
mar2021

02

Iniciaram a 25 de março, as obras 
de construção da Zona Empresarial 
de Castro Verde. Um investimento 
superior a 1,8 milhões de euros, 
comparticipado em 85% por fun-
dos comunitários, que vai nascer 
junto à entrada norte da vila (saída 
para Aljustrel) e possibilitar a cria-
ção de 39 lotes para acolhimento de 
empresas que ali pretendam desen-
volver a sua atividade económica, 
numa área total de implementação 
de 53 733 m2.
Para o presidente da autarquia, An-
tónio José Brito, o arranque das 
obras da futura Zona Empresarial 
representa “um momento muito 
importante” para Castro Verde, 
considerando mesmo que este equi-
pamento “já devia existir no conce-
lho há pelo menos 20 anos”.
A ZE de Castro Verde permitirá tirar 
partido das dinâmicas da atividade 
mineira e incentivar a dinâmica 
empresarial local criando condições 
para a captação de investimentos 
e criação de emprego no concelho. 
Um investimento “fundamental 
para Castro Verde”, na opinião de 
António José Brito, que deve ser 
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“capaz de potenciar tudo o que está 
associado à atividade mineira”, mas 
“ao mesmo tempo”, ser “a ferra-
menta” que “vai permitir acentuar 
a diversificação da base económica 
e a criação de emprego para contra-
riar essa dependência total”. 
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FESTIVAIS CANCELADOS
“Sabores do Borrego” 

e “Primavera no 
Campo Branco”

“Fique em Casa. Nós vamos por Si”
Câmara prestou apoio a 60 famílias

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

Em março do ano passado, após o 
surgimento pandemia Covid-19, a 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
em parceria com as Juntas de Fre-
guesia do concelho, a delegação da 
Cruz Vermelha de Castro Verde e o 
CLDS - Castro+Vivo, criou o servi-
ço de apoio à população “Fique em 
Casa, Nós Vamos por Si”.
Através deste serviço foram efetu-
adas 153 solicitações, que permiti-
ram  prestar apoio a 60 agregados 
familiares das localidades de Castro 

A CMCV tem procurado, desde a 
primeira hora, dar respostas fun-
damentais à população do concelho 
no quadro da pandemia COVID-19, 
através da adoção todas as medidas 
preventivas, que permitam limitar 
os riscos de contágio da doença, de 
acordo com a evolução da situação. 
O caminho até agora trilhado tem 
sido determinante no controle da 
pandemia no nosso concelho, mas 
é preciso continuar com toda a pru-
dência! Nesse âmbito, e enquanto 
não estão reunidas todas as condi-
ções necessárias, a Câmara Muni-
cipal, em articulação com a Asso-
ciação de Agricultores do Campo 
Branco, decidiu cancelar a realiza-
ção do Festival “Sabores do Borre-
go”, bem como do Festival “Prima-
vera no Campo Branco”. 
A autarquia já se encontra a traba-
lhar num programa comemorativo 
do 25 de Abril, nos dias 23, 24 e 25 
de abril de 2021, que será oportu-
namente tornado público, e que 
permitirá assinalar a Revolução dos 
Cravos de 1974 com toda a segu-
rança que as atuais circunstâncias 
exigem.

Verde, Piçarras, Monte Cerro, Casé-
vel, Aivados, Viseus, Salto, Namo-
rados, Sete, S. Marcos da Atabueira, 
Beringelinho, Geraldos e Lomba-
dor, envolvendo munícipes dos 20 
aos 90 anos de idade. Este serviço 
reveste-se de grande importância, 
pois permitiu que todas as pessoas 
em situação de isolamento profilá-
tico ou de vulnerabilidade social, 
pudessem receber, diretamente nas 
suas casas, bens de primeira neces-
sidade.  

