
DESENVOLVIMENTO

Campanha de Natal: 
Ofereça Castro Verde!

O Gabinete de Apoio ao De-
senvolvimento, em parceria com 
os artesãos, produtores e co-
mércio local, vai dinamizar uma 
Campanha de Natal com o ob-
jetivo de incentivar as compras 
no comércio local. Também a 
União de Freguesias retoma a 
organização do Concurso de 
Montras de Natal. Pág. 7

Castro Verde é um terra ativa fruto das dinâmicas da sua comunidade. Reconhecendo a importância da for-
mação, formal e informal, diferentes agentes proporcionam propostas educativas para todas as idades. É o 
caso do sistema público de ensino, do Conservatório Regional do Baixo Alentejo ou da Universidade Sénior de 
Castro Verde. Parceiros privilegiados que continuam a merecer a atenção da autarquia. Aqui, é possível apren-
der Ciências e Humanidades, frequentar um Curso Profissional, mas também estudar Dança, Cante ou um 
instrumento musical. Simultâneamente, um conjunto de disciplinas e atividades constituem um contributo 
no enriquecer dos tempos livres e são uma mais-valia na dinâmica social e cultural do concelho.  Pág.10 e 11
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Opções do Plano e 
Orçamento 2015

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde aprovou por maioria 
a proposta de Opções do Pla-
no e Orçamento para o ano de 
2015. Os documentos vão agora 
ser submetidos à apreciação e 
votação da Assembleia Muni-
cipal.  Pág. 2

Património                     

Memórias de 
Castro Verde na 
I Guerra Mundial

No centenário da I Guerra 
Mundial, e no início de uma 
tarefa que nos vai permitir co-
nhecer melhor a nossa comu-
nidade, ficámos a saber que 80 
jovens do concelho de Castro 
Verde foram mobilizados para 
este conflito.  Pág. 15

Cultura                                

Feira de Castro
Cumpriu-se a tradição e a 

Feira de Castro já lá vai. Muita 
gente veio para vender e com-
prar numa das últimas grandes 
feiras do sul que voltou a ter 
um programa cultural que va-
lorizou a sua tradição. Pág. 13 

Ambiente                           

Ano Internacional 
da Cristalografia

O Município de Castro Ver-
de associou-se às Comemora-
ções do Ano Internacional da 
Cristalografia, promovido pela 
UNESCO, e colocou placa alu-
siva à efeméride na Rotunda 
do Minério.  Pág. 14

Atividade física               

Dinâmica forte
O programa Atividade 

Com'Vida  arrancou em se-
tembro, envolvendo centenas 
de munícipes. Paralelamente, 
há uma forte atividade des-
portiva promovida pelo mo-
vimento associativo e Castro 
Verde continua a ser palco de 
importantes eventos despor-
tivos.  Pág.18 e 19

Castro Verde Comunidade Ativa

A Câmara Municipal de Castro Verde 
Deseja a Todos BOAS FESTAS!

CRBA
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 AUTARQUIA

Ao longo dos últimos três anos temos referido, 
incessantemente, que os resultados da polí-

tica deste Governo são, e serão por muitos anos, ca-
tastróficos e dramáticos para o nosso país. De forma 
regular temos chamado a atenção para as dificulda-
des que todos nós sofremos com a insensibilidade 
destes governantes, cujos mais recentes episódios 
da sua incompetente gestão são o grotesco das co-
locações dos professores neste ano letivo e as tão 
propagandeadas subidas das reformas mais baixas 
que, afinal, se resumem a dez cêntimos por dia. Mas 
se todos nós, individualmente enquanto cidadãos 
e contribuintes, sofremos as diatribes de um poder 
que serve os mais poderosos, também ao nível das 
autarquias locais o panorama não é muito diferen-
te. A democratização do poder local, sem sombra 
de dúvida uma das maiores conquistas do 25 de 
Abril de 1974, vem sendo, paulatinamente, destruí-
da pelos últimos governos do Poder Central e, em 
particular, por este Governo de Passos Coelho e 
Paulo Portas. Pouco a pouco, a perda de autonomia 
financeira e administrativa, assim como o estran-
gulamento do seu funcionamento provocado pela 
impossibilidade de contratação de pessoal, asso-
ciado ao aumento de encargos fiscais e dos custos 
de funcionamento dos serviços, vem diminuindo as 
capacidades das autarquias em melhorar serviços, 
em garantir direitos adquiridos pelas populações, 
em proporcionar mais qualidade de vida ao dia-a-
-dia dos munícipes. Num ambiente de contração 
económica, num tempo em que as exigências e as 
necessidades dos cidadãos são cada vez maiores, 
num contexto em que a perseguição política dos 
Governos Centrais é cada vez mais cirúrgica, torna-
-se cada vez mais difícil gerir uma autarquia local, 
assegurando a qualidade (exigível) de um serviço 
público. Só uma gestão continuada de consolidação 
das contas públicas permite efetuar investimentos, 
como os que foram feitos nestes últimos anos no 
concelho, nomeadamente a construção do Lar de 
Santa Bárbara de Padrões, o Centro Escolar nº 2 
ou o apoio indispensável à construção do Lar de 
Entradas, apenas para citar alguns investimentos 
do Município. Mas apesar das dificuldades em que 
vivemos, a nossa atitude é a de não desistir e de 
acreditar que o dia de hoje é possível sem hipotecar 
o dia de amanhã. E é por isso que, apesar de viver-
mos em tempo de contração e de falta generalizada 
de esperança, estamos a apostar na educação dos 
mais novos em torno do empreendedorismo; que 
estamos a construir o CIEBAL para instalar projetos 
de pequena dimensão, particularmente vocaciona-
dos para os jovens, nas mais diversas áreas econó-
micas; que iniciámos o processo de loteamento da 
Zona de Atividades Económicas, com vista à instala-
ção de projetos que ganhem corpo em setores que 
tenham particular relação com os nossos recursos; 
é por isso que estamos a trabalhar cada vez mais 
com os nossos comerciantes, com os produtores 
locais e os artesãos em torno de uma marca “Castro 
Verde” que evidencie o que de melhor temos no 
nosso concelho. E fazêmo-lo porque acreditamos 
que o amanhã se constrói não hipotecando o pre-
sente.     

FRANCISCO DUARTE

EDITORIAL

Assembleia Municipal de Castro Verde

Taxas de Derrama, IMI e IRS 2015 
aprovadas

A Assembleia Municipal de Cas-
tro Verde, dando cumprimento 
aos termos legais, aprovou, em 
sessão ordinária do dia 9 de se-
tembro, as taxas de Derrama, IMI 
e a participação variável de IRS 
a aplicar no concelho de Castro 
Verde, no ano de 2015.

No que respeita à Taxa Muni-
cipal sobre Imóveis, a Assembleia 
Municipal de Castro Verde apro-
vou, por unanimidade, e à seme-
lhança do ano transato, manter 

os prédios urbanos taxados pelo 
valor minímo de 0,3%.

Em relação à taxa de partici-
pação variável de IRS a aplicar 
em 2015, esta irá manter-se nos 
5%. Uma proposta aprovada por 
maioria, com os votos favoráveis 
e uma abstenção dos eleitos da 
CDU e quatro votos contra do 
Partido Socialista que apresentou 
uma proposta alternativa de 2%, 
tendo a mesma sido rejeitada pela 
CDU com 11 votos contra e 2 abs-

tenções. A Derrama continuará 
a ser taxada a 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de 
IRC, para as empresas com um 
volume de negócios acima dos 
150 mil euros, sendo que as em-
presas que tenham um volume 
de negócios inferior a esse valor 
ficarão isentas de taxa sobre o 
lucro tributável. Estas taxas da 
Derrama foram aprovadas por 
maioria, com duas abstenções 
dos vogais da CDU.

