
A Câmara Municipal de 
Castro Verde homena-
geou, no dia 29 de junho, 

cerca de 100 profissionais de 
saúde do concelho, entre médi-
cos, enfermeiros, assistentes ad-
ministrativos e operacionais. A 
homenagem decorreu no âmbito 
das Comemorações do Feriado 
Municipal, Dia de S. Pedro, se-
gundo António José Brito, presi-
dente da autarquia, foi um “ato 

de justiça”, depois de “15 meses 
de uma luta muito exigente” 
contra a pandemia Covid-19.

António José Brito destacou 
ainda que “os profissionais de 
saúde têm estado na linha da 
frente no combate à pandemia, 
com enorme resiliência e hu-
manismo, de um modo absolu-
tamente extraordinário”. A ce-
rimónia contou com a presença 
da diretora do Centro de Saúde 

de Castro Verde, Dra. Olímpia 
Camacho, que agradeceu a home-
nagem prestada e todo o apoio da 
Câmara Municipal durante este 
processo, lembrando que os pro-
fissionais de saúde nunca estive-
ram “sozinhos neste processo”, 
tendo contado com a colaboração 
e o apoio de diversas entidades, 
nomeadamente da Câmara Mu-
nicipal.

A diretora do Centro de Saúde 

agradeceu ainda à comunidade 
de Castro Verde “pelo empenha-
mento e pela forma como tam-
bém tem ajudado os nossos ser-
viços”.

Este reconhecimento públi-
co, no entendimento da Câmara 
Municipal de Castro Verde, foi 
justo e "feito em nome de todos 
os castrenses". 

Por sua vez, o enfermeiro-che-
fe do Centro de Saúde de Castro 

Verde, João Alberto Fragoso, fri-
sou que todos os profissionais de 
saúde do concelho ficaram “pro-
fundamente honrados e agra-
decidos” por esta homenagem. 
“É necessário continuarmos a 
sermos todos nós agentes de saú-
de pública. Isso é fundamental! 
E para que a gente possa viver 
melhor é necessário que nos em-
penhemos e façamos esse traba-
lho”, apelou.
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Cerca de 100 profissionais de saúde do concelho de Castro Verde foram distinguidos publicamente 
pela enorme resiliência e humanismo durante os últimos 15 meses no combate à pandemia.



Quando somos eleitos 
para um mandato au-
tárquico, assumimos 
um compromisso com 
as populações no sen-
tido de dar as melho-
res respostas e criar 
boas soluções para o 
nosso território. Nes-
te mandato, não fu-

gimos à regra: apresentámos sucessivas propostas em 
sede própria, nomeadamente, nas diferentes Opções do 
Plano e respetivos Orçamentos, desde 2018 até 2021. E 
executámos muito!

Não podemos deixar de assinalar com satisfação as 
metas que conseguimos alcançar. Neste momento, con-
cluídos, em curso ou prestes a iniciar-se, os investimen-
tos da Câmara Municipal são superiores a 10,8 milhões 
de euros no concelho, incluindo-se aqui o relevante 
valor transferido para todas as Juntas de Freguesia (€ 
477.500), exclusivamente, para a concretização de inves-
timentos.

Esta ação global decorreu “debaixo” de dois factos 
muito penalizadores: a ausência de recebimento de Der-
rama (mais de € 2,4 milhões de euros) e a pandemia 
COVID-19, que afetou muito as receitas e fez crescer os 
custos (para nós e para 
todas as autarquias).

Ainda assim, o esfor-
ça da Câmara está à vis-
ta. Nestes quatro anos, 
requalificou-se a Estra-
da de Santa Bárbara e a 
“histórica” Rua Morais 
Sarmento. Está concluí-
do o grande investimen-
to no Pavilhão Desportivo e no Centro de Artes e da Viola 
Campaniça. Oito parques infantis da vila foram requalifi-
cados, a Basílica Real sofreu importantes intervenções e 
foram feitos investimentos relevantes na rede de águas. 

Por outro lado, não podemos deixar de sublinhar ou-
tras ações como o Cartão Municipal do Bombeiro e da 
Cruz Vermelha, o Orçamento Participativo, a criação da 
Loja Social, a instalação de fibra ótica em Castro Verde ou 
a criação de ATL em todas as férias escolares, com horário 
completo e sem interrupções.

Vale também a pena lembrar que temos em curso a 
construção da Zona Empresarial de Castro Verde e a 
Casa Mortuária de Entradas, bem como o alargamento 
do Cemitério de Castro Verde. Para breve, julgamos ser 
possível iniciar a tão desejada obra de requalificação da 
Escola Secundária depois de percorrido um imenso e 
exigente caminho.

A democracia obriga a prestar contas. Por isso, quan-
do estamos prestes a concluir quatro anos de trabalho no 
Município de Castro Verde, é preciso destacar com trans-
parência e de modo concreto (embora em linhas muito 
gerais!) uma ação que deve honrar os Castrenses.

Na verdade, o Poder Local Democrático continua a fa-
zer o seu caminho, dando provas de que, tendo meios e 
competências, mesmo com escolhos, consegue cumprir e 
dar as respostas necessárias para as populações.
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Não podemos 
deixar de assinalar 
com satisfação as 
metas que conse-
guimos alcançar. 

A Ministra da Coesão Territorial, Dra. Ana Abrunhosa, 
deslocou-se a Castro Verde no passado dia 6 de abril, para 

uma visita aos principais projetos concluídos e em curso 
no concelho, tendo presidido à inauguração da nova Rua 

Morais Sarmento.

A democracia obriga 
a prestar contas!

A nova Rua Morais Sar-
mento foi inaugurada no 
passado dia 6 de abril, 

tendo presidido à inaugura-
ção a Ministra da Coesão Ter-
ritorial, Dra. Ana Abrunhosa, 
acompanhada pelo Secretário 
de Estado Adjunto e do Desen-
volvimento Regional, Dr. Car-
los Miguel. 

Durante a visita, a governan-
te visitou os principais projetos 
concluídos e em curso no conce-
lho e reuniu com o Presidente 
da Câmara Municipal, António 
José Brito, numa Sessão Pública 
que assinalou o final das obras 
da Rua Morais Sarmento, uma 
das principais vias comerciais 
de Castro Verde.

Ainda neste âmbito, Ana 
Abrunhosa visitou a Basílica 
Real, as novas instalações do 
Centro de Artes e Viola Cam-
paniça e as obras da futura Re-
sidência Autónoma da CERCI-
COA.

No final da visita, Ana Abru-
nhosa, salientou que estes pro-
jetos se revestem de grande im-
portância para estes territórios 
e, sobretudo, para a melhoria 
da qualidade de vida das popu-

lações. “Sou otimista quanto ao 
futuro destes territórios, sobre-
tudo se tiverem lideranças. Sa-
bemos que, em qualquer projeto, 
as lideranças são fundamentais, 
e é isso que eu vejo em Castro 
Verde. Vejo liderança, vejo es-
tratégia e vejo projetos que con-
cretizam essa estratégia”.

Durante a vista, o presidente 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, teve oportunidade de 
destacar a importância do con-
junto de investimentos que a 
autarquia tem em curso no con-
celho. “Estamos a falar de um 
conjunto de projetos que envol-
vem um investimento global na 
ordem de 10,8 milhões de euros. 
Destaco que a requalificação ur-
bana da Rua Morais Sarmento 
é um exemplo disso, mas não 
quero deixar de salientar dois 
projetos que, para nós, são fun-
damentais: a criação da Zona 
Empresarial de Castro Verde, 
que representa um investimen-
to de 1,9 milhões de euros; e a 
requalificação da Escola Secun-
dária, que estimamos iniciar 
este verão e que representa um 
investimento superior a 3 mi-
lhões e 150 mil euros”. n

A "nova" rua 
Morais Sarmento

Em qualquer projeto, 
as lideranças são 
fundamentais, e 
é isso que eu vejo 
em Castro Verde. 
Vejo liderança, 
vejo estratégia e 
vejo projetos que 
concretizam essa 
estratégia.



Iniciaram a 25 de março, as 
obras de construção da Zo-
na Empresarial de Castro 

Verde. Um investimento total 
de 1.964.093,84 milhões de 
euros, comparticipado em 85% 
por fundos comunitários, que 
vai nascer junto à entrada nor-
te da vila (saída para Aljustrel, 
na Estrada Nacional 2) e pos-
sibilitar a criação de 39 lotes 
para acolhimento de empresas 
que ali pretendam desenvolver 

a sua atividade económica, nu-
ma área total de implementa-
ção de 53 733 m2.

Para o presidente da autar-
quia, António José Brito, o 
arranque das obras da futura 
Zona Empresarial represen-
ta “um momento muito im-
portante” para Castro Verde, 
considerando mesmo que este 
equipamento “já devia existir 
no concelho há pelo menos 20 
anos”.

 O autarca explica que, nos 
últimos três anos, foi possível 
assegurar a candidatura e ver 
aprovado o financiamento co-
munitário para a obra, negociar 
e concluir o acordo para o acesso 
com a empresa Infraestruturas 
de Portugal e fazer a revisão do 
projeto. Neste momento, está 
igualmente a trabalhar-se no 
processo de abastecimento de 
água ao espaço.

A Zona Empresarial de Cas-

tro Verde permitirá tirar parti-
do das dinâmicas da atividade 
mineira e incentivar a dinâmi-
ca empresarial local, criando 
condições para a captação de 
investimentos.

Trata-se, portanto, de um in-
vestimento “fundamental para 
Castro Verde” que, na opinião 
de António José Brito, vai "per-
mitir acentuar a diversificação 
da base económica e a criação 
de emprego". n
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A empreitada de construção da Zona Empresarial de Castro 
Verde representa um investimento municipal de 1.964.093,84 

milhões de euros, comparticipado em 85% por fundos 
comunitários. Um investimento muito importante para Castro 

Verde que vem  incentivar a dinâmica empresarial local criando 
condições para a captação de investimentos no concelho. n

Obras da Zona Empresarial 
avançam em Castro Verde

A Zona Empresarial 
representa um 
investimento 
fundamental para 
Castro Verde” que 
vai permitir acentuar 
a diversificação da 
base económica e a 
criação de emprego.

As obras de construção da Zona Empresarial avançam a bom ritmo em Castro Verde. Um 
investimento total de 1.964.093,84 milhões de euros que vai possibilitar a criação de 39 lotes para 

acolhimento de empresas, numa área total de implementação de 53 733 m2.
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D ecorreu no dia 20 de 
maio, a Cerimónia de 
Assinatura do Protoco-

lo de Cooperação com vista à 
reabilitação do Posto da GNR 
de Castro Verde. A Cerimónia 
foi presidida pelo Secretário de 
Estado Adjunto e da Adminis-
tração Interna, Dr. Antero Luís, 
e contou com a presença do Se-
cretário-Geral do Ministério 
da Administração Interna, Dr. 
Marcelo Mendonça de Carva-
lho, do Comandante-Geral da 
GNR, Tenente-Coronel Rui Cle-
ro, do Comandante Territorial 
da GNR de Beja, Coronel Altide 
Cruz, e do Presidente da Câma-
ra Municipal de Castro Verde, 
António José Brito.

Para o Secretário de Estado 
Adjunto e da Administração 
Interna, Dr. Antero Luís, a assi-
natura deste Protocolo "é mui-
to relevante porque estamos a 
fazer um investimento nas in-
fraestruturas do Ministério da 
Administração Interna. Tínha-
mos 3 milhões para investir no 
Alentejo e já inaugurámos dois 
destes investimentos, em Ser-
pa e Barrancos, e agora vamos 
avançar com o processo de Cas-
tro Verde".

