Verde e a Câmara 

Municipal. Nas duas 
fases  já concretiza-

das da intervenção, o 
Município assegurou 
apoio técnico, fisca-

lização e um apoio 
global de € 45.000.

permite o acesso a  recursos educati-
vos criados e catalogados de acordo 
com os programas das disciplinas, 
aulas e testes, conteúdos específi-
cos de preparação para as Provas e 
Exames Nacionais, Dicionários on-
line e um conjunto de informações 
e dados que permitem a análise de 
desempenho e da evolução, para 
alunos, professores e encarregados 
de educação. 

Câmara e Banco 
Alimentar contra a 
fome estabelecem 

acordo no âmbito da 
Loja Social  

A Câmara Municipal de Castro Ver-
de estabeleceu um Acordo de Ajuda 
Alimentar com o Banco Alimentar 
Contra a Fome. Neste sentido, este 
acordo contempla a disponibiliza-
ção gratuita de produtos alimenta-
res, em quantidades definidas pelo 
Banco Alimentar, à Loja Social de 
Castro Verde, que os distribuirá de 
acordo com as necessidades identi-
ficadas junto dos agregados familia-
res em situação de vulnerabilidade. 
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A Câmara Municipal de Castro Ver-
de iniciou, em fevereiro, a colocação 
da nova sinalética vertical rodoviá-
ria existente em todas as estradas 
do concelho, devido ao seu avan-
çado estado de degradação, e para 
colmatar falhas evidentes.
Este processo iniciou-se na Estra-
da Municipal 508 e no Caminho 
Municipal 1139, que ligam Castro 
Verde a Santa Bárbara de Padrões, 
seguindo depois para a Mina de Ne-
ves-Corvo e Neves da Graça. 
O trabalho no resto do concelho irá 
decorrer de forma faseada, permi-
tindo a aplicação do novo modelo 
de sinalética que está a ser imple-
mentado.

Reforço no apoio 
ao Cofre Social

A CMCV reforçou o apoio fi-
nanceiro anual ao Cofre Social 
dos Trabalhadores do Municí-
pio com mais € 8.000, com o 
objetivo fazer face ao acrésci-
mo de despesas da associação 
devido ao aumento do número 
de trabalhadores da autarquia 
verificado ao longo no ano de 
2020, justificado com a assun-
ção das competências na área 
da Educação e consequente 
transferência de pessoal. 
Com este reforço, o Cofre So-
cial passará a ter um apoio 
anual de € 31.940 atribuído 
pela Câmara Municipal, con-
siderado fundamental para a  
atividade e trabalho da asso-
ciação. Com três décadas de 
existência, o Cofre Social dos 
Trabalhadores do Município 
de Castro Verde tem desem-
penhado um importante pa-
pel social junto dos trabalha-
dores da autarquia. Desde a 
sua criação, a associação tem 
estabelecido um importante 
conjunto de parcerias, com 
benefícios para os seus asso-
ciados e prestado apoio em di-
versas áreas, nomeadamente 
na saúde e educação.

Castro Verde com 
nova sinalética vertical

A CMCV prosseguiu, durante o ano 
de 2020, com a uma política de 
proximidade e de apoio social aos 
cidadãos. No âmbito do Cartão So-
cial, foram concedidos apoios a 106 
pessoas, cuja comparticipação de 
medicamentos representa um total 
de € 20.431,58. 
O Cartão Social é uma medida de 
apoio a famílias residentes no con-
celho que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. As famí-
lias podem beneficiar de apoios da 
autarquia nas despesas de aquisição 
de medicamentos, vacinas e outros 
produtos farmacêuticos de neces-

Município de Castro Verde
 investe na área social

sidade comprovada. Em 2020,  a 
Câmara atribuiu também 15 Bolsas 
de Estudo de Apoio ao Ensino Su-
perior. No total, os estudantes do 
concelho vão receber um valor de 
€ 13.674,00, que contribuirá para 
a formação de quadros técnicos su-
periores e para um mais equilibrado 
desenvolvimento social, económico 
e cultural dos munícipes.