A CMCV promove o Concurso “Cas-
tro Florido 2021”, que tem como 
finalidade sensibilizar os munícipes 
para o embelezamento do espaço 
público, através do adornamento 
de  portas,  janelas,  varandas  e  sa-
cadas com  flores, tornando as loca-
lidades do concelho de Castro Verde 
mais bonitas e atrativas.
As inscrições para participar neste 
Concurso decorrem até dia 12 de 
abril de 2021, em https://inqueri-

tos.cm-castroverde.pt/, nas sedes 
Juntas de Freguesia de Entradas, 
Santa Bárbara de Padrões, São 
Marcos da Atabueira e em Casével, 
e ainda nos Polos da Biblioteca de 
Entradas e Casével, podendo cada 
concorrente apresentar-se a con-
curso nas categorias “Casa/Prédio 
Mais Florido” e “Rua mais Florida”, 
ficando habilitados a prémios no 
valor de 750€ (1º prémio), 400€ (2º 
prémio) e 250€ (3º prémio).
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O Município de Castro Verde, em 
articulação com associações locais, 
assume um papel ativo na dinami-
zação das Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC’s) nas es-
colas do 1º Ciclo do concelho. Um 
investimento financeiro da autar-
quia de €54.120, cabendo a dinami-
zação dessas atividades à Cortiçol 
(€28.420), LPN - Liga para a Prote-
ção da Natureza (€14.400) e Proje-
to BUINHO (€11.300).
A Cortiçol, em parceria com as téc-
nicas da Biblioteca Municipal, pro-
porcionam a todas as crianças do 1º 
ciclo, sessões de Atividades Lúdico-
-Expressivas. A LPN, vai promover 
atividades de educação e sensibili-
zação ambiental, no âmbito na re-
cém-criada AEC Biosfera de Castro 
Verde.

Censos 2021 
arrancam 

a 5 de abril

O Instituto Nacional de Esta-
tística vai iniciar, a 5 de abril, 
o XVI Recenseamento Geral 
da População e VI Recensea-
mento Geral da Habitação. 
Este ano as respostas ao cen-
sos serão enviadas preferen-
cialmente através da internet 
e, nesse sentido, todos os 
alojamentos vão receber uma 
carta com a informação neces-
sária sobre este processo, que 
vai desenvolver-se em três 
fases: a primeira, de 5 a 18 
de abril, onde será efetuado 
o reconhecimento da área, a 
distribuição da carta e a atu-
alização da listagem de edifí-
cios e alojamentos; a segunda, 
o momento censitário, que 
decorre de 19 de abril a 30 de 
maio, na qual será efetuada a 
recolha das respostas e, por 
fim, a terceira, de 31 de maio a 
13 de junho, na qual será feito 
o fecho da área e a conclusão 
da resposta.
No concelho de Castro Verde o 
processo dos Censos 2021 vai 
envolver 1 delegado munici-
pal, 1 técnico municipal, 4 co-
ordenadores de freguesia e 9 
recenseadores, que estarão no 
terreno de forma a recolher 
informação sobre a população 
residente, as famílias e o par-
que habitacional, dados que 
permitirão definir o retrato 
socioeconómico do concelho 
e do país.

Câmara Municipal valoriza 
AEC’s nas Escolas

Câmara prolonga os apoios 
 às empresas do concelho 

A Câmara Municipal decidiu pro-
longar, até 30 de junho, a isenção 
da totalidade do pagamento de ren-
das de todos os estabelecimentos 
comerciais, oficinas de artesanato, 
bancas do mercado municipal e 
empresas sedeadas em espaços de 
propriedade municipal, incluindo 
no In Castro – Centro de Ideias de 
Negócios de Castro Verde, como 
forma de os compensar em espé-
cie, de uma parte dos prejuízos ti-
dos com a relevante redução da sua 
atividade económica devido à pan-

demia Covid-19. Paralelamente, a 
autarquia isenta também todas as 
empresas e empresários em nome 
individual do pagamento da tota-
lidade da água, saneamento e re-
síduos urbanos, durante o mesmo 
período. Estas medidas de apoio da 
autarquia têm por base a situação 
de dificuldades acrescidas que estes 
empregadores, todos eles microem-
presas, enfrentam neste momento.