Também o Presidente da 
Câmara Municipal de Castro 

Verde, António José Brito, ma-
nifestou satisfação por este 
passo importante para a requa-
lificação do Posto da GNR de 
Castro Verde, propriedade da 
autarquia, o que permitirá, não 
só avançar com este processo, 
há muito esperado, como criar 
condições para a melhoria da 

segurança pública do concelho. 
A Câmara Municipal foi proati-
va na resolução deste problema, 
desde logo disponibilizando o 
próprio Posto e, por outro lado, 
assegurando a elaboração do 
projeto. 

Já o Comandante-Geral da 
GNR, Tenente-Coronel Rui Cle-

ro, salientou a importância que 
esta requalificação terá para 
o cumprimento da missão da 
Guarda Nacional Republicana 
no concelho.

“A importância deste tipo de 
protocolo para a Guarda Na-
cional Republicana prende-se, 
sobretudo, com as condições de 

trabalho que oferecemos aos 
militares que diariamente ser-
vem neste Posto, mas também 
para a melhoria das condições 
que são dadas à população, e 
que trarão uma outra dignida-
de institucional e até condições 
para melhor poder cumprir a 
missão”.

Após a Cerimónia de Assina-
tura do Protocolo de Coopera-
ção Interadministrativo para a 
execução das obras de reabilita-
ção do Posto da GNR de Castro 
Verde, todos os presentes visi-
taram o edifício, de forma a co-
nhecer o espaço e as condições 
em que o mesmo se encontra. n
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O município de Castro Verde está a proceder à ma-
nutenção das faixas de gestão de combustíveis nos 
caminhos e estradas municipais do concelho. Esta 
medida tem como objetivo aumentar a resiliência 
do espaço florestal aos incêndios e atenuar a sua 
propagação, e consiste no corte e limpeza de bermas 
e valetas. Em caso de incêndio, facilita o acesso dos 
bombeiros ao local, dificulta a propagação do fogo, 
diminui a inflamabilidade dos combustíveis, prote-
ge as habitações, a fauna e a flora existentes. n

A Câmara Municipal de Castro Verde, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Guarda 
Nacional Republicana assinaram  um Protocolo de Cooperação Interadministrativo com vista à 

reabilitação do Posto da GNR de Castro Verde, num investimento de € 350.000,00.

Posto da GNR de Castro Verde 
vai ser reabilitado

Para a GNR, a  
assinatura deste 
protocolo reveste-
se de extrema 
importância, 
sobretudo por 
significar a melhoria  
das condições 
de trabalho dos 
militares que 
diariamente servem 
neste Posto

A Câmara Municipal de Castro 
Verde recebeu, no passado mês de 
maio, a visita da Esquadra 335M da 
Força Aérea Grega, comandada pelo 
Sr. Chrispoulos Angelo. A Esquadra 
Grega, composta por um total de 26 
militares, participou no exercício 
NATO TIGER MEET 2021, que se 
realizou na Base Aérea de Beja. n
 

Força Aérea Grega em Castro VerdeFaixas de Gestão de Combustíveis

Não deixe que 
o l ixo se torne 
um problema 
nas nossas vidas.

Lixo 
tem lugar
certo! Faça a sua parte. LINHA AMBIENTE

800 20 86 26



AUTARQUIA O CAMPANIÇO 5
março a junho 2021

A Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abru-
nhosa, inaugurou, no 

passado dia 25 de abril, o no-
vo Centro de Artes e da Viola 
Campaniça de Castro Verde. 
“Não podia haver dia melhor 
que o 25 de Abril para celebra-
mos 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 europeus na medida 
em que um país desenvolvido 
passa por uma aposta forte na 
educação e na cultura e que a 
preservação da memória, das 
tradições, é uma bela forma de 
identificação territorial e pro-
move a coesão territorial”. 

O novo Centro de Artes e da 
Viola Campaniça de Castro Ver-
de representa um investimento 
municipal de € 632.068,79 (iva 

incluído), comparticipado em 
85% por fundos comunitários. 
Para o presidente da autarquia, 
trata-se “de um investimen-
to marcante para Castro Ver-
de que vai conseguir valorizar 
tradições” e, por outro lado, 
“continuar a fortalecer o tra-
balho que Castro Verde tem 
desenvolvido ao nível do to-
que e também da construção 
da viola campaniça”. O Centro 
de Artes e da Viola Campaniça 

está localizado na Rua D. Afon-
so Henriques, em pleno centro 
histórico da vila, e dispõe de 
instalações apropriadas para 
a construção e toque da Viola 
Campaniça, e oficinas para a 
promoção de atividades inova-
doras ligadas às artes e ofícios 
e será, nas palavras de António 
José Brito, “uma âncora funda-
mental de valorização da nossa 
cultura, em particular da viola 
campaniça”. n

Centro de Artes e da Viola 
Campaniça foi inaugurado

 O novo Centro de Artes e da Viola Campaniça foi inaugurado no dia 25 de abril, pela Ministra 
da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Um investimento marcante para Castro Verde que vai 

conseguir valorizar tradições e continuar a fortalecer o trabalho desenvolvido em prol da viola 
campaniça.

A Câmara Municipal de Castro Verde atribuiu 
um apoio financeiro extraordinário, no valor de 
€ 20.000,00, aos Bombeiros Voluntários de Cas-
tro Verde, para fazer face às despesas de aqui-
sição de dois veículos de transporte de doentes.
Este apoio financeiro representa uma mais-valia 
para a consolidação da qualidade do serviço hu-
manitário prestado por esta instituição, através 

do reforço da sua frota automóvel, e pretende 
valorizar o imprescindível papel que esta tem 
no concelho e no apoio e resposta às popula-
ções. 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 Municipal em 2021, e que foi 
reforçado em 8%, em relação ao ano passado. n

Câmara atribui apoio extraordinário 
de € 20.000 aos Bombeiros Voluntários

Este “novo espaço” é 
um bom exemplo da 
aplicação de fundos 
europeus na medida 
em que um país 
desenvolvido passa 
por uma aposta forte 
na educação e na 
cultura.
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 A Escola Secundária de Castro Verde foi a vence-
dora distrital do concurso EUROSCOLA, promo-
vido pelo IPDJ, em articulação com o Gabinete 
do Parlamento Europeu. "Quando os sonhos se 
tornam realidade", do aluno Dinis Pratas, foi o 
texto vencedor, elaborado no âmbito da temáti-
ca "Cidadania e participação jovem, qual o papel 
das tecnologias?”. Paralelamente, foi elabora-

do pelos alunos Dinis Pratas e Tomás Caço um 
vídeo que, através da imagem, sustenta o texto 
apresentado. Os alunos seguem agora para a 
fase Nacional. O concurso do Euroscola é dina-
mizado pela Biblioteca Escolar, sob a coordena-
ção da professora Manuela Florêncio e o apoio do 
professor Joaquim Rosa, responsável pela edição 
de vídeo. n

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Câmara Municipal valoriza 
AEC's nas Escolas

No total, a Câmara Municipal está a fazer um investimento financeiro de € 54.120,                      
cabendo a dinamização dessas atividades à Cortiçol, LPN - Liga para a Proteção da Natureza               

e Projeto BUINHO (€ 11.300). 

O Município de Castro 
Verde, em articulação 
com associações lo-

cais, assume um papel ativo na 
dinamização das Atividades 
de Enriquecimento Curricular 
(AEC’s) nas escolas do 1º Ciclo 
do concelho de Castro Verde. 
No total, a Câmara Municipal 
está a fazer um investimento fi-
nanceiro de € 54.120, cabendo a 
dinamização dessas atividades 
à Cortiçol (€ 28.420), LPN - Liga 
para a Proteção da Natureza (€ 
14.400) e Projeto BUINHO (€ 
11.300). Deste modo, face às 
dificuldades sentidas em ou-
tros anos letivos, o Município 
assumiu, logo no momento em 
que tomou a responsabilidade 
de promover as AEC’s, o objeti-
vo de desenvolver uma resposta 
lúdico-pedagógica atrativa para 
os alunos em domínios como a 
música, artes plásticas, leitura, 

escrita e expressão dramática. 
O projeto é dinamizado por 
quatro monitores contratados 
pela Cortiçol que, em parce-
ria com técnicas da Biblioteca 
Municipal, numa lógica flexí-
vel, proporcionam a todas as 
crianças dos quatro níveis de 
ensino do 1º ciclo, sessões de 
Atividades Lúdico-Expressivas 
que exploram a criatividade e 

a expressão artística. A Liga 
para Proteção da Natureza, 
através do Centro de Educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho, 
assume, este ano e pela primei-
ra vez, a responsabilidade de 
promover atividades de educa-
ção e sensibilização ambiental, 
em contexto de AEC, no âmbito 
na recém-criada AEC Biosfe-
ra de Castro Verde, reforçando 
o trabalho já desenvolvido no 
âmbito do currículo local do 1º 
ciclo. A Biosfera de Castro Ver-
de é também espaço de criativi-
dade e inovação na descoberta 
do território e da sustentabi-
lidade e, para esse efeito, está 
em curso, paralelamente com 
esta AEC, o projeto Buinho, que 
estimula a capacidade de cons-
truir, reparar, programar e de-
senvolver diferentes soluções, 
com recurso aos materiais e à 
tecnologia.  n

Escola Secundária de Castro Verde vence 
Distrital do Concurso Euroscola 2021

Centro Escolar nº 1 de Castro Verde tem 
nova Sala de Informática

O Centro Escolar nº 1 
de Castro Verde  dis-
põe de uma sala para a 

aprendizagem das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC). Este novo espaço tem 
à disposição da comunidade 
escolar 20 novos computado-
res, oferecidos pela empresa 
mineira SOMINCOR que, após 
apelo do Município, respondeu 
positivamente, mostrando-se 

disponível em contribuir para 
dotar o Centro Escolar nº1 com 
estes novos equipamentos. 
O Município adquiriu igual-
mente um projetor e, através 
do Gabinete de Informática, 
preparou esta sala e os equi-
pamentos para as atividades 
de TIC. À semelhança do que 
aconteceu em 2018 em que, 
através da também generosa 
contribuição da SOMINCOR, 

foi possível equipar o Centro 
Escolar Dr. Francisco Alegre 
com uma sala com 20 desktop 
para o desenvolvimento des-
tas aprendizagens. Esta oferta 
vem permitir a criação de uma 
solução semelhante no Cen-
tro Escolar nº 1, benefician-
do 96 alunos e 37 crianças do 
pré-escolar que podem agora 
usufruir destes equipamentos 
informáticos. n

O Município assumiu 
o objetivo de 
desenvolver uma 
resposta lúdico-
pedagógica atrativa 
para os alunos em 
domínios como 
a música, artes 
plásticas, leitura, 
escrita e expressão 
dramática



O Município de Castro Ver-
de está a desenvolver a 
sua Estratégia Local de 

Habitação (ELH), um documento 
enquadrado no “1.º Direito – Pro-
grama de Apoio ao Acesso à Ha-
bitação”, gerido pelo Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urba-
na, I.P. e que visa promover o aces-
so a uma habitação adequada às 
pessoas que vivam em situações 
habitacionais indignas e que não 
disponham de capacidade finan-
ceira para encontrar uma solução 
habitacional condigna.

Para o levantamento e diagnós-
tico para elaboração da ELH do 
Município de Castro Verde será 
essencial que todas as famílias 
residentes no concelho que se en-
contrem em carência habitacio-
nal, enquadrável nas condições 
habitacionais acima indicadas, 
e que não disponham de meios 
financeiros para fazer face a esta 
condição, se dirijam aos serviços 
sociais municipais ou à junta de 
freguesia. 

Esta identificação é fundamen-

tal para permitir que estas pes-
soas/famílias, caso cumpram os 
critérios previstos no Programa 
1.º Direito, sejam enquadradas 
em soluções habitacionais no âm-
bito da Estratégia Local de Habi-
tação de Castro Verde.