Planos e Orçamentos autárquicos 2015
Câmara e Juntas promoveram Reuniões 
Preparatórias 
A Câmara Municipal de Castro 

Verde e as Juntas de Freguesia 
do concelho promoveram, entre 
os dias 7 e 13 de outubro, um 
conjunto de reuniões para dis-
cutir e preparar os Planos e Or-
çamentos dos respetivos órgãos 
autárquicos, para o ano 2015.

As reuniões, nas quais se ape-
lou à participação das popula-
ções e dos agentes ativos da 
comunidade, decorreram nas 
sedes de freguesia e na locali-
dade de Casével, e procuraram 
recolher contributos para a de-
finição de linhas de atuação au-
tárquica para o futuro.

Após o término destes Fóruns 
de Participação da Comunidade, 
a Câmara Municipal de Castro 

Verde reuniu com as Juntas de 
Freguesia para analisar a infor-
mação participada e proceder 

à inscrição das ações conside-
radas prioritárias em plano de 
atividades e orçamento.

Opções do Plano e 
Orçamento 2015
Após a sua aprovação em reunião da Câmara Municipal, a proposta 
de Opções do Plano e Orçamento 2015 vai ser apreciada e votada 
na Assembleia Municipal de Dezembro. Os documentos podem ser 
consultados no site da autarquia.

Os documentos “Opções do 
Plano e Orçamento 2015”, com 
um orçamento de 11.800.000,00€de 
euros, definem as linhas estra-
tégicas de atuação nas diferentes 
áreas para o próximo ano, dentro 
do enquadramento político do 
mandato em curso, enquadradas 
pelas competências das autar-
quias locais. 

Depois da apresentação do pro-
jeto dos documentos em reunião 
extraordinária da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde no dia 16 
de outubro de 2014, e decorrido 
o período reservado à apreciação 
pública, os documentos previ-
sionais para 2015 foram subme-
tidos à apreciação e votação da 
Câmara Municipal, em reunião 
do dia 29 de outubro, tendo os 

mesmos sido aprovados por maio-
ria, com duas abstenções dos ve-
readores eleitos pelo Partido So-
cialista.

Importa referir que foram tam-
bém apreciadas e votadas as pro-
postas de Acordos de Execução, 
Contratos Interadministrativos 
e Acordos de Colaboração a ce-
lebrar com as Juntas de Freguesia, 
documentos onde, dando con-
tinuidade a uma política que tem 
sido prática no concelho pelas 
autarquias locais, sobressai o im-
portante papel que as Juntas de 
Freguesia assumem no desen-
volvimento de projetos e no de-
senvolvimento de dinâmicas lo-
cais aos mais diversos níveis de 
atuação. Estes documentos, tal 
como o Mapa de Pessoal para o 

ano de 2015, foram aprovados 
por unanimidade pelo executivo 
camarário.

Os documentos foram envia-
dos à Assembleia Municipal para 
que sejam submetidos à aprecia-
ção e votação na sessão a realizar 
em Dezembro, encontrando-se 
os mesmos disponíveis para con-
sulta na página da  internet da 
autarquia (menu "A Autarquia 
- Câmara Municipal - Docs. Pre-
visionais e Outros), bem como 
as atas das reuniões da Câmara 
Municipal, nas quais se encontra 
registada a discussão e a argu-
mentação das posições assumi-
das na votação dos documentos 
previsionais para 2015 no órgão 
Câmara Municipal.  
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AUTARQUIA  

Obras no IP2 sem 
reinício previsto

As obras de requalificação no 
IP2 continuam paradas apesar 
do anúncio feito pelas Estradas 
de Portugal (EP), afirmado que 
os trabalhos seriam retomados 
em julho passado.  Em resposta 
enviada à CIMBAL – Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, a empresa Estradas de 
Portugal admite que não há data 
para a retoma das obras e que, 
para já, é preciso renegociar com 
a subconcessionária, concreti-
zar o plano de trabalhos, ter au-
torização das entidades finan-
ciadoras e o visto do Tribunal 
de Contas. 

“Um processo que poderá de-
morar mais de um ano” referiu 

Francisco Duarte, que “não acre-
dita que as obras sejam termi-
nadas, conforme previsto, até 
2016”. 

O IP2 serve o concelho de Cas-
tro Verde representando um eixo 
fundamental para o desenvol-
vimento do concelho e de toda 
a região do Alentejo. Encontra-
-se num estado de completa in-
segurança e risco para os seus 
utilizadores, contribuindo a de-
cisão da suspensão das obras 
para a diminuição da qualidade 
de vida das populações locais, 
representando mais um obstá-
culo à dinamização da economia 
concelhia e regional.

ANMP contra Proposta de OE 2015
A Associação Nacional de Mu-

nicípios Portugueses (ANMP) está 
em “clara e inequívoca” discor-
dância com a Proposta de Orça-
mento de Estado para 2015 (OE2015), 
apresentada pelo Governo à As-
sembleia da República, por este 
não cumprir o acordo estabele-
cido entre aquela organização e 
o Governo.

A discordância dos municípios 
perante a proposta apresentada 
pelo Governo “assenta, desde 
logo, na constatação do incum-
primento do acordo assinado” 
entre o executivo e a ANMP em 
julho deste ano, e no facto da Pro-
posta de Lei acentuar a tendên-
cia, “já verificada nos últimos 
anos, de agravamento das restri-

ções à autonomia e gestão do 
poder local”, constitucionalmen-
te consagrada, considerando que 
foi essa tendência que conduziu 
os municípios a uma situação de 
“sucessivas impossibilidades de 
resposta e de diminuição da qua-
lidade dos serviços prestados às 
populações”. 

MOÇÃO 
SOBRE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2015

Considerando que a proposta de OE para 2015:
Conduz ao agravamento do fosso entre volume de montantes transferidos e a regra geral pre-

vista na Lei das Finanças Locais aferida a uma % da média dos três impostos que relevam para o 
FEF e FFF. (Para uma variação de 17 % entre 2012 e 2013 do volume da receita do IVA+IRS+IRC, a 
variação proposta na alínea a) do artigo 85º é de 1.5 %);

Consagra ainda, para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (inaugurada com a Lei de 2007) que 
faz com que a transferência não seja fixada em 1.952 milhões de euros, uma subavaliação do valor 
remanescente, ou seja mais 85 milhões que em 2014 (1.785 milhões em vez dos 1726 milhões).

Adicionalmente faz o truque de cumprir a variação máxima dos 5 %, não referenciada como a lei 
determina ao FEF e FSM, mas incluindo o IRS, conduzindo a que nos “acertos para impedir o au-
mento devido de transferências o FEF seja “martelado” de tal maneira que há municípios a perder 
10% e mais desse montante (os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto veem o FEF 
reduzir-se respetivamente em 15 e 19 milhões de euros!);

Integra no FSM a verba autónoma para transportes escolares (23 milhões de euros), já por si 
comprovadamente insuficiente;

Insiste, pelo segundo ano consecutivo, no incumprimento do que a Lei estipula sobre transfe-
rências para AM e CIM, num quadro em que a própria regra de exceção (inaceitável) desaparece, 
incumprimento que se traduz em mais de 5 milhões de euros no seu conjunto;

Estabelece a consignação do crescimento do FEF resultante da LFL à realização da participação 
do FAM e consolidação orçamental (divida de médio e longo prazo e pagamentos em atraso);

Impõe restrições no domínio de recursos humanos, seja por via do controlo de admissões e pro-
cedimentos concursais, seja na valorização dos trabalhadores;

Determina a obrigatoriedade de prestação de contas das verbas efetivas realizadas no âmbito 
do FSM no domínio da Educação, com devolução das verbas não gastas;

Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de que são exemplo:

• Tetos de pagamento automáticos (e arbitrários) ao SNS;
• Retenção em favor da DGAL, de 0.1% do FEF;
• Por “violação” da redução em 10% do volume de pagamento a 90 dias não relevando para o 

efeito as dívidas pagas ao abrigo do PAEL;
• Por “violação” da não redução de trabalhadores;
• Pela “violação” das disposições sobre pessoal dirigente;
• Pelo incumprimento da renovação de contratos a termo; Por não cumprimento da consigna-

ção do aumento IRS+IVA.