Câmara Municipal de Castro Verde 
atribui apoio extraordinário à Cercicoa

No âmbito da estratégia de apoio 
a todas as associações, IPSS’s e ou-
tras organizações de caráter social 
do concelho, o Município cedeu, 
além do terreno na Rua dos Mal-
mequeres, em Castro Verde, um 
apoio extraordinário € 20.000 à 
CERCICOA. Este apoio tem como 

objetivo auxiliar a construção, nes-
te momento em curso, de duas Re-
sidências Autónomas para pessoas 
com deficiência, que terão capacida-
de para 10 pessoas, fortalecendo a 
qualidade de vida dos cidadãos com 
incapacidades motoras e dos seus 
familiares.
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Novo programa 
na Rádio Castrense

Câmara assegura circuito de transporte
regular das localidades das Freguesias de 
Sta. Bárbara de Padrões e Castro Verde 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde tem um novo programa 
de rádio, “Castro Verde Somos 
Nós”, com emissão na antena da 
Rádio Castrense, em 93.0 FM.
Com emissão de 2ª a 6ª feira, às 
10h00 e às 15h00, com repeti-
ção ao sábado, pelas 12h00, este 
novo espaço pretende promover 
as potencialidades do concelho, 
dando a conhecer o que de me-
lhor Castro Verde tem para ofe-
recer.

Devido à suspensão do circuito de 
transporte regular que liga as loca-
lidades das freguesias de Sta. Bár-
bara de Padrões e Castro Verde à 
sede de concelho, pela Rodoviária 
do Alentejo, a Câmara Municipal de 
Castro Verde assegura este serviço, 
desde o dia 1 fevereiro, transpor-
tando os munícipes no autocarro 
da autarquia, a título gratuito. Esta 
suspensão foi justificada com a in-
terrupção das atividades letivas 
nas escolas do concelho, pelo que a 
Câmara Municipal de Castro Verde  

decidiu assumir esta importante 
resposta social às populações des-
tas localidades. 
O circuito está a funcionar de 2ª a 
6ª feira, nos seguintes horários: 
Neves-da-Graça–08h00, A-do-Cor-
vo–08h10, Lombador–08h20, Sete
–08h30, Beringelinho–08h45, Sta.
Bárbara de Padrões–08h50, Namo-
rados–09h00, Monte Cerro–09h10, 
Geraldos–09h15, com chegada a 
Castro Verde às 9h25. O regresso 
tem partida marcada às 17h30, na 
Gare Rodoviária de Castro Verde.

Aniversário do 
Museu da Ruralidade 
com novas edições
O Museu da Ruralidade assina-
la as datas de aniversário dos 
seus núcleos museológicos no 
Lombador (4º aniversário), de 
Almeirim (7º aniversário) e dos 
Aivados (7º aniversário) com 
3 novas edições. Os livros são 
uma viagem pela memória e 
pela história do concelho com 
textos de Constantino Piçarra e 
ilustrações de Joaquim Rosa.
Três livros com três histórias 
infantis, sendo cada um deles 
referente ao respetivo núcleo 
museológico. 

A PARTIR DAS 00H00

Por todosNÓS!

15janeiro 
Em cumprimento do Comunicado do Conselho de Ministros de dia 14 de janeiro de 2021.

Uso obrigatório
de máscara

Prolongar o pagamento 
da fatura da Água, Resíduos 
e Saneamento do mês de 
janeiro. 
ATÉ 15 DE MARÇO

Manter válidos todos os 
Cartões Sociais que expirem 
em janeiro e fevereiro
ATÉ 31 DE MARÇO

Isentar o pagamento de 
rendas de todos os estabe-
lecimentos e empresas em 
espaços municipais.
ATÉ 31 DE MARÇO 

Isentar todas as empresas 
e empresários em nome in-
dividual do pagamento da 
fatura da água, saneamento 
e resíduos urbanos.
ATÉ 31 DE MARÇO 

Isentar todas as IPSS do 
concelho, Bombeiros Volun-
tários e Cruz Vermelha de 
Castro Verde de pagamento 
da fatura da água, sanea
mento e resíduos urbanos.
ATÉ 31 DE MARÇO

ESTADO DE EMERGÊNCIA
MEDIDAS DE APOIO
CONCELHO DE CASTRO VERDE