Mais informações sobre o Pro-
grama 1.º Direito no Portal da 
Habitação do Instituto da Habi-
tação e da Reabilitação Urbana 
aceda a https://www.portaldaha-
bitacao.pt/1.º-direito.n
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A Câmara Municipal de 
Castro Verde associou-se 
à Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Castro Verde para participar na 
Campanha Nacional de Sensi-
bilização para a Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância, pro-
movida pela Comissão Nacio-
nal dos Direitos e Proteção das 

Crianças e Jovens (CNDPCJ), 
durante o mês de abril. Sob o 
mote “Serei o que me deres… 
que seja amor”, a iniciativa tem 
como principal objetivo alertar 
a consciência da comunidade 
em geral para a importância da 
Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância e para a necessidade 
do fortalecimento das famílias 

no sentido de uma parentali-
dade positiva.Neste âmbito, 
o Município de Castro Verde 
iluminou de azul o edifício dos 
Paços do Concelho. Neste mes-
mo local, esteve também em 
exposição um conjunto de laços 
azuis, decorados pelas crian-
ças do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde, no âmbito das 

AAAF - Atividades de Anima-
ção e Apoio à Família (Pré-Esco-
lar) e nas AEC ś - Atividades de 
Enriquecimento Curricular (1º 
Ciclo), alusivos à temática. Da-
do o contexto epidemiológico, a 
CPCJ de Castro Verde divulgou 
ainda nas suas redes sociais ou-
tras atividades desenvolvidas 
pelos alunos. A campanha do 

Laço Azul iniciou-se em 1989, 
nos Estado Unidos da América, 
no Estado da Virgínia, quando 
uma avó, Bonnie Finney, amar-
rou uma fita azul à antena do 
seu carro para fazer com que as 
pessoas se questionassem, após 
os maus-tratos sofridos pelos 
seus netos. A cor azul represen-
ta a cor das lesões corporais. n

Abril, Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

Município e CPCJ associam-se 
a campanha Nacional

Após um interregno de quase um ano devido à pande-
mia Covid-19, a extensão de saúde de Casével reabriu 
portas no passado dia 15 de abril. O Posto Médico de 
Casével funciona agora em instalações provisórias 
cedidas pela Fundação Joaquim António Franco e seus 
Pais, garantindo assim todas as condições necessárias 
para receber os utentes da freguesia e a equipa de saú-
de responsável.

As novas instalações do Posto Médico de Casével são 
fruto da articulação entre a União das Freguesias de 
Castro Verde e Casével, Centro de Saúde de Castro 
Verde e Fundação Joaquim António Franco e seus 
Pais, assegurando, desta forma, os cuidados de saúde 
fundamentais à população. A União de Freguesias 
apoiou esta solução comparticipando a instalação dos 
serviços, num investimento superior a €3.000,00. n

Extensão de saúde de Casével 
reabre em novas instalações

Castro Verde desenvolve 
Estratégia Local de Habitação

Promover o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivam em situações habitacionais 
indignas e que não disponham de capacidade financeira para encontrar uma solução condigna é o 

objetivo da Estratégia Local de Habitação, em curso no concelho de Castro Verde.
 

O Programa dirige-
se a todos os 
cidadãos nacionais 
ou estrangeiros que 
tenham certificado 
de registo de 
cidadão comunitário 
ou título de 
residência válido no 
território nacional.
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Promovida pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja de-
correu, no passado dia 30 de abril, em São Marcos da Atabueira, um Treino 
Operacional de âmbito distrital, com o objetivo de treinar procedimentos 
inerentes a um Posto de Comando Operacional, capacitando os presentes 
para agir em situações de socorro, emergência e proteção civil. Esta ação 
destinou-se aos Comandantes das corporações de Bombeiros do distrito e 
aos técnicos dos Serviços Municipais de Proteção Civil e Gabinetes Florestais 
dos Municípios de Castro Verde, Ourique, Mértola, Ferreira do Alentejo e 
Cuba. n

Castro Verde participa em Treino 
Operacional de Âmbito Distrital

Dia Mundial 
da Criança

  Castro Verde celebrou a 1 de 
junho, o Dia Mundial da Crian-
ça com um programa de ativi-
dades, que decorreu nos dias 1 
e 3 de junho, e que contou com 
uma boa dose de diversão, mas-
cotes e canções, no âmbito de 
um espetáculo infantil que ani-
mou as escolas do pré-escolar e 
do 1º ciclo do concelho. No dia 
3 de junho, a animação fez-se 
na rua com um espetáculo in-
fantil itinerante, que percorreu 
as ruas da vila de, num camião 
palco. n

A Adega Cooperativa de 
Vidigueira, Cuba e Alvito (AC-
VCA) abriu uma nova loja em 
Castro Verde. Situada na Praça 
Adriano Correia de Oliveira, 
a ACVCA aposta agora em fo-
mentar os seus produtos para 
alcançar outros horizontes, 
com o objetivo de atingir “gru-
pos diversificados e um público 
local distinto do atual”, afirma 
José Miguel Almeida, presiden-
te da adega.

Este espaço encontra-se 
aberto ao público de segunda a 
sexta-feira das 10h00 às 13h00 
e das 15h00 às 19h00 e aos sá-
bados das 09h00 às 13h00.. n

 

Castro Verde recebeu a 
5 de junho, a passagem do 
23º Portugal de Lés-a-Lés, 
"a maior aventura de moto-
ciclismo da Europa".

Organizado pela Fede-
ração de Motociclismo de 
Portugal, o evento reuniu 
este ano 2250 motociclistas 
que completaram os mais de 
1000 km das várias etapas 
que ligam Chaves a Faro.

A caravana passou pela 
vila de Entradas e teve a sua 
primeira paragem no Museu 
da Ruralidade, seguindo de-
pois para a Avenida de Nossa 
Sra. da Esperança onde fun-
cionou durante todo o dia 
uma zona de abastecimento, 
com oferta de um reforço ali-
mentar cedido pela Câmara 
Municipal de Castro Verde, e 
onde foi possível carimbar o 

Passaporte. Nesta ação pro-
mocional, o município optou 
por oferecer aos participan-
tes a oportunidade de provar 
a tradicional queijada de re-
queijão produzida em Castro 
Verde.

Os motociclistas segui-
ram depois em direção a 
Castro Verde com passa-
gem pelo São Pedro das Ca-
beças. n

23º Portugal de Lés-a-Lés 
passou pelo concelho

Semana Gastronómica 
do Borrego registou 

balanço positivo

Adega de 
Vidigueira 

abre loja em 
Castro Verde

No âmbito do 4º Aniversário da Classificação de Castro Verde 
como Reserva Mundial da Biosfera, pela UNESCO, o Município 
de Castro Verde apresentou a nova app “Biosfera de Castro 
Verde”, que convida os utilizadores a descobrir este concelho 
de rico património histórico, cultural e natural.
Nesta vasta planície, que se estende até à Serra do Caldeirão, 
este é o ponto de partida para descobrir a Reserva da Biosfera 
de Castro Verde, onde pode encontrar a Basílica Real, o Mu-
seu da Ruralidade e o maior espólio de lucernas romanas da 

Península Ibérica. Descubra o sítio de S. Pedro das Cabeças, 
local histórico da Batalha de Ourique. Castro Verde é ainda 
território de biodiversidade, habitat natural de aves únicas 
na Europa. É terra de diversidade cultural e de tesouros que se 
que saboreiam à mesa ao som do cante e da viola campaniça.
Para fazer o download da nova app “Biosfera de Castro Verde” 
(versão Android) em https://play.google.com/store/apps/de-
tails... . A versão iOS, para dispositivos Apple, será disponibi-
lizada em breve.n

Igreja de 
Nossa Sra. da 
Esperança de 
“cara lavada”

A Câmara Municipal atribuiu 
um apoio financeiro, no valor de 
seis mil euros, à Paróquia de Cas-
tro Verde para fazer face a traba-
lhos de manutenção na Igreja de 
Nossa Senhora da Esperança, 
em Entradas. Esta intervenção 
contemplou a limpeza do te-
lhado, tratamento de fissuras 
e pintura exterior e representa 
mais uma aposta da autarquia 
na salvaguarda do património 
do concelho. Este apoio foi atri-
buído no âmbito do protocolo 
estabelecido entre o Município 
e a Paróquia, em maio do ano 
passado. n

Município lança "app" Biosfera de Casto Verde

De 23 de abril a 2 de maio, 
decorreu em Castro Verde 
mais uma edição da Semana 
Gastronómica do Borrego, 
promovida pela Câmara Mu-
nicipal 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 condicionalismos impostos 
pela pandemia, a iniciativa 

registou um balanço muito 
positivo, tendo contado com a 
participação de 12 restauran-
tes do concelho que apresenta-
ram nas suas ementas pratos 
confecionados com a mestria 
dos saberes tradicionais, mas 
também criações inovadoras 
à base de borrego, marca de 
qualidade e de grande impor-
tância para a economia local.
Para David Marques, vereador 
da Câmara Municipal de Cas-

tro Verde, a Semana Gastro-
nómica do Borrego constituiu 
“mais uma importante jornada 
promocional da excelência da 
qualidade dos sabores do nos-
so borrego e de dinamização 
da restauração local”. 

Durante o decorrer da ini-
ciativa, a Câmara Municipal 
de Castro Verde promoveu o 
passatempo “Prove o Borrego 
do Campo Branco e ganhe pré-
mios!” n

Mercadinho 
e Mercado 
Mensal já 

retomaram 
O Mercado Mensal e os 

Mercadinhos retomaram o seu 
normal funcionamento, após 
vários meses de interregno, de-
vido às restrições impostas pelo 
Estado de Emergência. O Mer-
cado Mensal regressou à sua 
normal periodicidade, realizan-
do-se sempre à primeira quar-
ta-feira de cada mês, no Parque 
de Feiras de Castro Verde, per-
mitindo que os vários profis-
sionais do setor pudessem rea-
tivar a sua atividade. Também 
o “Mercadinho” voltou a reali-
zar-se na Praça da República, 
aos primeiros e terceiros sába-
dos de cada mês, e a afirmar-se 
como um espaço de divulgação 
e promoção do que de melhor 
se produz no concelho, estimu-
lando a economia local. n



Os Municípios de Aljustrel 
e Castro Verde congratu-
laram-se, em conjunto, 

com a concretização da emprei-
tada no troço da Estrada Nacio-
nal 2, que liga os dois concelhos 
e que foi recentemente concluída 
pela Infraestruturas de Portugal. 
O momento foi assinalado, sim-
bolicamente, pelos presidentes 
das Câmaras Municipais, Nelson 
Brito e António José Brito, junto 
ao quilómetro que faz a transi-
ção entre os dois concelhos. A 
obra foi reivindicada pelas duas 
autarquias durante vários anos, 
devido às más condições do piso, 
que apresentava uma deteriora-
ção acentuada. A empreitada, no 
valor de 746 mil euros, permitiu 
agora melhorar as condições de 
circulação e de segurança para 
dezenas de cidadãos que diaria-
mente precisam de deslocar-se 
para os seus empregos, mas tam-
bém para os muitos forasteiros 
que percorrem esta mítica estra-
da, transformada também numa 
importante rota turística, e que 
atrai cada vez mais visitantes.