A Câmara Municipal de Castro Verde, na sua reunião ordinária de 5 de Novembro de 2014, de-
liberou, por unanimidade:

1. Proclamar o firme propósito de defender a autonomia do Poder Local, consagrada na Consti-
tuição da República e reclamar das Associações Nacionais dos Municípios e das Freguesias posi-
ções firmes e combativas contra as propostas do Orçamento de Estado para 2015, que contribuam 
para o seu enfraquecimento;

2. Exigir o cumprimento da Lei das Finanças Locais, apelando à Assembleia da República para 
que a faça cumprir, corrigindo a distribuição das verbas a inscrever para os municípios e freguesias;

3. Protestar contra a destruição do emprego público e contra uma ainda maior degradação das 
condições de trabalho dos trabalhadores das autarquias, impostas por este orçamento solidari-
zando-se com a sua luta;

4. Reclamar a retoma do investimento público e a assunção pelo estado das suas responsabili-
dades na saúde, educação e proteção social, a um nível que responda às necessidades da eco-
nomia local e às carências da população.

5. Remeter esta moção aos órgãos de soberania e à ANMP e divulgá-la junto da população.

Paços do Município de Castro Verde, 6 de Novembro de 2014.

O Presidente da Câmara,
- Francisco Duarte -

Proposta Lei de Orçamento de Estado 2015

Câmara aprovou Moção
A Câmara Municipal de Castro 

Verde, reunida em sessão ordi-
nária do dia 5 de novembro de 

2014 aprovou, por unanimida-
de, uma Moção, onde manifes-
ta a sua posição acerca da pro-

posta de Orçamento de Estado 
para 2015.

BATALHA DE OURIQUE 

Programa evocativo
comemorou 875º 
Aniversário

A 25 de julho, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde assina-
lou o 875º aniversário da Batalha 
de Ourique. 

A Cerimónia Evocativa, orga-
nizada em colaboração com 
a Direção de História e Cultura 
Militar, decorreu no local de S. 
Pedro das Cabeças (Castro Ver-
de) e contou com a presença do 
representante do Chefe do Es-
tado Maior do Exército, General 
João Manuel dos Santos Carva-
lho, do Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Verde, Fran-
cisco Duarte, da Presidente da 
Assembleia Municipal de Castro 
Verde, Maria Espírito Santo, e 
restantes autarcas do concelho 
de Castro Verde e Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde, no 

assinalar desta data histórica.
Para além da cerimónia mili-

tar evocativa, que incluiu o has-
tear da bandeira nacional, a de-
posição de flores junto ao 
monumento evocativo e home-
nagem aos mortos na Batalha, 
foram apresentados novos pai-
néis informativos  sobre a temá-
tica da Batalha travada por Afon-
so Henriques, no ano de 1139.

Durante a iniciativa foi ainda 
apresentado o painel “Novos olha-
res sobre a Batalha”, da autoria 
dos alunos do Movimento Inter-
cultural Identidades/Escola Su-
perior de Belas Artes, do Porto, e 
da Escola Secundária de Castro 
Verde, fruto do trabalho desen-
volvido nos dias que antecederam 
esta Cerimónia Evocativa.
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“Basta de Silêncio!”

CPCJ alertou para violência 
doméstica e bullying
A Comissão de 
Proteção de Crianças 
e Jovens de Castro 
Verde, em colaboração 
com o Agrupamento 
de Escolas de Castro 
Verde e a Câmara 
Municipal de Castro 
Verde inaugurou, na 
Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca, a 
exposição “Basta de 
Silêncio”. 

Tendo por base os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do con-
curso dirigido aos alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos e ensino secundário, 
a Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Castro Verde, em 
colaboração com o Agrupamen-
to de Escolas de Castro Verde, 
abriu ao público, no passado dia 
10 de outubro, no espaço da Bi-
blioteca Municipal Manuel da 
Fonseca, a exposição "Basta de 
Silêncio".

A exposição reúne cartazes ela-
borados pelos alunos destes ní-
veis de ensino e aborda temáticas 
como a violência doméstica e o 
bullying. Segundo Filipe Brito da 
CPCJ, a exposição teve como ob-

jetivos alertar e sensibilizar a co-
munidade para algumas das pro-
blemáticas que mais afetam o 
desenvolvimento infanto-juvenil.

“Escolhemos dois temas cen-
trais que se integram nas preo-
cupações da própria Comissão. 
Por um lado, a violência domés-
tica que, indiretamente, faz sofrer 
as crianças que pertencem as es-
sas famílias. Por outro, o bullying 
que é, cada vez mais, uma reali-
dade. Esta exposição, e o próprio 
título, são um apelo a que se fale 
sobre estes temas, de modo a po-
der resolvê-los.

Para além da componente pre-
ventiva e da sensibilização junto 
dos mais jovens, a iniciativa pro-

curou ainda envolver a comuni-
dade local, apelando à partici-
pação de todos. Para além da 
entrega dos prémios aos primei-
ros três classificados no concur-
so e dos diplomas aos cerca de 
40 alunos que participaram nes-
ta iniciativa, a abertura da expo-
sição contou ainda com um mo-
mento musical, protagonizado 
pelo grupo de música eletrónica 
"RSFP". Depois de ter estado pa-
tente ao público na Biblioteca 
mãe, a exposição viajou até ao 
Pólo de Casével, no período com-
preendido entre 4 e 15 de novem-
bro, seguindo depois para Entra-
das,  onde estará patente ao 
público até 29 de novembro. 

 SOCIAL 

Juntas promoveram passeios 
para seniores e reformados

Desde o início do mês de se-
tembro que as juntas de fregue-
sia do concelho de Castro Verde 
têm vindo a promover passeios 
direcionados aos seniores e re-
formados com a finalidade de 
proporcionar momentos de lazer 
e fomentar o convívio e a intera-
ção entre os participantes.

Em setembro, a Junta de Fre-
guesia de São Marcos da Atabuei-
ra reuniu 50 pessoas da freguesia 
para um passeio no “HipoTrip”, 
um autocarro anfíbio que circu-

la em terra e no mar, veículo onde 
percorreram alguns dos princi-
pais pontos turísticos da cidade 
de Lisboa, como a Praça do Co-
mércio, Marquês de Pombal, Mos-
teiro dos Jerónimos ou o Museu 
da Eletricidade. O Museu da Ciên-
cia Viva, no Lousal, foi o destino 
que se seguiu, a 26 de setembro, 
contando igualmente com cerca 
de 50 inscritos desta localidade.

No âmbito do programa “Cas-
tro Sénior”, também a União de 
Freguesias de Castro Verde e Ca-

sével promoveupasseios ao Mu-
seu da Ciência Viva / Museu Mi-
neiro do Lousal, que reuniu 250 
participantes.

Para além da visita ao espaço 
museológico, os passeios percor-
reram ainda parte da Costa Vi-
centina, passando pelas locali-
dades de Santiago do Cacém, 
Sines, Porto Covo e Vila Nova de 
Milfontes.

A Quinta dos Loridos, no Bom-
barral, foi o destino escolhido 
pela Junta de Freguesia de Santa 
Bárbara de Padrões para o Pas-
seio de Idosos e Reformados da 
Freguesia. Nos dias 16, 18 e 19 de 
setembro cerca de 130 partici-
pantes marcaram presença nes-
te passeio que passou também 
pela Aldeia do Sobralinho e pelo 
centro histórico de Mafra.