A Biosfera de Castro Verde é tam-
bém espaço de criatividade e inova-
ção na descoberta do território e da 
sustentabilidade pelo que está tam-
bém em curso, o projeto Buinho, 
que estimula a capacidade de cons-
truir, reparar, programar e desen-
volver diferentes soluções, com re-
curso aos materiais e à tecnologia.

O Município apoiou as 
empresas do concelho em 

€ 152.204,38€, entre março 
de 2020 e fevereiro de 2021.
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Pavilhão 
António dos Anjos
OBRA ESTÁ CONCLUÍDA

Castro Verde e Aljustrel 
congratulam-se com obras na EN2 

EN2 – km 640 Castro Verde
Município lança roteiro pela EN2

Está concluída a empreitada de 
requalificação do Pavilhão Des-
portivo António dos Anjos, em 
Castro Verde. A intervenção, da 
responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal, teve como objetivo a subs-
tituição da cobertura, eliminando 
os inúmeros pontos de infiltração 
existentes e o aumento do núme-
ro de balneários de quatro para 
seis. Com esta requalificação, o 
Pavilhão Desportivo volta a ter 
a normal capacidade de funcio-
namento do espaço, que se en-
contrava reduzida devido ao seu 
deficiente estado de conservação. 
A obra contemplou a substituição 
de pavimentos, revestimentos e 
louças sanitárias na zona de aces-
so ao público, bem como a substi-
tuição do sistema de impermeabi-
lização do terraço existente.

Os Municípios de Castro Verde e 
Aljustrel congratularam-se, com a 
concretização da empreitada, no 
valor de de 746 mil euros, no tro-
ço da Estrada Nacional 2, que liga 
os dois concelhos e que foi recente-
mente concluída pela Infraestrutu-
ras de Portugal.
O momento foi assinalado pelos 
presidentes Nelson Brito e Antó-
nio José Brito, que ao longo deste 
tempo, sempre defenderam e rei-
vindicaram, em conjunto e durante 
vários anos, que o conhecido estado 
de degradação era inaceitável e que 
as intervenções necessárias neste 
troço. 
Esta intervenção melhorou as con-
dições de circulação e de segurança 
para dezenas de cidadãos que dia-
riamente precisam de deslocar-se 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde lançou recentemente um pe-
queno guia que convida a partir à 
descoberta do quilómetro 640 da 
Estrada Nacional (N2) e, em simul-
tâneo, às inúmeras potencialidades 
da Reserva da Biosfera de Castro 
Verde, a única no país atravessada 
pela mítica EN2.
Percursos pela Natureza, observa-
ção de aves, património histórico e 
monumental, gastronomia, cante e 
vinho, são algumas das propostas a 
quem se aventurar pelo quilómetro 
Biosfera. A Estrada Na-
cional 2 é um destino de 
eleição repleto de boas 
paisagens, boa gastro-
nomia e experiências 
sensoriais, que re-
trata fielmente a 
identidade de Por-
tugal.

para os seus empregos, mas tam-
bém para os muitos forasteiros 
que percorrem esta mítica estrada, 
transformada também numa im-
portante rota turística, e que atrai 
cada vez mais visitantes.

Mais de meio milhão de euros in-
vestidos pela Câmara Municipal 
em obras de requalificação, uma 
intervenção de € 378.252, a que 
se junta a instalação do novo 
rinque, cujos custo totalizam 
€ 127.145. 

O guia pode ser adquirido no Posto 
de Turismo de Castro Verde (junto 
à Igreja dos Remédios) e representa 
mais um passo importante ao nível 
da informação turística e de pro-
moção território.