Esta requalificação é o resultado 
de um trabalho conjunto depois 
dos autarcas, recorde-se, terem 
enviado exposições detalhadas 
ao Ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno San-
tos. Ambos enaltecem agora que 
as suas solicitaçaões tenham sido 

atendidas, uma vez que se trata 
de uma via estruturante para o 
desenvolvimento destes dois ter-
ritórios. Ambas as Câmaras Mu-
nicipais defendem que interven-
ções deste género, e em diversos 
troços (municipais, regionais e 
nacionais), nomeadamente no in-

terior do país, deverão continuar 
a ser uma prioridade, constando 
dos planos e dos instrumentos fi-
nanceiros ao dispor do Governo, 
uma vez que são determinantes 
para a coesão territorial. Nelson 
Brito e António José Brito, ao 
longo deste tempo, sempre de-

fenderam que o conhecido esta-
do de degradação era inaceitável 
e que as intervenções necessárias 
neste troço, nomeadamente en-
tre o Carregueiro e Castro Verde, 
não eram da sua responsabilida-
de, nem do domínio de compe-
tências das respetivas Câmaras.
Esta estrada faz ainda a ligação 
aos dois importantes complexos 
industriais mineiros da região, 
nomeadamente à Mina de Aljus-
trel (Almina) e à Mina de Neves-
-Corvo (Somincor), que empre-
gam centenas de pessoas, sendo 
também esta requalificação im-
portante para dar ainda mais en-
fâse a este setor estratégico para 
o desenvolvimento do Alentejo e 
do País. A EN 2 é ainda utilizada 
diariamente pelos cidadãos do 
concelho de Aljustrel para acede-
rem ao Serviço de Urgência, em 
Castro Verde, mas também por 
pessoas de ambos os concelhos e 
de vários outros municípios para 
chegar a diferentes comércios, 
sendo um corredor determinan-
te e potenciador do desenvolvi-
mento económico. n
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mil euros, permitiu 
melhorar as condi-
ções de circulação e 
de segurança para 
dezenas de cidadãos 
que diariamente se 
deslocam para os 
seus empregos.

746

Castro Verde e Aljustrel

Municípios congratulam-se 
com obras na EN2

 A empreitada, no valor de 746 mil euros, permitiu melhorar as condições de circulação e de 
segurança para dezenas de cidadãos que diariamente se deslocam para os seus empregos, mas 

também para os muitos forasteiros que percorrem esta importante rota turística. 

J á está em curso a requalifica-
ção do edifício do antigo ci-
nema, situado na Rua Cam-

po D’ Ourique, em pleno centro 
histórico de Castro Verde. A obra, 
da responsabilidade da União 
das Freguesias de Castro Verde 
e Casével, visa transformar um 
equipamento que é parte do pa-

trimónio cultural da vila, num 
espaço multiusos para utilização 
da comunidade e realização de 
diversas atividades de caráter 
sociocultural. “Um investimen-
to volumoso que ambiciona dar 
a este espaço o destaque que 
merece”, sublinha António José 
Paulino, presidente da União 

das Freguesias de Castro Verde 
e Casével. A empreitada foi adju-
dicada à empresa Manuel Tomé 
Construções, Lda., pelo valor de 
€178.055,01 (+IVA), e tem garan-
tido financiamento comunitário 
de 80% (através da através da 
medida “Renovação de Aldeias” 
do PDR 2020). n

UFCV requalifica Antigo 
Cinema de Castro Verde

Valorizar a EN2
A Câmara Municipal dá força à importância da Estrada Nacio-

nal (EN) 2 para Castro Verde enquanto "porta" importante 
para valorizar a nossa vila. Neste sentido, a autarquia insta-
lou um novo "outdoor" à entrada, junto às hortas comunitá-

rias que convida a visitar Castro Verde. n



Em 2019 a Câmara Munici-
pal de Castro Verde apre-
sentava a primeira edição 

do Orçamento Participativo 
(OP) de Castro Verde. Marcada 
pela forte adesão da população 
de todo o concelho, tanto ao ní-
vel da apresentação de propos-
tas (34 apresentadas), como ao 
nível da votação (256 votos onli-
ne / 106 votos nas Assembleias), 
a 1ª edição do OP registou um 
balanço muito positivo, cum-
prindo o objetivo para o qual foi 
criado: aproximar os munícipes 
das grandes opções políticas pú-
blicas municipais através da reco-
lha e integração de propostas de 
interesse coletivo no Orçamento 
Municipal. 

Para o presidente da autar-
quia, “a concretização de uma 
democracia mais participativa 
foi o objetivo que, desde a im-
plementação do OP em Castro 
Verde, norteou a ação do projeto, 
hoje amplamente reconhecido 
pelos nossos Munícipes, como o 
comprovam os elevados níveis de 
participação verificados nas duas 
primeiras edições”, sublinha.

Ao longo de todo o processo, 
foram apresentadas dezenas 
de propostas nas mais variadas 
áreas de atuação do Município 
e eleitos dois projetos de grande 
relevância social. Só na primeira 

Desde o início de maio 
que decorre em Castro 
Verde, a 3ª edição do 

Orçamento Participativo. Para 
António José Brito “os princi-
pais desafios passam pelo au-
mento do nível de exigência e 
por mantermos a sua consoli-
dação em todo o concelho. Por 
isso, e com vista a concretiza-
ção desse objetivo, foram in-
troduzidas novidades impor-
tantes neste novo Orçamento 
Participativo”. Dessas novida-
des há a destacar o aumento 
da dotação total do OP para 
50.000 euros e a limitação do 
valor máximo por proposta 
para 25.000 euros, o que per-
mitirá, pela primeira vez, a 

concretização de mais do que 
uma proposta. Por outro lado, 
a 3ª edição do OP Castro Ver-
de, irá valorizar ainda mais 
as Freguesias rurais do nosso 
concelho destinando, do valor 
da dotação total, 25.000 eu-
ros para projetos promovidos 
exclusivamente nas quatro 
Freguesias menos populosas 
do nosso território, como 
Entradas, São Marcos da Ata-
bueira, Santa Bárbara de Pa-
drões e Casével. 

Para o autarca, esta edição 
incrementará o empenho e a 
motivação dos nossos cida-
dãos na construção de um fu-
turo melhor para toda a nossa 
comunidade. n

A 3ª edição decorre 
desde o dia 1 de 
maio, em todo o 
concelho. O prazo 
para submissão 
de propostas 
terminou a 30 de 
junho com um total 
de 20 propostas 
apresentadas.

Terceira edição 
do Orçamento Participativo
está a avançar a bom ritmo
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OP: DAR VOZ AOS CIDADÃOS
Tem sido uma 
dinâmica 
extraordinária 
bem patente na 
adesão popular, 
nomeadamente 
nas freguesias 
rurais, o que para 
nós, é revelador 
do impacto deste 
instrumento 
inovador na nossa 
comunidade

A concretização de uma democracia mais participativa tem sido o objetivo que tem norteado               
a implementação do Orçamento Participativo em Castro Verde.
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OP: DAR VOZ AOS CIDADÃOS

671
PARTICIPANTES 

INSCRITOS

340
VOTOS

22
PROPOSTAS 

APRESENTADAS

15
PROPOSTAS 

VOTADAS

OP2021

“Pelo Direito ao Vento 
nos Cabelos 

Pedalar Sem Idade"
Projeto vencedor 

do OP 2021 avança 
em Castro Verde

A proposta vencedora do Orçamento Participativo 
de Castro Verde 2021, “Pelo Direito ao Vento nos 
Cabelos - Pedalar sem Idade Castro Verde”, já se 

encontra em fase de implementação.
A Câmara Municipal já avançou com a assinatura do 

Protocolo de Cooperação com a Pedalar Sem Idade – As-
sociação de Apoio à 3ª Idade e com a encomenda de três 
trishaws (bicicletas auxiliadas com motor elétrico, com 
uma cabine com capacidade para duas pessoas e cintos 
de segurança) que, em breve, estarão a circular pelas ruas 
das localidades do concelho, proporcionando aos idosos 
ou pessoas com mobilidade reduzida, a oportunidade de 
usufruir de uma experiência única. 

Paralelamente, realizou-se no dia 31 de maio, uma reu-
nião de trabalho com as possíveis entidades, associações 
e instituições parceiras, que teve como finalidade apre-
sentar o projeto e definir colaborações que permitam 
concretizar no terreno os objetivos pretendidos. Nos dias 
17 e 18 de junho, decorreu um momento de apresentação 
e formação, tendo vários idosos do concelho tido a opor-
tunidade de experimentar os trishaws.

Numa próxima fase, será criada uma bolsa de voluntá-
rios e ser-lhes-á ministrada formação, para que possam 
ficar habilitados a conduzir este tipo de veículos, e será 
realizado um evento público de apresentação do projeto.

Proposto por Cidália Alves Guerreiro, este projeto foi 
o mais votado na edição do OP2021, com um total de 104 
votos, representa um investimento de € 39.190,00 da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, e tem como finalidade 
promover passeios gratuitos, retirando os idosos da so-
lidão das suas casas ou da rotina diária dos lares, levan-
do-os a passear em veículos adaptados para o efeito, com 
pilotos voluntários treinados.

De salientar que este o projeto “Pedalar Sem Idade 
Castro Verde” vem acrescentar benefícios relevantes para 
a integração dos idosos ou de pessoas com mobilidade re-
duzida na comunidade local, na melhoria do seu bem-es-
tar geral, da sua autoestima e autoconfiança. n

edição foram registados cerca de 
450 cidadãos na plataforma on-
line destinada ao OP. “Tem sido 
uma dinâmica extraordinária 
bem patente na adesão popular, 
nomeadamente nas freguesias 
rurais, o que para nós, é reve-
lador do impacto deste instru-
mento inovador na nossa co-
munidade”, reforça. 

Em 2019, a proposta “Mú-
sica para Todos”, no valor de 
€ 38 770,00, apresentada por 
Luís Carlos Pereira Afonso, foi 
a grande vencedora da 1ª edição 
do Orçamento Participativo de 
Castro Verde, com um total de 
79 votos (21,82%). Na altura, a 
sua ligação à Banda Filarmónica 
1º de janeiro motivou-o a apre-
sentar este projeto que teve 
como intuito expandir a Esco-
la de Música da Banda Filar-
mónica 1.º de Janeiro a todo o 
concelho, dando aos jovens das 
pequenas localidades a oportu-
nidade de frequentar a Escola 
de Música da Banda Filarmóni-
ca, reforçando desta forma, o 
panorama concelhio na área da 
cultura, da recreação e da mú-
sica através da criação de polos 

nas principais localidades do 
concelho. Segundo o proponen-
te, a carrinha Toyota Proace, de 
9 lugares, atribuída no âmbito 
do OP2020 permitirá, logo que 
as normas para a pandemia Co-
vid-19 o permitam, “deslocar 
professores e materiais até às 
aldeias onde existam turmas 
que possam, numa 2ª fase, vir a 
integrar a escola em Castro Ver-
de e, posteriormente, a Banda 
Filarmónica”. Refira-se que, de-
vido à pandemia, o projeto con-
tinua suspenso.  

A 2ª edição do Orçamen-
to Participativo, dinamizada 
ao longo do ano de 2020, foi 
igualmente reveladora no que 
respeita à adesão da população. 
Apesar do quadro de pandemia, 
o OP2021 ficou marcado pela re-
levante adesão da população de 
todo o concelho, com um total 
de 671 participantes inscritos, 
22 propostas apresentadas e um 
total de 340 votos, distribuídos 
pelas 15 propostas a votação, 
em áreas como ambiente, es-
paço público, educação, higiene 
urbana, cultura e desporto. Nú-
meros que permitem à Câmara 

Municipal traçar uma avaliação 
positiva, por revelarem cidadãos 
ativos e empenhados na vida do 
seu concelho. 

A proposta “Pelo direito ao 
vento nos cabelos – Pedalar sem 
idade Castro Verde”, apresenta-
da por Cidália Alves Guerreiro 
foi a grande vencedora da 2ª edi-
ção do Orçamento Participativo 
de Castro Verde, com um total 
de 104 votos (30,59%). Trata-se 
de um projeto comunitário que 
se dedica a apoiar idosos institu-
cionalizados ou da comunidade 
através de passeios de 30 minu-
tos ou mais, em veículos adapta-
dos. Estes passeios permitirão 
quebrar as barreiras da solidão, 
do abandono e do isolamento, 
melhorando o seu bem-estar ge-
ral e auto-estima.