A 11 de outubro foi a vez  da 
Junta de Freguesia de Entradas 
promover um passeio ao Museu 
Nacional dos Coches, em Lisboa, 
que contou com mais de 50 par-
ticipantes. 

Liga Portuguesa contra o Cancro

Município associou-se 
ao Peditório Nacional 

Nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 
3 de novembro mais de 30.000 
voluntários da Liga Portuguesa 
contra o Cancro estiveram dis-
tribuídos por todo o país tendo 
como objetivo a recolha de fun-
dos no âmbito do Peditório Na-
cional.

O Município de Castro Verde 
associou-se à iniciativa e, à se-
melhança de outros anos, voltou 
a constituir uma equipa de vo-
luntários com vista à angariação 
de fundos nas principais zonas 
da vila.

Para além de constituir um 
exemplo de interajuda e solida-
riedade, esta é uma das mais im-

portantes ações de angariação 
de fundos da associação permi-
tindo, através dos fundos reco-
lhidos, concretizar ações de apoio 
ao doente, desenvolver iniciativas 
de prevenção primária e secun-
dária, bem como o apoio à for-
mação e investigação nesta área.

Para reforçar a importância do 
Peditório, a Liga Portuguesa con-
tra o Cancro criou uma campa-
nha de sensibilização – Contra 
o Cancro Todos Contam – que 
conta com o apoio e a participa-
ção de diversas figuras públicas, 
reforçando, uma vez mais, a im-
portância da união dos portu-
guesas nesta luta.

Cartão Social continua 
a apoiar famílias 
residentes no concelho  

O Cartão Social da Câmara 
Municipal de Castro Verde é uma 
medida de apoio a famílias re-
sidentes no concelho que se en-
contram em situação de vulne-
rabilidade social. Estas famílias 
podem beneficiar da comparti-
cipação de taxas e licenças mu-
nicipais, melhorias habitacionais 
e comparticipação  nas despesas 
de aquisição de medicamentos, 
considerados pelo médico como 
indispensáveis e sujeitos ao es-
calão de 6%, assim como da com-
participação na vacinação reco-
mendada pela autoridade de 
saúde. O apoio no transporte a 
doentes que se deslocam através 
de transporte público ou trans-
porte ambulatório (desde que 
não comparticipados) até um 

montante de 100 euros anuais é 
outro dos apoios que os utentes 
do Cartão Social podem bene-
ficiar de acordo com o seu esca-
lão.

Ao longo do primeiro semestre 
de 2014 foram atribuídos 50 no-
vos cartões e renovados outros 
40. Atualmente o número de be-
neficiários do cartão social é de 
271. As comparticipações em me-
dicação, feitas de acordo com dois 
escalões – A (comparticipação 
em 50%) e B (comparticipação 
em 30%), representaram, neste 
primeiro semestre, uma despesa 
total de 10.344, 32€.

Para mais informações con-
tacte o Gabinete de Ação Social 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde (286 320 700). 

Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança

Ações informam 
sobre burlas

A crise económica, o desem-
prego, a perda dos valores sociais 
e a exclusão social têm condu-
zido ao aumento da criminali-
dade, em especial, dos crimes 
contra o património. As burlas 
inserem-se nessa categoria e 
atingem especialmente alvos 
vulneráveis, maioritariamente 
constituídos por pessoas idosas, 
residindo, por vezes, sozinhas e 
em locais isolados.

No âmbito do “Programa Apoio 
65 – Idosos em Segurança”, a 
Guarda Nacional Republicana, 
em colaboração com a Câmara 
Municipal de Castro Verde e as 
Juntas de Freguesia do concelho, 

está a promover, desde o mês de 
outubro, um conjunto de ações 
de sensibilização e esclarecimen-
to sobre burlas junto da popu-
lação sénior do concelho.

Estas sessões, a decorrer até 
ao final do ano, têm como obje-
tivo informar sobre o perigo des-
te ato criminoso e facultar alguns 
conselhos importantes a ter em 
consideração em caso de burla, 
ajudando a prevenir e a evitar 
situações de risco.

Estas ações de sensibilização 
vão decorrer em todas as loca-
lidades das freguesias de Castro 
Verde e Casével e Santa Bárbara 
de Padrões.

Cartazes da exposição "Basta de Silêncio"
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ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL

II Fase de Requalificação do Estádio
Municipal 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde, no âmbito da segunda 
fase de requalificação, vai con-
tinuar a realizar intervenções no 
Estádio Municipal 25 de Abril. 
Neste âmbito terão início, em 
breve, os trabalhos de substi-
tuição da cobertura dos antigos 
balneários, bem como a insta-
lação de nova iluminação no 
campo relvado. Para além desta 
intervenção, há a salientar a ne-
cessidade permanente de ma-
nutenção deste equipamento, 
pelo que, recentemente, se pro-
cedeu à requalificação do campo 
relvado sintético. 

 A intervenção representou 
um investimento de 3, 161€ e 
contemplou a limpeza e esco-
vagem do relvado, bem como 
a verificação de outros porme-

nores. Esta ação, de caráter ab-
solutamente necessário, teve 
como objetivos garantir a ho-
mogeneidade e o nivelamento 
do relvado através da colocação 

de granulado de borracha, e 
prolongar a vida deste equipa-
mento, assegurando melhores 
condições para a prática des-
portiva.

Balneários 
e Refeitório 
do Estaleiro 
Municipal 
renovados

Com o objetivo de proporcio-
nar melhores condições ao nível 
da comodidade e bem-estar dos 
seus trabalhadores, a Câmara 
Municipal de Castro Verde levou 
a cabo uma intervenção no Es-
taleiro Municipal, situado na Rua 
de Almodôvar, em Castro Verde, 
que contemplou a construção de 
um novo refeitório e balneários, 
respeitando as diretivas de Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Com uma área total de 66,00m2, 

dos quais 29,08 m2 correspon-
dem ao refeitório e os restantes 
36,92 m2 aos balneários mas-
culino e feminino, esta infraes-
trutura, que representa um in-
vestimento da autarquia que 

ronda os 22 000 €, encontra-se 
agora dotada com duches, lava-
tórios, urinóis, sanitários e cacifos 
para que os utilizadores do espaço 
possam guardar as suas roupas 
e pertences.

OBRAS

Câmara
realiza 
intervenção 
nos Paços
do concelho

O edifício dos Paços do Muni-
cípio, que alberga os serviços da 
Câmara Municipal de Castro Verde, 
vai sofrer em breve uma inter-
venção, que contempla a subs-
tituição da totalidade das janelas.

Construído no início do século 
XX, o edifício é composto por 
robustas paredes de alvenaria 
de pedra e apresenta hoje na-
turais patologias que obrigam a 
autarquia a uma constante inter-
venção de reparação e conser-
vação. 

As janelas de madeira e vidro 
simples, com portadas interiores 
de madeira, são um dos elemen-
tos construtivos do edifício que 
apresenta maior complexidade 
na conservação e reparação. 
Além da deterioração natural 

causada pelo tempo e pelo clima, 
é também fator relevante que 
justifica a intervenção, a limitada 
eficiência energética do edifício, 
tornando-se a sua resolução uma 
das prioridades do Município.

Sendo o caminho a diminuição 
da despesa pública, e conhecen-
do os elevados custos de manu-
tenção dos elementos atuais, a 
Câmara Municipal de Castro Verde 
vai proceder à substituição de 
todas as janelas por janelas de 
alumínio com corte térmico e 
vidro duplo, mais eficientes térmica 

e acusticamente, que proporcio-
narão maior conforto aliado a um 
menor consumo de energia, maior 
estanquidade ao ar e impermea-
bilidade à água, aumentando a 
eficiência energética do edifício.