Para a proponente, o “Pedalar 
sem Idade” é uma atitude, uma 
forma de estar na vida, é sobre 
relações humanas, generosida-
de, sobre fazer as coisas com 
propósito e sobre histórias que 
inspiram. Acredito na estimu-
lação cognitiva dos idosos e/ou 
pessoas vulneráveis e essa foi a 
base da minha proposta”. n



12 O CAMPANIÇO
março a junho 2021 CULTURA

A convite do Presidente 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde, António 

José Brito, a Diretora Regio-
nal de Cultura do Alentejo, Ana 
Paula Amendoeira, visitou, a 30 
de março, a 3ª fase das obras de 
requalificação da Basílica Real, 
um investimento superior a 
€50.000, no âmbito do qual está 
a decorrer o restauro do coro al-
to e do nártex. Durante a visita, 
que contou com a presença do 
Padre Luís Miguel Fernandes, 
a Diretora Regional reforçou a 
importância da Basílica Real de 
Castro Verde como um dos mais 
importantes templos religiosos 
do Alentejo, bem como a neces-
sidade de uma maior atenção no 
sentido do investimento público. 
Promover a reclassificação da Ba-
sílica como monumento nacional 
é, segundo a Diretora Regional, 
outro dos objetivos a concretizar, 
dado o seu imenso valor cultural 
e patrimonial. Refira-se que, no 

início de julho, iniciou também  
a empreitada de requalificação 
do teto pintado em madeira da 
Basílica, num investimento de 
€310.000,00,  financiado por fun-
dos comunitários e com o apoio 
da Somincor. 

Após a visita à Basílica Real, 
Ana Paula Amendoeira deslocou-
-se ainda à vila de Entradas onde 
visitou a Igreja Matriz e a Ermida 
de Nossa Senhora da Esperança, 
recentemente intervenciona-
da, para avaliação das próximas 
ações de recuperação (exterior e 
interior) de ambas as igrejas e de 
futuros trabalhos de conservação 
e restauro. Para o Presidente da 
Câmara Municipal, o relevante 
avanço que neste mandato foi 
dado à reabilitação da Basílica 
Real é um exemplo de cooperação 
institucional e articulação entre 
entidades públicas que, segun-
do assegurou, vai acentuar-se e 
prosseguir nos próximos anos 
em todo o concelho. n

A Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, visitou a 3ª fase 
das obras de requalificação da Basílica Real. Segue-se agora a empreitada de 
requalificação do teto pintado em madeira, num investimento de €310.000,00.

Castro Verde continua
reabilitação da Basílica Real

A reabilitação da 
Basílica Real é 
um bom exemplo 
de cooperação 
institucional e 
articulação entre 
entidades públicas

Castro Verde é um dos 
municípios parceiros 
do projeto “Futurama 

- Ecossistema Cultural e Ar-
tístico do Baixo Alentejo”, cuja 
apresentação pública aconte-
ceu no passado dia 30 de abril, 
em Beja. A sessão inaugural 
teve lugar no Museu Regional 
Rainha D. Leonor, e contou 
com a presença da Sra. Minis-
tra da Cultura, Graça Fonse-
ca, do Diretor Geral das Artes, 
Américo Rodrigues, da Direto-
ra Regional de Cultura do Alen-

tejo, Ana Paula Amendoeira, e 
do Vereador da Cultura da Câ-
mara Municipal de Castro Ver-
de, David Marques, bem como 

dos representantes dos municí-
pios parceiros. No mesmo dia, 
o projeto foi apresentado junto 
da turma do 10º A, da Escola Se-

cundária de Castro Verde, ten-
do contado com a presença do 
diretor artístico, John Romão. 
Em Castro Verde decorreram já 
as Constelações da Oralidade e 
da Fisicalidade, que contaram 
com a presença dos músicos Fi-
lipe Sambado e Pedro Mestre, e 
mais recentemente, da atriz e 
encenadora Mónica Calle e dos 
Moços d'Uma Cana. 

Dinamizar a região do Baixo 
Alentejo, através da criação de 
“uma sinergia entre geografias 
diferentes” são os principais 

objetivos deste projeto cultu-
ral assente numa programação 
que cruza diferentes disciplinas 
artísticas (artes visuais, artes 
performativas, música, cine-
ma, arquitetura, arqueologia 
ou ciência).  O projeto visa di-
namizar o património cultural, 
natural e mineiro e aposta num 
diálogo entre as práticas tradi-
cionais da região e as práticas 
artísticas contemporâneas e 
está já a ser implementado nos 
Municípios de Castro Verde, 
Serpa, Mértola e Beja. n

Futurama - Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo

Município integra projeto “Futurama”

Lançamento de coleções
"A Feira de Castro" por Joaquim Rosa
 O Município de Castro Verde lançou duas coleções a partir da exposição comemorativa 
dos 400 anos da Feira de Castro Verde, da autoria de Joaquim Rosa, responsável pela 
imagem dos cartazes de quase duas décadas da maior feira tradicional do sul.  Uma 
coleção limitada e assinada de 20 exemplares de impressões de alta qualidade de seis 
ilustrações escolhidas pelo autor e uma coleção de 12 postais, que reproduzem os painéis 
expostos nas ruas de Castro Verde em outubro. Esta iniciativa integra-se nas comemo-
rações dos 400 anos da Feira que tem definido Castro Verde ao longo dos tempos. As 
coleções estão disponíveis para venda no Posto de Turismo de Castro Verde, através do 
contacto telefónico 286 328 148. n
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Castro Verde celebrou o 47º aniversário do 
25 de abril com uma programação cultural 
dirigida a públicos de todas as idades, 
desde contos e histórias de encantar, 
música itinerante pelo concelho e cante 
alentejano, entre outras. 

Um programa lesado pelo contexto 
pandémico do momento, mas que 
assinalou a importância desta data histórica 
e o valor da Liberdade conquistada 
com Abril. A esta data juntaram-se o 
26º aniversário da Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca, data importante que 
assinalou o trabalho desenvolvido em prol 
da promoção do livro e da leitura, e o Dia 
Mundial do Livro. 

Destaque neste programa para a Semana 
Gastronómica do Borrego, iniciativa que 
arrancou a 23 de abril nos restaurantes 
aderentes, promovendo um dos produtos 
mais emblemáticos da região, marca de 
qualidade e de grande importância para 
a economia local. Nos dias 23, 24 e 25 de 
abril, o espetáculo itinerante “Pedro Mestre 
& Convidados” percorreu o concelho de 
Castro Verde e levou a música tradicional 
e a animação à população das pequenas 
localidades. 

Também o Mercadinho regressou à Praça 
da República nestas Comemorações, 
promovendo o que de melhor se produz no 
concelho. O dia 25 de abril ficou marcado 
pela inauguração do Centro de Artes e da 
Viola Campaniça, Hastear da Bandeira e 
uma Assembleia Municipal Evocativa.

Algumas das atividades decorreram on-
line, na página do Facebook do Município, 
como foi o caso da iniciativa “A Escola 
Canta a Liberdade”. Um vídeo produzido 
no âmbito das Comemorações do 47º 
Aniversário do 25 de abril e do projeto 
“Cante nas Escolas”, que contou com a 
participação dos alunos do pré-escolar e 
do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, na realização de um conjunto 
de diferentes trabalhos - leituras, expressão 
plástica e cante alentejano - inspirados na 
temática e no simbolismo de Abril.

47º Aniversário 
25 de Abril
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Castro Florido 2021
Desde o dia 1 de maio que 

decorre em Castro Ver-
de a 1ª edição do Con-

curso “Castro Florido 2021”. 
Dinamizado pela Câmara Mu-
nicipal, o Concurso decorre 
até 31 de julho de 2021 e tem 
como finalidade sensibilizar 
os munícipes para o embeleza-
mento do espaço público, atra-
vés do adornamento de portas, 

janelas, varandas e sacadas 
com flores, embelezando, no 
seu conjunto, os prédios e as 
ruas, tornando as localidades 
do concelho de Castro Verde 
mais bonitas e atrativas. Esta 
1ª edição mobilizou um total 
de 100 inscritos, entre parti-
culares e casas comerciais, e a 
aquisição de 600 flores (malvas 
e petúnias), 270 floreiras e 200 

sacos de compostagem da Uni-
dade Municipal de Composta-
gem.

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde tem vindo a apostar 
na promoção de iniciativas 
que valorizem e dinamizem a 
participação das pessoas na 
gestão do espaço público e, ao 
mesmo tempo, salvaguardem 
a identidade e coesão territo-

rial de todo o concelho, a lim-
peza e decoração das ruas e 
fachadas.

O Concurso pretende ainda 
incentivar o gosto pelos espaços 
verdes do concelho, proporcio-
nando, deste modo, novas vi-
vências e formas de estar, assim 
como promover a consciência 
ambiental e, em simultâneo, a 
imagem do concelho.n

Até 31 de julho, o concurso promove o embelezamento do espaço público, através do adornamento de 
portas, janelas, varandas e sacadas, tornando as localidades do concelho mais bonitas e atrativas.

A Câmara Municipal de Castro Verde procedeu à entrega 
das Medalhas de Bons Serviços Prestados aos trabalhado-
res que cumpriram com assiduidade, dedicação e zelo, 15, 
25 e 35 anos ao serviço da autarquia.
A Cerimónia de Entrega decorreu no dia 29 de junho, Dia de 
S. Pedro e Feriado Municipal do concelho. Este ano foram 
distinguidos os trabalhadores Bruno Filipe Emídio Mestre, 
Célia Cristina Martins Santos, Maria Inês Alegre Camacho 

Nobre Conceição, Nélia Cristina Inácio Marques e Ricardo 
Jorge da Silva Fragoso, com Medalha de Prata (15 anos), 
Edgar Inácio Pereira, Fernanda Brites Rosa Lobo, José 
Augusto Torres Arruda, José Francisco Sousa Gonçalves, 
Maria Nazaré Batista Silva, Paula Cristina G. Rosa Raposo 
e Raúl Esperança Godinho, com Medalha de Ouro (25 anos) 
e Jorge António Fragoso e Maria Graça Dourado M. Matos, 
com Medalha de Ródio (35 anos). n

Câmara atribuiu Medalhas 
de Mérito aos trabalhadores

Esta 1ª edição 
registou um total 
de 100 inscritos, a 
aquisição de 600 
flores, 270 floreiras 
e 200 sacos de 
compostagem



Visivelmente emociona-
do, José da Luz Pereira, 
presidente da AACB, su-

biu ao palco na noite de 14 junho 
para agradecer a homenagem 
prestada pelo Município de 
Castro Verde, no âmbito do 4º 
aniversário da classificação de 
Castro Verde como Reserva da 
Biosfera. 