Não serão esquecidas as por-
tadas interiores, às quais será 
dada especial atenção, procu-
rando, em ambos os casos, uma 
aproximação formal, cromática 
e estética ao existente.

Posteriormente, será equacio-
nada uma intervenção ao nível 
da conservação do edifício.

Cobertura do Posto da 
GNR reabilitada

Tendo em consideração o es-
tado de degradação em que se 
encontrava a cobertura do Posto 
Territorial da Guarda Nacional 
Republicana de Castro Verde, 
imóvel cedido à GNR pela au-
tarquia,  a Câmara Municipal de 
Castro Verde procedeu à rea-
bilitação da mesma, com o ob-
jetivo de melhorar as suas condi-
ções. A intervenção, adjudicada 
à empresa Imocastro – Constru-
ção Civil e Obras Públicas, Lda. 
pelo valor de 17.010,0€, consis-
tiu na remoção total da cobertu-
ra, incluindo a limpeza de telhas  
para posterior aplicação, forne-
cimento de montagem de estru-
tura em madeira para suporte da 
cobertura e a colocação de uma 
cobertura em painel, que imita 
a telha lusa.

Recuperação de 
Caminhos Agrícolas

No âmbito da sua política mu-
nicipal de reparação e manuten-
ção, a Câmara Municipal de Castro 
Verde procedeu recentemente à 
recuperação de um conjunto de 
caminhos agrícolas do concelho. 
As intervenções realizadas inte-
gram o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios e 
tiveram como finalidade dar apoio 
às atividades desenvolvidas pelo 
setor agrícola e pecuário e, ao 
mesmo tempo, efetivar estratégias 
de defesa do montado.

Recentemente, a autarquia pro-
cedeu à reparação da Estrada de 

Negrões, que abrange a área de 
montado das Piçarras, da estrada 
do Monte da Carrinha e do Monte 
da Negreiros, ampliando consi-
deravelmente a rede de caminhos 
que ligam à EN 2. O caminho que 
dá acesso ao Monte da Ameixa 
e o caminho da Horta da Corte 
foram igualmente alvo desta re-
cuperação que totalizou uma ex-
tensão de, aproximadamente, 
duas dezenas de quilómetros 
visando, essencialmente, a fixação 
de população nestes aglomera-
dos e o desenvolvimento da ati-
vidade agrícola.

Limpeza e requalificação 
em S. Pedro das Cabeças

No âmbito das Comemorações 
dos 875 anos da Batalha de 
Ourique, a  Câmara Municipal 
de Castro Verde procedeu à 
limpeza e requalificação da área 
envolvente à Ermida de S. Pedro 
das Cabeças, com vista ao me-

lhoramento e manutenção do 
espaço. A intervenção realizada 
contemplou ainda a colocação 
de um painel de 12 metros e a 
implantação de novos painéis 
informativos sobre a temática 
da Batalha. 
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Produtos e artesanato

Iniciativa na Casa do Alentejo
Nos dias 21, 22 e 23 de novembro, 

Castro Verde vai estar representado 
na Casa do Alentejo, em Lisboa, in-
tegrado numa iniciativa exclusiva-
mente dedicada ao concelho e à 
promoção da sua cultura, dos seus 
produtos e artesanato locais. 

Durante este fim-de-semana, os 
produtores e artesãos do concelho 
levam ao coração da capital o me-
lhor do Alentejo, através da venda 

de produtos (mel e seus derivados, 
licores, queijos e enchidos, bolos 
regionais, etc.) e mostra de arte-
sanato. No âmbito deste programa 
acontecem vários momentos cul-
turais em torno do cante e da vio-
la campaniça onde participam 
alguns grupos do concelho. 

Há muito que o Município de 
Castro Verde tem vindo a apostar 
na divulgação das potencialidades 

do concelho, nomeadamente atra-
vés da sua participação em diver-
sas iniciativas e atividades de âm-
bito local e nacional direcionadas 
ao turismo e à promoção, aproxi-
mando novos públicos da cultura, 
gastronomia, artesanato e patri-
mónio de Castro Verde. Informe-se 
do programa desta iniciativa no 
site da autarquia em www.cm-
-castroverde.pt

 TURISMO
XXXVI Acampada Ibérica de Jubilados/Reformados 

Parque de Campismo recebeu Encontro de 
Autocaravanas 
Vinte autocaravanas, portuguesas e espanholas, estiveram em Castro Verde no âmbito da XXXVI Acampada Ibérica de 
Jubilados/Reformados que acontece anualmente em Portugal e Espanha. Durante uma semana, de 5 a 12 de setembro, o 
Parque Campismo Municipal foi o ponto de encontro para os cerca de 50 seniores que, pela segunda vez, escolheram Castro 
Verde para acampar.

No dia 5 de setembro cerca de 
vinte autocaravanas, portuguesas 
e espanholas, rumaram até ao 
Parque de Campismo Municipal 
de Castro Verde integradas na 
XXXVI Acampada Ibérica de Ju-
bilados / Reformados. O Encon-
tro, que acontece anualmente em 
ambos os países, conta já com 
36 edições e nasceu da vontade 
de um grupo de amigos ibéricos, 
entre eles, Emília e Júlio Abreu, 
há 7 anos responsáveis pela or-
ganização do evento em Portugal. 

Esta é a segunda vez que a acam-
pada se realiza em Castro Verde, 
concelho pelo qual Júlio Abreu 
diz ter um sentimento especial. 
“Castro Verde é, para nós, um lo-
cal de referência e uma terra com 
a qual temos uma forte ligação. 
Foi em 2010, por altura da Planí-
cie Mediterrânica, que aqui rea-
lizámos a primeira acampada. 
Para além de tudo aquilo que esta 
terra tem diariamente para ofe-
recer, pudemos ainda participar 
no programa disponibilizado pelo 

festival, o que foi ótimo”. 
Durante a sua estadia em Cas-

tro Verde, o grupo de seniores, 
este ano composto por 9 portu-
gueses e 41 espanhóis, procurou 
descobrir o património, a cultu-
ra e a gastronomia local, reali-
zando visitas a locais de interes-
se como a Basílica Real ou o S. 
Pedro das Cabeças, provando 
pratos típicos ou o vinho da re-
gião. “Estas acampadas permi-
tem-nos conviver, trocar ideias 
e levar na mala um pouco de cada 
sítio, aquilo que cada qual tem 
de mais genuíno”. 

Júlio e Emília Abreu valorizam 
também as condições oferecidas 
pelo Parque de Campismo Mu-
nicipal aos adeptos do autoca-
ravanismo, sublinhando a im-
portância de alguns fatores como 
“a disponibilidade e a simpatia 
das pessoas que aqui trabalham, 
a facilidade de acessos e as con-
dições da sala de convívio onde 
foi possível realizar diversas ati-
vidades adequadas à faixa etária 

do grupo”.
Lagos, Penacova, Tavira ou Meda 

são, nos últimos sete anos, alguns 
dos pontos de passagem deste 
encontro de autocaravanas. Emí-
lia e Júlio Abreu são reformados 
e têm em comum o gosto pela 
aventura e pela descoberta. Com 
a idade conquistaram a liberda-

de para viajar na sua autocara-
vana, uma alternativa aos aloja-
mentos convencionais que lhes 
dá a possibilidade de estabelecer 
e reinventar o próprio roteiro. 
“Há 14 anos que comprámos a 
nossa autocaravana, na altura, 
topo de gama. Graças a ela temos 
viajado pela Europa”. Espanha, 

França Suécia, Noruega e Polónia 
são alguns dos países já percor-
ridos ao volante da sua autoca-
ravana. Em agenda estão já novas 
viagens e a promessa de marcar 
presença na próxima acampada 
promovida pela organização es-
panhola, em data ainda a consi-
derar. 