José da Luz Pereira agrade-
ceu não só em seu nome, mas 
também em nome da AACB, 
dos seus associados, dirigentes, 
técnicos e colaboradores, assim 
como do Mundo Rural. No seu 
discurso, o homenageado falou 
da história da Associação, à qual 
está intimamente ligado, salien-
tando o trabalho desenvolvido 
ao longo destas três décadas. “O 
Campo Branco é hoje um terri-
tório conhecido e admirado por 
ter sabido preservar a sua iden-
tidade, as suas especificidades, 
as suas tradições, os seus cos-
tumes e a sua paisagem única e 
inconfundível”. Já António José 
Brito, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, afirmou 
que esta foi uma homenagem 
“inteiramente justa” para um 
homem cuja liderança “foi es-
sencial” para o concelho alcançar 
“os diferentes objetivos ao longo 
destes últimos 30 anos. Na lide-

rança da AACB, José da Luz Pe-
reira teve oportunidade de fazer 
um caminho que uniu muitas 
partes, que trabalhou num sen-
tido positivo e que levou a esse 
momento muito especial para 
Castro Verde, que foi a sua clas-
sificação como Reserva da Bios-
fera”. “É a este homem resiliente 
que Castro Verde e os concelhos 
à volta tanto devem. Contamos 
consigo para continuar a aju-

dar o concelho de Castro Verde 
e todo o território do Campo 
Branco nesse caminho essen-
cial para a agricultura e para os 
agricultores, para a Reserva da 
Biosfera de Castro Verde e para 
todo o território”. Pedro do Car-
mo, deputado e Presidente da 
Comissão Parlamentar de Agri-
cultura e Mar na Assembleia da 
República, também fez questão 
de se associar a este momento, 

destacando, no seu discurso, o 
trabalho feito com bom senso e 
união por José da Luz Pereira na 
AACB. “O seu trabalho enquanto 
presidente da AACB é um orgu-
lho! É o trabalho do associati-
vismo, o trabalho de dar aos ou-
tros, tentar juntar as vontades 
para servir o território. Isso é de 
um valor incalculável”, frisou. 
Também Maria do Céu Antu-
nes, Ministra da Agricultura, 

fez questão de deixar uma pala-
vra de apreço ao homenageado. 
Num vídeo transmitido duran-
te a cerimónia, a governante 
frisou que esta é uma homena-
gem muito merecida por ser um 
homem “que se distingue pelo 
bom senso e amabilidade”, a par 
“de um grande sentido público 
e de amor à atividade pública”, 
salientou Maria do Céu Antu-
nes. n
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José da Luz Revés Pereira nasceu a 13 de fevereiro de 1945 em 
Vale de Açor de Cima, concelho de Mértola, tendo ido viver 
para Beja aos 8 anos de idade. Depois de terminar o Ensino 
Primário, frequentou a então Escola Industrial e Comercial de 
Beja, sempre ligado à atividade agropecuária.
Em 1974 muda-se para a herdade Monte A-dos-Brancos, em 
Casével, onde se dedica à exploração de suínos, bovinos e 
cereais. No advento da entrada de Portugal na então CEE, 
e tendo presente que na zona do Campo Branco não existia 

nenhuma organização do setor agropecuário que pudesse 
ajudar os agricultores da região com as mudanças que esta 
situação implicava, inicia, em sintonia e colaboração com ou-
tros agricultores e técnicos da área, diligências para a criação 
da Associação de Agricultores do Campo Branco, o que vem a 
acontecer em janeiro em 1989.  José da Luz Pereira é o sócio 
nº 1 da AACB e ocupa, desde a sua fundação, cargos diretivos, 
passando desde 1995, até esta data, a exercer funções de Presi-
dente da Direção. n

José da Luz Pereira
O homem à frente da AACB

Município homenageou 
José da Luz Pereira

Reservas da Biosfera: Territórios sustentáveis, comunidades resilientes

Castro Verde recebeu apresentação do projeto

Castro Verde recebeu a  
apresentação do projeto 
“Reservas da Biosfera: 

territórios sustentáveis, comu-
nidades resilientes”, promovido 
pelo Ministério do Ambiente e 
Ação Climática, no âmbito do 
EEA Grants Portugal. Coordena-
do pela Quartenaire Portugal, o 

projeto tem como objetivos prin-
cipais reforçar o conhecimento, a 
visibilidade e a valorização das 12 
Reservas da Biosfera da Unesco 
Portuguesas, em articulação com 
as suas comunidades e com base 
nos ativos patrimoniais e serviços 
de ecossistema.

A sessão contou com as inter-

venções de António José Brito, 
Presidente da Câmara de Cas-
tro Verde, do Professor António 
Abreu, da Quartenaire Portu-
gal, Coordenador do Projeto, da 
Professora Helena Freitas, da 
Universidade de Coimbra, e da 
Professora Fernanda Rollo, da 
Universidade Nova de Lisboa. n

Presidente da Associação de Agricultores do Campo Branco

Na liderança da 
AACB, José da 
Luz Pereira teve 
oportunidade de 
fazer um caminho 
que uniu muitas 
partes, que 
trabalhou num 
sentido positivo e 
que levou a esse 
momento muito 
especial para Castro 
Verde, que foi a sua 
classificação como 
Reserva da Biosfera.
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Realizou-se no fim-de-semana de 8 e 9 de maio, o 
1º Grande Prémio de Ciclismo do Baixo Alentejo, 
promovido pela Associação de Ciclismo de Setúbal, 
em parceria com a EnvolvSport. A 1ª Etapa da prova 
partiu da vila de Alvito, no dia 8 de maio, e terminou 
em Castro Verde, com meta em frente ao quartel dos 
Bombeiros Voluntários, na Rua da Seara Nova. A 2ª e 

última etapa iniciou-se no Largo da Feira, em Castro 
Verde, na manhã de domingo, num percurso que 
passou por São Marcos da Atabueira, Mértola, Mina 
de São Domingos, Montalvo e Serpa, localidade onde 
decorreu a Cerimónia de Encerramento. O 1º Grande 
Prémio de Ciclismo do Baixo Alentejo contou como 
apoio da Câmara Municipal de Castro Verde. n

1º Grande Prémio de Ciclismo do Baixo Alentejo 
Prova passou por Castro Verde

Agita no Verão! 

Programa regressou 
a 10 de maio

O Programa de Atividade 
Física “Agita no Verão!” 
retomou a sua atividade 

no passado dia 10 de maio. GAP, 
Stretch, Core & Cardio e Total 
Body são algu mas das de ativida-
des propos tas e que vão decorrer 
ao longo dos próximos meses no 
Campo Sintético do Estádio Mu-

nicipal 25 de Abril, em Castro 
Verde, às 2ªs e 5ªs feiras, entre as 
18h30 e as 19h10, e às quartas-
-feiras, pelas 09h30.

As inscrições são gratuitas, e 
devem ser efetuadas até às 17h00 
do dia anterior à aula pretendida, 
em https://inque ritos.cm-castro-
verde.pt/ n

Câmara atribui apoios à 
SRD Entradense e 

FC São Marcos

A Câmara Municipal 
de Castro Verde atri-
buiu recentemente à 

Sociedade Recreativa e Des-
portiva Entradense (SRDE) e 
ao Futebol Clube de São Mar-
cos um apoio financeiro de 
€ 6 430,00 e de € 18 000, 00, 
respetivamente.

No caso da SRD Entra-
dense o apoio da autarquia 
tem como objetivos com-
participar um conjunto de 
intervenções nos balneá-
rios e arrecadação do Cam-
po de Futebol "António José 
Marques", em Entradas, a 
concretizar ao abrigo do 
Programa de Reabilitação 

de Infraestruturas Despor-
tivas, do Instituto Portu-
guês do Desporto e da Ju-
ventude (IPDJ).

Um investimento total de  
€ 36 736, 06, assumido em 
50% pelo IPDJ. O projeto 
prevê a colocação de pavi-
mento antiderrapante nos 
balneários, substituição de 
caixilharias, substituição 
da rede de abastecimento 
de água, torneiras, chuvei-
ros e acessórios, substitui-
ção de loiças sanitárias, de 
bancos e cabides por equi-
pamentos mais adequados 
e funcionais, e a pintura 
interior e exterior do espa-

ço, dotando-o de melhores 
condições de conforto e 
eficiência energética, adap-
tando-se assim às novas 
exigências funcionais, esté-
ticas e legais.

Também o apoio conce-
dido ao Futebol Clube São 
Marcos tem como propó-
sito para fazer face às des-
pesas da substituição da 
cobertura dos balneários 
do Campo João Celorico 
Drago. Esta intervenção 
contempla a remoção de 
placas de fibrocimento por 
uma empresa especializada, 
e a colocação de nova cober-
tura.n

No dia 26 de junho, 
a Câmara Munici-
pal de Castro Verde 

organizou a 3ª Travessia da 
Planície, que reuniu cerca 
de 160 participantes, fe-
derados e não federados. A 
iniciativa abrangeu a prá-
tica de corrida (11km) e ca-
minhada (7km ou 11km), 
num percurso que ligou as 
localidades de Entradas e 

S. Marcos da Atabueira, no 
concelho de Castro Verde.
Inserida nas Comemora-
ções do Feriado Municipal 
do concelho, a prova par-
tiu da Avenida de Nossa 
Senhora da Esperança, em 
Entradas, e contou com o 
apoio das Juntas de Fre-
guesia de Entradas e São 
Marcos da Atabueira, e a 
colaboração da Cruz Ver-

melha Portuguesa – De-
legação de Castro Verde, 
Grupo da Juventude da 
Cruz Vermelha Portuguesa 
de Castro Verde, Bombei-
ros Voluntários de Castro 
Verde, Juve Bombeiros de 
Castro Verde, Guarda Na-
cional Republicana, Asso-
ciação de Atletismo de Beja 
e alguns voluntários, a tí-
tulo pessoal. n

Prova reuniu 160 participantes

3ª Travessia da Planície

No âmbito das Comemora-
ções do Feriado do conce-
lho, a Câmara Municipal 

de Castro Verde, em parceria com a 
Federação Portuguesa de Ciclismo 
– Delegação do Algarve, organizou 
o 1º Grande Prémio de Ciclismo de 
Castro Verde para os escalões de 
Elites, Sub23 e Masters (mascu-
linos), que se realizou no fim-de-
-semana de 26 e 27 de junho. Esta 
primeira edição da prova, partiu da 
vila de Casével, no dia 26, percorreu 
todas as freguesias do concelho, e 
contou com a participação de cerca 
de 150 atletas. O ciclista João Le-
tras, da formação ASFIC - Grupo 
Parapedra foi o grande vencedor 
deste 1° Grande Prémio de Ciclismo 
de Castro Verde, tendo conquistado 

o 1º lugar da classificação na pri-
meira etapa da prova, no sábado, 
que ligou Casével a Castro Verde, 
segurando depois a camisola ama-
rela com o segundo lugar alcançado 
pela sua equipa no contrarrelógio 
coletivo realizado no domingo, 
27, entre Entradas e Castro Verde.
Para a autarquia esta iniciativa re-
presentou mais uma oportunidade 
de dinamizar e promover Castro 
Verde através da prática desportiva 
do ciclismo, numa competição que 
passa a integrar o calendário des-
portivo do concelho. A iniciativa 
contou ainda com o apoio da União 
de Freguesias de Castro Verde e Ca-
sével e das Juntas de Freguesia de 
Entradas, S. Marcos da Atabueira e 
Santa Bárbara de Padrões. n

1º Grande Prémio de 
Ciclismo de Castro Verde 
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CRAQUESDATERRA

Jorge Martins, “Shéu”, alcunha pela qual 
é mais conhecido, é natural de Ervidel, 
no concelho de Aljustrel, mas reside em 
Castro Verde há muitos anos. Retirado 
do mundo futebolístico há já algum 
tempo, afirma que a sua geração “nasceu 
com a bola nos pés” e o seu caso, não foi 

exceção. “Comecei a jogar futebol assim que comecei 
a andar, por isso acho que tem sido desde sempre”, 
conta.
Formou-se como jogador no Zona Azul, de Beja, e, 
mais tarde, vestiu o emblema d’Os Tribunas, onde 
se sagrou campeão distrital. Já como sénior, jogou 
durante doze épocas, alinhando nas equipas do 
Alvorada de Ervidel, do Vasco Gama de Sines, do SC 
Mineiro Aljustrelense, do União Santiago Cacém, 
do Ourique Desportos Clube e, naturalmente, do 
Futebol Clube Castrense, clube pelo qual nutre “uma 
grande paixão”, afirma.
“Vim para o Castrense pela mão do Sr. Cartaxo, que 
era o treinador na altura. A equipa era muito jovem, 
eu conhecia muito poucos companheiros, mas mui-
tos deles acabaram por ser muito importantes na 
caminhada para subida da equipa à 3.ª Divisão”.
Desses tempos, recorda com nostalgia alguns cole-
gas de equipa e da equipa técnica do emblema verde 
e preto. “Vou referir o Manel Vaz, que era o capitão 
de equipa, e o Jorge Fragoso, como parte da equipa 
técnica. Foram muito importantes num balneário 
saudável. Também não posso esquecer o Tói Mar-
ques, que deu grande impulso e todos o dirigentes 
e sócios, que tiveram um papel preponderante no 
crescimento do clube”.
Histórias caricatas dessa época não faltam, e Jorge 
teria muitas para contar! Mas relembra um episódio 
especial, numa deslocação à Madeira, onde o FC 
Castrense defrontou a equipa do Santa-Cruzense, 
num jogo para a Taça de Portugal. “Assim que o jogo 
terminou, tínhamos que apanhar o avião. Chegá-
mos ao aeroporto e fomos apreciar a vista, quando 
nos deparámos com um terraço com um bar, sem 
barman e cheios de sede. Um de nós lembrou-se a 
ir tirar uma imperial. Ao fim de 5 minutos, a malta 
estava toda a beber  e passou dos copos para canecas 
num instante! Felizmente correu tudo bem, porque 
não fomos apanhados, e a viagem foi mais alegre”, 
conta.
Além de ter sido jogador, “Shéu” também foi treina-
dor de futebol. “Penso que até tinha algum perfil, 
mas foi uma carreira curta! Na época seguinte fiquei 
como adjunto FC Castrense, passei pelo Mineiro Al-
justrelense e terminei no Entradense. A vida profis-
sional alterou-se e quando não podes acompanhar 
os treinos e os jogos, não faz sentido continuar”.
Hoje, aos 53 anos, já não se encontra ligado ao fute-
bol, mas encontrou outra paixão. “Neste momento, 
o meu desporto é o ciclismo. Gosto muito de andar 
de bicicleta e é a modalidade que mais se coaduna 
com a minha condição física”, refere. n

Jorge 
Martins 
“Shéu”
53 anos
Supervisor 
na Somincor

Vim para o 
Castrense pela 
mão do Sr. 
Cartaxo, que 
era o treina-
dor na altura. 
A equipa era 
muito jovem, 
eu conhecia 
muito poucos 
companheiros, 
mas muitos 
deles acaba-
ram por ser 
muito impor-
tantes na ca-
minhada para 
subida da 
equipa à 3.ª 
Divisão".

As equipas de hóquei 
em patins e os atletas 
de patinagem artísti-

ca do Futebol Clube Castren-
se regressaram aos treinos 
e às competições oficiais no 
Pavilhão Municipal António 
dos Anjos, em Castro Verde, 
no passado dia 5 de maio.

Depois de obras profun-
das e investimento superior 
a meio milhão de euros in-
vestidos pela Câmara Muni-
cipal, a alegria do desporto 
voltou a este espaço, que se 
encontra agora dotado de 
novos balneários e nova co-
bertura, numa intervenção 

de € 378.252, a que se juntou 
a instalação do novo rin-
que, cujos custo totalizam € 
127.145. 

A intervenção teve como 
objetivo central a substi-
tuição da cobertura, elimi-
nando os inúmeros pontos 
de infiltração existentes e o 
aumento do número de bal-
neários dos atuais quatro 
para seis. Com esta requali-
ficação será possível voltar a 
ter a normal capacidade de 
funcionamento do espaço, 
que se encontrava reduzida 
devido ao seu deficiente es-
tado de conservação. n

Pavilhão António 
dos Anjos retoma 

competições

A  alegria do 
desporto voltou 
ao Pavilhão Des-
portivo que se 
encontra agora 
dotado de novos 
balneários e nova 
cobertura, numa 
intervenção de 
€ 378.252.

Já retomaram os treinos e as competições oficiais 
no requalificado Pavilhão Municipal António dos 

Anjos, após meses de obras profundas no espaço. 

Decorreu no dia 13 de 
junho, na Cerca dos 
Pinheiros, em Castro 

Verde, o Campeonato Regio-
nal XCO Algarve, organizado 
pela AMCP Bike Team.

A iniciativa contou com a 
participação de cerca de 300 
atletas e incluiu provas em 
linha escolas, competição e 
entrega de prémios, e contou 
com o apoio da Delegação do 
Algarve da Federação Portu-
guesa de Ciclismo, da Câma-
ra Municipal de Castro Verde 

e da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, da 
Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Castro Verde e 

da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde.n

Prova juntou 300 participantes

Castro recebeu 
Regional XCO
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NECROLOGIA
Ana Maria Romana, 88 anos, Sete 
António Francisco Brito Lança, 82 anos, Castro Verde 
António Mestre Serrana, 82 anos, Castro Verde 
António Pontes Costa, 94 anos, Casével 
António Valente Martins, 79 anos, Castro Verde 
Artur José Cesário, 91 anos, Horta da Abitureira 
Apolinário Guerreiro Mira, 82 anos, Castro Verde 
Aurélia Rosa David, 80 anos, Castro Verde 
Bárbara Maria Albertino, 85 anos, Piçarras 
Capitolina Nascimento Afonso, 78 anos, Casével  
Carlos António Maria Afonso, 77 anos, Namorados 
Catarina Silva Palma, 83 anos, S. Vicente da Beira  
Clarisse Maria Tereza Marques, 89 anos, Castro Verde 
Dimas Maria Rodrigues Gonçalves, 85 anos, Castro Verde 
Fernando Alves da Silva, 76 anos, Entradas 
Francisca da Conceição Guerreiro Valério, 95 anos, Castro Verde 
Francisco da Encarnação Simão Cavaco, 86 anos, Geraldos 
Francisco Jesuíno Martins, 82 anos, Entradas 
Francisco José Raposo Mira, 62 anos, Entradas 
Guilherme Filipe Pereira Afonso, 23 anos, Entradas 
Isabel Silva Nascimento, 82 anos, S. Marcos da Atabueira 
José Custódio dos Santos, 92 anos, Santa Bárbara de Padrões 
José Francisco Lopes, 84 anos, França 
José Guerreiro Manuel, 76 anos, Entradas 
José Santos Soares, 80 anos, Entradas 
Manuel Vitorino Pereira Lourenço, 56 anos, Sta. Bárbara de Padrões 
Maria Antónia de Almeida, 99 anos, Castro Verde 
Maria de Jesus Raposo Agostinho Batista, 65 anos, Entradas 
Maria Eugénia Vaz Alves de Brito, 85 anos, Geraldos 
Maria Francisca Rosa do Brito, 86 anos, Castro Verde 
Maria Gabriela Guerreiro Jorge Inácio, 58 anos, Monte Cerro 
Maria Joaquina Colaço Miguel, 90 anos, Castro Verde 
Mariália Batista Lagartinho Gomes, 75 anos, Castro Verde 
Mariana Ribeiro Jorge Nogueira 87 anos, Castro Verde 
Otília Maria Antónia, 93 anos, Castro Verde 
Palmira Maria Bárbara Guerreiro, 93 anos, Castro Verde 
Yvonne Ashton, 67 anos, S. Marcos da Atabueira 
Zulmira Amália Tobias, 93 anos, Castro Verde

Francisco 
Lopes Silva
Faleceu a 19/03/21 

Casével

Sua esposa, filha e restantes 
familiares vêm, por este meio, 
agradecer a todos os amigos 
e conhecidos que o acompa-
nharam até à sua última mo-
rada ou, que de qualquer outro 
modo, lhe manifestaram o seu 
pesar. A todos, obrigada.

Inácio Jacinto 
Palma

Faleceu a 21/02/2021 
Namorados

Suas filhas, filho, netas, netos 
e restante família vêm, por este 
meio, agradecer a todos os fami-
liares e amigos que de, uma ou de 
outra forma, demonstraram o seu 
apoio e o acompanharam até à 
sua última morada. 
Muito obrigado a todos.

José Batista 
Candeias

Faleceu a 7.03.2021 - São 
Marcos da Ataboeira 

A família de José Batista 
Candeias participa o faleci-
mento do seu ente querido 
e agradece a todos aqueles 
que o acompanharam até à 
sua última morada, ou que de 
qualquer outro modo, lhe ma-
nifestaram o seu pesar.

Alzira Maria 
Palma Mestre

Faleceu a 25/04/2021 – Natu-
ral do Monte dos Namorados, 

Suas filhas, filho, netos, netas e 
bisnetos agradecem a todos os 
familiares, amigos e vizinhos que 
prestaram a última homenagem 
ao seu ente querido e a todos os 
que, de uma forma ou outra, lhes 
deram o seu apoio.
A todos, muito obrigado.

No dealbar dos tempos da 
República em Castro Verde, dois jovens da al-
tura, decidiram encetar uma vida em conjunto, 
aliás como aconteceu a tantos outros.

A formação de uma família a partir de 
então, foi naturalmente decorrendo ao longo 
dos anos. Os filhos foram-se sucedendo, até 
o jovem casal de 1910, decidir que 10 já eram 
suficientes.

Quando as condições económicas desta 
gente de Castro já eram apreciáveis o agregado 
familiar fez-se registar numa fotografia, 
ficando a sua imagem para a posteridade, a 
preto e branco.

Cada um dos descendentes desse casal foi 
criando a sua própria imagem e ao longo 
do século passado praticamente todos eles 
deixaram a sua marca vincada no conjunto da 
população Castrense.

E digo praticamente todos, porque houve um 
deles que teve a longevidade suficiente para 
ainda estar presente entre nós até há poucos 
dias.

Sendo até ao seu desaparecimento físico 
com 98 anos (feitos no dia anterior), uma das 
pessoas mais idosas da terra, foi ao longo dos 
últimos anos da sua vida uma pessoa admirada 
e acarinhada pela generalidade da população de 
Castro Verde.

Foi o último dos irmãos do meu pai a partir. 
Pelas contingências desta época terrível que 
atravessamos.O seu nome EURICO TENENTE 
MARUTA.

Quando se volta a última página do livro da 
vida daqueles jovens de 1910, a tal fotografia a 
preto e branco transforma-se numa fotografia 
colorida.

Fernando Maruta

Somos 3 jovens viajantes da EN2 e tivemos o privilégio de conhecer o Sr. António 
moleiro! Marcou-nos profundamente. Gostaríamos de vos agradecer pela preserva-
ção deste ofício e dedicar um poema ao Sr. António.  

O Moinho 
Ao moinho do senhor António
Move-o o Vento 
Em cada vela sua 
Somos transportados no tempo  
Ao moinho do senhor António  
Move-o a Esperança 
De que surja o aprendiz 
Da sua mui nobre herança  

Ao moinho do senhor António 
Move-o a Saudade 
De um amor outrora traído 
Pela memória e identidade  
Ao moinho do Senhor António 
Move-o o Amor  
Pela sua esposa e pela arte 
Aos quais dedica o seu primor

Ana, Xana e Ju

CORREIO
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Com uma ação centrada 
no apoio à terceira idade 
e à infância, o Lar Jacin-

to Faleiro concentra as valências 
sociais de lar residencial, centro 
de dia, apoio domiciliário, cre-
che, jardim-de-infância e inter-
venção precoce, apoiando um 
total de 241 utentes. “Servir a 
comunidade, de forma solidária, 
indo ao encontro das suas neces-
sidades, promovendo a melhoria 
e a eficácia dos serviços através 
das várias respostas sociais dis-
poníveis é a principal missão 
desta IPSS, sem fins lucrativos”, 
explica Carlos Vitoriano, presi-
dente da instituição.

Ao nível da oferta no domínio 
da 3ª idade, o Lar Jacinto Faleiro 
divide-se em dois Polos. O Po-
lo I está situado no Largo Vítor 
Guerreiro Prazeres, em Castro 
Verde, e serviu durante anos 
como Hospital da Misericórdia 
até à sua reconversão para Lar 
de Idosos. No edifício do anti-
go Centro de Saúde funciona, 
desde 2003, o Polo II desta IPSS 
que, em 2011, sofreu obras de 
ampliação permitindo aumen-
tar a sua capacidade para mais 
14 camas. Atualmente, “a taxa 
de ocupação na valência de lar é 
de 100%”, explica Carlos Vito-
riano, “sendo que a instituição 
dispõe de um total de 98 camas, 

distribuídas pelos dois polos”. 
No contexto da pandemia, re-
servámos três quartos em cada 
Polo, destinados a isolamento, 
caso volte a surgir essa necessi-
dade”, conclui. Na valência de 
Apoio Domiciliário, a institui-
ção presta apoio a um total de 40 
utentes e em Centro de Dia tem 
acordo com 29 utentes, porém, 
“atendendo à pandemia e ao fac-
to do Centro de Dia se encontrar 
agregado ao Lar, por determina-
ção da tutela não temos utentes”.