Birdwatching

Castro Verde representado em Feiras Internacionais
A parceria Visit Portugal Bir-

dwatching, que Castro Verde 
integra, esteve presente numa 
das maiores e mais importantes 
feiras internacionais de birdwa-
tching, a BirdFair2014, que este 
ano assinalou a sua 25ª edição. 
O certame decorreu de 15 a 17 
de agosto, na reserva natural de 
Rutland, em Leicestershire, no 
Reino Unido, promovido pela 
fundação Leicestershire and 
Rutland Wildlife Trust, em par-
ceria com a Royal Society for the 
Protection of Birds.

Esta feira representa um dos 
maiores e mais importantes 
pontos de encontro para em-
presas, destinos e entidades li-
gadas à proteção das aves e ao 

birdwatching. Em 2013 a Birdfair 
reuniu cerca de 350 expositores 
e 22 000 visitantes, o que per-
mite traçar um balanço igual-
mente positivo em 2014.

A participação na Birdfair ins-
creveu-se na parceria Visit Por-
tugal Birdwatching estabeleci-
da para o desenvolvimento do 
plano de estruturação e comer-
cialização do produto birdwa-
tching no sul de Portugal que 
envolve a Merturis – Empresa 
Municipal de Turismo, a Enti-
dade Regional de Turismo de 
Lisboa e Vale do Tejo, a Agência 
Regional de Promoção Turísti-
ca do Alentejo e a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, para 
além de um conjunto de em-

presas do setor. 
Esta participação representou 

um importante contributo na 
divulgação e promoção do Sul 
de Portugal enquanto destino 
turístico para a observação de 
aves e captação de novos pú-
blicos para a sua prática.

Em novembro, a mesma par-
ceria voltou a apostar na pro-
moção do território junto de 
operadores turísticos interna-
cionais especializados divul-
gando as potencialidades do 
território para o produto bird-
watching no Rio Grande Valley 
Bird Festival que decorreu, no 
Texas, Estados Unidos da Amé-
rica.

Visit Portugal Birdwatching

Autocaravanas da XXXVI Acampada de Jubilados/Reformados
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CONCURSO DE NATAL 
“OFEREÇA CASTRO VERDE: 
COMPRE NO COMÉRCIO LOCAL”
De 1 de Dezembro a 5 de Janeiro, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento da 
Câmara Municipal de Castro Verde vai promover o Concurso de Natal “Ofereça 
Castro Verde: Compre no Comércio Local”. 

QUEM PODE CONCORRER?
Todas as pessoas singulares que rea-

lizem compras no comércio local.

QUAIS OS ESTABELECIMENTOS 
ADERENTES? 

Os estabelecimentos comerciais de 
Castro Verde aderentes vão estar de-
vidamente identificados com o logo-
tipo do concurso. 

COMO PARTICIPAR?
Os estabelecimentos comerciais ade-

rentes facultam aos seus clientes um 
cupão por cada 10 euros em compras 
no seu estabelecimento, devidamente 
carimbado e assinado, devendo os 
mesmos ser, posteriormente, deposi-
tados no recetáculo disponível no Cen-
tro de Promoção do Património e do 
Turismo, entre 1 de dezembro e 5 de 
janeiro.

Para se considerarem habilitados aos 
prémios a sortear, os compradores de-
vem preservar os talões de compra, 
os quais lhe garantem a sua participa-
ção neste concurso.  

QUAIS OS PRÉMIOS A ATRIBUIR?
Os prémios a atribuir incluem uma 

viagem à ilha da Madeira para duas 
pessoas, em regime de pensão com-
pleta (1º prémio), uma bicicleta de mon-
tanha da marca Scott (2º prémio); um 
cabaz de produtos locais (3º prémio) 
e vouchers no valor de 75 €, que de-
vem ser gastos até 15 de fevereiro nas 
lojas aderentes ao Concurso. 

QUANDO SÃO DIVULGADOS OS 
VENCEDORES?

O sorteio e o anúncio da data de en-
trega dos prémios serão realizados 

publicamente no dia 6 de Janeiro de 
2015, no Centro de Promoção e do Tu-
rismo.  

Os estabelecimentos interessados em aderir a este concurso devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, na Rua Timor Lorosae ( junto ao Parque de Campismo), em Castro Verde, ou contactá-lo através do email gad@cm-castroverde.pt. Regulamento disponível em www.cm-castroverde.pt e no Centro de Promoção do Património e do Turismo. 

CAMPANHA DE NATAL 2014 
Ofereça Castro Verde!

DESENVOLVIMENTO 

EMPREENDEDORISMO

Castro Verde integra plataforma de cooperação supramunicipal 
A Câmara Municipal de Cas-

tro Verde, através do seu Ga-
binete de Apoio ao Desenvol-
vimento, vai integrar um 
projeto de empreendedorismo 
de escala supramunicipal coor-
denado pelo Instituto Politéc-
nico de Beja, que envolve um 
conjunto de municípios do 
Baixo Alentejo e que tem, à es-
cala local, a colaboração do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde. 

Este projeto assenta numa 
lógica de continuidade do pro-
jeto piloto desenvolvido ao 

longo do ano letivo anterior 
pelo Gabinete de Apoio ao De-
senvolvimento junto do alunos 
do 4º ano do Ensino Básico e 
alargá-lo a outros níveis de en-
sino, motivando professores e 
alunos, promovendo compe-
tências e atitudes empreende-
doras nos três primeiros níveis 
de ensino (pré-escolar, 1º e 2º 
ciclos do ensino básico), numa 
aposta clara de formação para 
o futuro das crianças e jovens 
do concelho, tendo por base o 
manual “Ter ideias para mudar 
o mundo”, do Centro Educativo 

Alice Nabeiro (CEAN). 
Neste âmbito, está previsto, 

numa primeira fase, a realiza-
ção de ações de formação para 
capacitação dos docentes e 
outros técnicos/pessoal que 
interagem junto com os alunos, 
bem como o desenvolvimento 
de ações e workshops orienta-
dos para a temática do em-
preendedorismo que possam 
ser partilhados em diferentes 
contextos. A metodologia ado-
tada será a de investigação-ação 
através da aplicação do modelo 
pedagógico do Centro de Es-

tudos Alice Nabeiro (CEAN), 
reconhecido como pioneiro e 
inovador pela União Europeia 
no “Entrepreneurship Educa-
tion – A Guide for Educators”, 

e procurará, a par do espirito 
empreendedor, desenvolver 
nos alunos melhores compe-
tências e capacidades. 

“Ofereça Castro Verde!” é o nome da Campanha de Natal que o Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento da Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com os 
artesãos, produtores e o comércio local, vai dinamizar durante a época natalícia 
com vista a incentivar as compras no comércio local e a fomentar um maior 
dinamismo na nossa economia. Entre o conjunto de ações a desenvolver estão o 
Concurso de Natal “Ofereça Castro Verde”, o X Concurso de Montras de Natal e a 
Venda de Natal de Artesanato e Produtos Locais. Ainda no âmbito das festividades 
natalícias e, numa lógica de valorização dos diferentes espaços urbanos, a Câmara 
Municipal de Castro Verde volta a iluminar as artérias do centro da vila.

X Concurso Montras de Natal
O “X Concurso de Montras de 

Natal” é outra das iniciativas 
inscritas nesta Campanha. 

Promovido pela União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casé-
vel, em colaboração com a Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
o concurso vai decorrer de 18 
de dezembro de 2014 a 8 de ja-
neiro de 2015, e dirige-se a todos 
os estabelecimentos comerciais 
de Castro Verde com montras 
abertas para a via pública. A de-
coração geral da montra, a ilu-

minação e as componentes de-
corativas regionais integram os 
critérios de avaliação a consi-
derar pelo júri, composto por 
representantes da União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casé-
vel, da Assembleia da União de 
Freguesias de Castro Verde e Ca-
sével e da Câmara Municipal.

As inscrições para a décima 
edição do Concurso de Montras 
de Natal já se encontram a de-
correr na sede da Junta de Fre-
guesia de Castro Verde e Casével 

e têm como data limite o dia 28 
de novembro de 2014 (6ª feira), 
até às 17h30. A entrega dos pré-
mios do concurso realizar-se-á 
no dia 10 de janeiro de 2015, pe-
las 16h00, numa sessão a decor-
rer na Sala Multiusos da Junta 
de Freguesia.

Para mais informações con-
sulte o Regulamento do Concur-
so ou contacte a Junta de Fre-
guesia de Castro Verde e Casével 
(Tel.: 286 327 277).

Venda de Natal
Artesanato e 
Produtos Locais  

De 12 a 21 de dezembro, as 
instalações da antiga Coope-
rativa de Consumo em Castro 
Verde vão acolher mais uma 
edição da Venda de Natal. Um 
espaço de divulgação e pro-
moção dos produtos locais e 
do artesanato que nasce e cres-
ce em Castro Verde, mas tam-
bém uma oportunidade para 

se adquirirem presentes ori-
ginais a preços acessíveis. A 
iniciativa é organizada pelos 
artesãos e produtores partici-
pantes, em conjunto com a 
autarquia, e vai decorrer das 
12h00 às 19h00, nos dias úteis, 
e das 10h00 às 19h00, aos fins-
-de-semana. 
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PEDRO MESTRE 

INTEGROU O GRUPO CORAL 
INFANTIL “OS CARAPINHAS”  
E O GRUPO CORAL “OS GA-
NHÕES” DE CASTRO VERDE, 
DO QUAL FOI TAMBÉM EN-
SAIADOR. FOI  FUNDADOR 
DO GRUPO CORAL "OS CAR-
DADORES", DA SETE. APREN-
DEU COM OS MESTRES A 
ARTE DE TOCAR A CAMPANI-
ÇA E O SEU NOME É HOJE 
UMA REFERÊNCIA NA MÚSI-
CA DE TRADIÇÃO. 

É notável o caminho que tens 
percorrido na música tradicio-
nal bem como todo o trabalho 
desenvolvido no campo do to-
que e salvaguarda da viola 
campaniça. Quando despoleta 
esta paixão e que referências 
podemos encontrar neste per-
curso de 20 anos como parte 
importante do músico que és 
hoje?  O meu gosto pela músi-
ca tradicional, mais propria-
mente o Cante Alentejano, co-
meçou desde criança, através 
do meu avô e da minha mãe, 
com os quais aprendi as primei-
ras modas, cantadas nos serões 
à roda da lareira ou no poial da 
porta, onde se privilegiava o 
convívio e os laços familiares e 
de vizinhança. 

A música tradicional faz parte 
da memória coletiva e da identi-
dade de um povo. Apresenta-se 
de uma forma simples, mas com 
uma sonoridade muito peculiar. 
Para tal é preciso não só conhecê-
-la, mas vivenciá-la. E é precisa-
mente o que tenho procurado 
fazer ao longo da minha vida, co-
nhecer e vivenciar a música tra-
dicional portuguesa, tão rica e tão 
vasta. A primeira vez que ouvi uma 
viola campaniça foi no programa 
radiofónico “Património”, trans-
mitido, desde 1989 até aos dias 

de hoje, pela Rádio Castrense. 
Desde logo fiquei fascinado pela 
sua sonoridade ímpar e parti à 
descoberta da história deste ins-
trumento, que tão bem carateri-
za a região Alentejo e que quase 
esteve à beira da extinção. Aos 12 
anos, tive a felicidade de conhecer 
os dois mestres que ainda toca-
vam este instrumento, o Mestre 
Francisco António, conhecido por 
“Chico Bailão”, natural da Aldeia 
Nova (Ourique), berço da Viola 
Campaniça, com o qual aprendi 
os primeiros acordes e o Mestre 
Manuel Bento, também natural 
da Aldeia Nova, com o qual ainda 
hoje tenho o prazer de partilhar 
uma grande amizade e sabedoria. 

Foste influenciado pelos mestres 
mas também tu podes já ser con-
siderado uma referência para uma 
nova geração de cantadores e 
tocadores de campaniça? Como 
te disse, quando comecei era o 
único a tocar com os mais velhos, 
mestres nestas andanças. Passei 
quinze anos a tocar viola campa-
niça, sozinho. Porém, nestes úl-
timos cinco anos assistimos a uma 
mudança. Despoletou um novo 
movimento de jovens, interessa-
dos nesta área. Posso dizer que 
tive a satisfação de aprender com 
os mestres, de conhecer as pes-
soas certas, de tocar, de confra-
ternizar e de aprender muita coi-
sa com elas. Talvez eu faça a 
ponte entre a geração dos mestres 
e a geração atual. 

A minha insistência, a promo-
ção da viola em concertos, nas 
rádios e televisão veio contribuir 
para que este instrumento da nos-
sa tradição musical ganhasse nova 
vida, destacando-se, tanto a nível 
nacional como fora do país. A vio-
la campaniça está viva. Importa 
aqui dizer que isso se deveu tam-
bém ao apoio de um conjunto de 
entidades, como a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, a Cortiçol 
ou a Rádio Castrense.

O ensaio de corais, a dinamiza-
ção de oficinas, o ensino do can-
te alentejano e participação em 
alguns projetos de investigação 
são parte de um extenso currí-
culo na música. Toda esta en-
trega tem por detrás um extenso 
trabalho e dedicação…  Sim, é 
verdade. Com todos estes projetos 
a que estou ligado, olho para o meu 
trabalho sempre com muita dedi-
cação e empenho. Embora seja, 
de certo modo, muito exigente, o 
fato de estar ligado a vários grupos, 
com caraterísticas muito diferen-
tes, exige de mim uma grande de-
dicação, mas também um trabalho 
sábio e de muito conhecimento 
no qual deposito sempre muita 
vontade e paixão. Onde utilizo es-
tratégias e método de ensino e de 
aprendizagem, para que cada um 
deles possa sempre adquirir o seu 
próprio espaço e o sucesso mere-
cido. O objetivo é divulgar e mo-
tivar e que cada vez mais seja can-
tada a nossa música. A minha 
entrega, por vezes, faz-me pensar 

que será uma missão, com a qual 
eu vou viver sempre, até que a con-
siga cumprir… 

Onde quer que vás o nome de 
Pedro Mestre é indissociável da 
Viola Campaniça mas também 
da terra onde cresceste e te fi-
zeste músico… Posso dizer que 
hoje, vinte anos depois, o meu 
nome deixou de ser Pedro Mestre 
e passou a ser “Pedro Mestre da 
Viola Campaniça”. Não me refiro 
apenas aqui à região, onde sou 
mais conhecido, mas um pouco 
por todo o país. Onde quer que 
vá as pessoas questionam-me, 
conhecem-me e conhecem a mú-
sica que toco, a terra de onde ve-
nho. Sabem da Viola Campaniça. 
Onde quer que vá, Castro Verde 
vai comigo... Passei já por lugares 
onde nunca pensei estar. 

Uma vez fui convidado para 
um casamento. Pediram-me que 
levasse a viola e eu pensei: “Estou 
a ser convidado para este casa-
mento porque toco uma viola. 

Então vou dizer que não vou pois 
a viola apenas vai onde eu a levar. 
Às tantas dei por mim a pensar 
que tem sido sempre ao contrá-
rio. Não é a viola que vai onde eu 
a levar! Eu é que só vou onde a 
viola me levar... 