O Lar Jacinto Faleiro assume 
também um importante papel no 
apoio à infância no concelho de 
Castro Verde, sendo a única insti-
tuição que dá resposta à valência 
de Creche. Construído no final 
dos anos 70, “o edifício começou 
por funcionar como Jardim-de-
-Infância. A valência de creche é 
criada na sequência da constru-
ção do novo edifício”, explica o 
presidente. Atualmente a Creche 
da instituição é frequentada por 
74 crianças e o Jardim de Infân-
cia por 40, o que perfaz um total 
de 114 crianças. Paralelamente, 
o Lar Jacinto Faleiro tem uma 
Equipa Local de Intervenção Pre-
coce na Infância, com uma ação 
centrada no desenvolvimento de 
crianças até aos 6 anos de idade, 
tendo por base um conjunto de 
medidas de apoio integrado cen-

trado na criança e na família, que 
inclui ações de natureza preven-
tiva e reabilitativa, designada-
mente no âmbito da educação, da 
saúde e da ação social. Esta equi-
pa acompanha, neste momento, 
cerca de 30 crianças.

Fruto do património que é 
propriedade da instituição e da 
necessidade de garantir a diver-
sificação das fontes de receita ne-
cessárias à manutenção do objeti-
vo social da mesma, o Lar Jacinto 
Faleiro aposta também na explo-
ração agrícola. “O benemérito Sr. 
Jacinto Faleiro, doou uma vasta 
área de terreno rústico distri-
buído por várias propriedades. A 
instituição faz a exploração dire-
ta, em duas dessas propriedades, 
Pereiras e Bispos, com uma área 
acima dos 1000 ha, onde temos 
um rebanho de ovelhas e uma 
manada de vacas. Fazemos as 
culturas adequadas para estas 
áreas, retirando daí proveitos 
significativos para a sua rentabi-
lidade e gestão”, sublinha Carlos 
Vitoriano.

O Lar Jacinto Faleiro conta 
com os apoios da Segurança So-
cial e da Câmara Municipal de 
Castro Verde os quais, “apesar 
de fundamentais, são ainda in-
suficientes para os serviços que é 
necessário prestar, sobretudo na 
área de terceira idade”, explica o 

presidente da IPSS, sublinhando 
que, “a pandemia veio “pôr a nu” 
as dificuldades que já existiam, 
pois as despesas duplicaram com 
a aquisição de produtos de higie-
nização e EPIS, e os proveitos di-
minuíram. Não podemos ignorar 
que tivemos preciosas ajudas, 
nomeadamente, da Câmara de 
Castro Verde, da União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casével 
e do Instituto do Emprego através 
de programas de apoios à contra-
tação de pessoal. Pontualmente 
existiram também alguns dona-
tivos do tecido empresarial local e 
de fornecedores que, embora pe-
quenos, trouxeram algum alívio 
em termos de tesouraria”, conclui.

Ao nível da oferta no domínio 
da terceira idade o Lar Jacinto Fa-
leiro disponibiliza serviços médi-
cos, de enfermagem, animação 
sociocultural, transporte, via-
gens lúdicas, psicomotricidade, 
atividade física para a terceira 
idade, intercâmbios e festas in-
ternas.

Quanto ao futuro da institui-
ção, Carlos Vitoriano afirma que 
o mesmo continuará a centrar-
-se numa perspetiva diversifi-
cadora da atividade económica, 
tendo como foco principal o in-
vestimento e desenvolvimento 
da intervenção social do Lar Ja-
cinto Faleiro. n

Lar Jacinto Faleiro

Uma instituição fundamental

Herdeiro direto da Santa Casa da Misericórdia, o Lar Jacinto Faleiro é uma importante instituição de 
solidariedade social, cuja atividade se iniciou há 45 anos, a 1 de janeiro de 1976, assumindo o nome do 

benemérito Sr. Jacinto Manuel Faleiro que legou à "Misericórdia" da vila todos os bens da casa.

Paralelamente ao 
importante papel 
desenvolvido 
junto da 3ª idade 
e da infância, a 
instituição assume 
igual relevância 
enquanto entidade 
empregadora 
no concelho ao 
assegurar um 
total de 139 postos 
de trabalho, em 
especial no feminino, 
divididos pelas 
diferentes áreas de 
intervenção.
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Castro Verde XXI

Projeto regressou 
às pequenas 
localidades

Decisão também aprovada na AM

Câmara aprova subsídio 
de Penosidade e Risco

A Câmara Municipal de 
Castro Verde aprovou, 
em reunião no dia 20 de 

maio, a atribuição de um suple-
mento remuneratório de peno-
sidade, insalubridade e risco aos 
trabalhadores que operam nas 
áreas da recolha e tratamento 
resíduos, higiene urbana e sa-
neamento, cemitérios e da apli-
cação de alcatrão e betuminoso, 
num investimento municipal 
superior a € 18.000.

Esta medida irá abranger 
cerca de 40 trabalhadores e re-
presenta um esforço financeiro 
na ordem do € 3.600/mês, pa-
go com retroativos a todos os 
trabalhadores desde o início 

de 2021. Na ótica da Câmara 
Municipal, esta é uma medida 
muito importante porque per-
mitirá melhorar as condições 
de trabalho e remuneratórias 
dos trabalhadores abrangidos.

A atribuição deste suplemen-
to remuneratório é um proces-
so que tem vindo a decorrer ao 
longo dos últimos meses e a 
sua concretização reveste-se de 
importante alcance social e de 
valorização do trabalho e dos 
trabalhadores.

Refira-se que este processo 
foi partilhado e teve parecer 
dos sindicatos, sendo possível 
ao Município instruir e consoli-
dar melhor este processo. n

O projeto “Castro Verde 
XXI”, suspenso em 
novembro devido à 

pandemia COVID-19, regres-
sou às pequenas localidades 
do concelho no passado dia 10 
de maio e retomou o conjunto 
de atividades multidisciplina-
res e de proximidade com a po-
pulação iniciado em outubro 
de 2019. O projeto mantém 
a sua aposta na promoção de 
atividades descentralizadas 
em diferentes áreas, com ên-
fase para a ação social, saúde 
e bem-estar, exercício físico, 
novas tecnologias, educação 
e literatura e tem como obje-
tivo ser um contributo para a 
melhoria da qualidade de vida 
destas populações, através da 
promoção da solidariedade 

intergeracional, do fortaleci-
mento do espírito de comuni-
dade e de entreajuda, da parti-
lha e do convívio. O projeto vai 
ser dinamizado ao longo de to-
do o ano tendo como base um 
leque de atividades, recursos e 
parcerias já existentes, sendo 
a mais recente a parceria esta-
belecida com o projeto CLDS 
4G “Castro + Vivo”. O objeti-
vo é prestar um verdadeiro 
apoio de proximidade a todas 
as pessoas, tendo presente as 
necessidades e interesses das 
comunidades locais do nosso 
concelho. Todas as ativida-
des agendadas no âmbito do 
projeto decorrerão respei-
tando as normas estabele-
cidas pela Direção Geral de 
Saúde (DGS). n

Esta é uma 
medida muito 
importante que 
permitirá melhorar 
as condições 
de trabalho e 
remuneratórias 
dos trabalhadores 
abrangidos.

Até ao dia 10 de julho pode ser visitada no Centro de Ar-
tes e da Viola Campaniça de Castro Verde, a exposição 
“Eu Sou Uma Obra de Arte”, que reúne um conjunto de 

trabalhos dos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde, desenvolvidos no âmbito das Sessões de ALE 
- Atividades Lúdico-Expressivas, inseridas nas AEC’s - Ativida-
des de Enriquecimento Curricular.

Estes trabalhos são o resultado de uma atividade proposta 
a um conjunto de turmas, durante o último período de confi-
namento, que acabou por se estender às restantes, durante as 
férias da Páscoa.

Neste contexto de isolamento, os alunos foram desafiados 
a visitar museus online, com o objetivo de, ao seu critério, es-
colherem um quadro famoso, recriando-o com objetivos do 
dia-a-dia. Esta divertida atividade contou com o contributo das 
famílias e pretendeu estimular a criatividade, conhecimento e 
aprendizagem dos alunos.

O resultado?! Uma divertida e criativa exposição, onde é pos-
sível descobrir as recriações protagonizadas por estas crianças.

A exposição pode ser visitada de 2ª a 6ª feira, entre as 09h00 
e as 19h00. n

Eu Sou Uma Obra de Arte

Exposição patente 
no Centro de 

Artes e da Viola 
Campaniça

A Câmara (16 de junho) e 
a Assembleia Municipal 
de Castro Verde (22 de 

junho) aprovaram a Prestação 
de Contas de 2020 do Municí-
pio, com os votos a favor dos 
eleitos do PS e a abstenção da 
CDU.

Num ano extremamente difí-
cil e que “nunca mais nos sairá 
da memória”, o Presidente da 
Câmara, António José Brito, 
destaca o facto de, em 2020, a 
Câmara Municipal ter perdido 
“definitivamente a esperança 
de voltar aos dias das boas re-
ceitas da Derrama” e, a par dis-
so, ter sido o ano da “terrível 
pandemia COVID-19”. 

“Com a pandemia, estamos 
a falar de custos superiores 
a € 300.000 e, nesses custos, 
gostaríamos de destacar o fac-
to de, durante 15 meses (nove 
meses em 2020 e seis meses em 
2021), todas as empresas do 
concelho terem ficado isentos 

de pagar água, afetando a re-
ceita do Município em mais de 
€ 146.000 (de março de 2020 a 
maio de 2021)”, explica.

Noutro sentido, António José 
Brito destaca, “por serem muito 
importantes”, os investimentos 
concretizados em todo o con-
celho, como a Estrada de Santa 
Bárbara, Pavilhão Desportivo, 
Rua Morais Sarmento, Centro 
de Artes e da Viola Campaniça, 
Rede de Águas ou Parques In-
fantis de Castro Verde.

“A execução orçamental re-
flete bem as dinâmicas que foi 
possível ter em 2020 como con-
sequência do trabalho intenso 
realizado pela Câmara Mu-
nicipal”, afirma o Presidente, 
afirmando que “é preciso não 
ignorar que foi um ano decisivo 
para dar passos muito impor-
tantes que permitiram iniciar a 
criação da Zona Empresarial de 
Castro Verde, o alargamento do 
Cemitério Municipal de Castro 

Verde e a construção da Casa 
Mortuária de Entradas”.

Refira-se que as contas apre-
sentam um resultado líqui-
do negativo de € 493.133.30. 
Contudo, assinale-se que a 
transição do POCAL para 
o normativo contabilístico 
atual (SNC-AP), em 1 janeiro 
de 2020, teve impacto nas de-
monstrações financeiras. De 
facto, as transferências do Or-
çamento de Estado, nomeada-
mente o Fundo de Equilíbrio 
Financeiro (FEF) de Capital (€ 
605.753) e por via do artigo 
35.º, nº. 3, da Lei nº 73/2013 
(€ 208.376), passaram a ser 
classificados em “Património” 
quando antes eram classifica-
das em rendimentos. Esta al-
teração fez com que deixassem 
de ser alocadas à demonstração 
de resultados e passaram a ser 
alocadas ao Balanço, o que, na-
turalmente, teve impacto no re-
sultado líquido do período.    n

Contas de 2020 
estão aprovadas