Que futuro para a Viola Campa-
niça, nos próximos vinte anos? 
Há 20 anos atrás eu não me ima-
ginava vivendo esta realidade 
embora tenha trabalhado imen-
so para isso. São precisos apoios 
e financiamentos para avançar. 
Talvez, no futuro, não existam es-
ses apoios, mas certamente ha-
verá gente com garra e com gos-
to. E existe. Temos o Campaniça 
Trio, por exemplo, onde o David 
Pereira, que é um músico recen-
te, já está a ensinar. Temos uma 
série de jovens motivados que, 
para onde quer que vão, levam a 
viola. Temos o projeto de violas 
campaniças da Escola Secundária 
que fez com que se chegasse mais 
perto. A escola é o caminho.

 ENTREVISTA

COMUNIDADECRIATIVA 
Em Castro Verde reside gente que faz da criatividade uma ferramenta importante na construção dos seus 
dias. Gente que pinta, escreve, faz filmes, compõe música, reinventa a identidade… uns encontraram 
em Castro Verde o espaço para viver e desenvolver a sua atividade. Outros nasceram cá e aproveitaram 
as oportunidades locais, como o Conservatório Regional do Baixo Alentejo ou as dinâmicas no campo 
da tradição, para desenvolver a sua formação e seu talento. Nesta edição de "O Campaniço" damos 
continuidade à rubrica Comunidade Criativa. Pedro Mestre é o nome em destaque neste número. 

SANDRA POLICARPO

RI
TA
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Novo álbum será apresentado em janeiro de 2015
O documentário “Do Alentejo a Minas 

Gerais: Encontro de Violas. Pedro Mestre 
e Chico Lobo” é o nome do mais recen-
te trabalho apresentado pelos dois vio-
leiros no âmbito do programa cultural da 
Feira de Castro 2014, num espetáculo 
que encheu o Cineteatro Municipal de 
Castro Verde e que juntou em palco es-
tes mestres das violas campaniça e cai-
pira. Tendo por base um longo trabalho 
de partilha e descoberta, protagonizado 
ao longo dos últimos anos, o documen-
tário apresenta a cultura, o quotidiano e 
a história de ambos os instrumentos, em 
entrevistas, paisagens e trechos musi-
cais, mostrando as Violas, Campaniça e 
Caipira, com tudo o que elas têm em co-

mum. Para Pedro Mestre “o encontro de 
violas é um sonho que se tem vindo a 
concretizar. Não nos liga só a música ou 
as nossas violas, há uma amizade por de-
trás.” Rodado no Alentejo e em Minas-Ge-
rais (Brasil), o documentário integra um 
concerto gravado ao vivo no Rio de Janei-
ro e mostra a realidade da viola em Portu-
gal, mais propriamente no Alentejo, e a 
realidade da viola caipira, no Brasil. Este 
trabalho “vem registar um momento im-
portante, principalmente para a viola cam-
paniça, que é esta mudança de atitude face 
à música de tradição... os jovens a apren-
der e a construir a viola na escola, o con-
tacto entre diferentes gerações." 

No futuro, Pedro Mestre quer continuar 

a fazer o mesmo e a sonhar mais além. 
“Acabei de apresentar este DVD mas ele 
já faz parte do passado porque foi em 2010 
que começámos as gravações. Para já es-
tou focado num novo projeto que é o lan-
çamento de um novo álbum, o qual vem 
marcar uma nova fase na minha carreira e 
onde me assumo como compositor". “Cam-
paniça do Despique”,  assim se intitula o 
novo disco de Pedro Mestre, desafia outras 
sonoridades, a própria cultura, as pessoas, 
a ouvir algo diferente”. Este trabalho, com 
influências da tradição, vai ser apresenta-
do em janeiro de 2015 e conta com as 
participações de músicos e artistas de 
renome nacional como Janita Salomé, 
António Zambujo ou o Jorge Fernando. 
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COMUNIDADE

Castro Verde assistiu, a 3 de 
outubro, ao “voo” da Abetar-
da. Uma experiência única 
na forma de um espetáculo 
de cante e teatro de rua, es-
crito por João Monge, que 
envolveu cerca de uma cen-
tena de pessoas de Castro 
Verde num guião interpreta-
do por um corpo de três ato-
res profissionais (Maria João 
Luís, Pedro Filipe Mendes e 
Tonan Quito), encenados por 
Maria João Luís. 

Construído durante todo o 
mês de setembro, no âmbito 
da parceria estabelecida en-
tre o Município de Castro 
Verde e o Teatro da Terra, o 
espetáculo, estreia absoluta 
em Castro Verde, elevou a 
Abetarda, símbolo desta ter-
ra, a um estatuto mitológico/
dramático personificado na 
magnífica interpretação da 
conceituada atriz Maria João 
Luís.

A Abetarda desfilou, no ci-
mo da sua gaiola, enquadra-
da numa procissão, ritual da 
cultura popular alentejana, 
interagindo com a população 
local a partir da dinamização 
de alguns dos traços carate-
rísticos da sua identidade 
cultural, num percurso que 
se fez entre a Igreja dos Re-
médios e a Basílica Real. 

Este espetáculo, que nas-
ceu e se construiu no seio de 
uma residência artística, foi 
também revelador da impor-

tância e da qualidade do mo-
vimento associativo local. 
Um contributo enorme que 
juntou vozes, instrumentos 
tradicionais e de orquestra e 
que teve a participação do 
Coro Polifónico de Castro 
Verde e das Associações de 
Cante do concelho, Conser-
vatório Regional do Baixo 
Alentejo, Banda Filarmónica 
1º de Janeiro e Grupo de Vio-
las Campaniças da Escola Se-
cundária. 

“Uma aposta ganha”, na 
opinião do presidente da au-
tarquia, Francisco Duarte, 
“pela envolvência da comu-
nidade, pelo trabalho coleti-
vo comum, pela dimensão 
artística com que nos presen-
teou e pelo magnífico texto 
de João Monge que é, no fun-
do, um apelo à consciência 
humana, apesar das suas ca-
raterísticas marcadamente 
regionais”.

Para Maria João Luís “A 
Abetarda” é um texto poético 
extraordinário que fala dos 
castrenses e desta região es-
pecífica do Alentejo, o Cam-
po Branco, e que tece, ao 
mesmo tempo, um paralelis-
mo àquela que é a atual si-
tuação mundial, de guerra e 
de fome". 

Depois da estreia em Cas-
tro Verde, “A Abetarda” foi 
apresentada, na Praça da Re-
pública, em Beja.

João Monge assinou o texto que deu origem ao espetáculo de cante e teatro de 
rua “A Abetarda”. Um momento cultural de grande dimensão artística, encenado e 
protagonizado por Maria João Luís, que teve participação das gentes de Castro Verde. 
Uma história construída em torno desta ave, símbolo do Campo Branco, que seguiu 
em procissão até à Basílica Real e onde foi evidente o importante contributo prestado 
pelo associativismo local. 

A Abetarda e o 
contributo de 
uma Comunidade 
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Ensino Público

O Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde foi formado há dois 
anos e engloba todos os níveis de 
ensino oficial do concelho. O en-
sino pré-escolar em Castro Verde, 
para além do sistema de ensino 
público, é também lecionado no 
Jardim-de-Infância do Lar Jacin-
to Faleiro, onde funcionam 2 sa-
las, num total de 35 alunos. Esta 
instituição proporciona ainda o 
serviço de creche a 74 crianças. 
No que se refere ao ensino pré-
-escolar da rede pública, o mesmo 
está integrado no Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde. Assim, 
no pré-escolar, funcionam 5 salas 
em Castro Verde (110 alunos), uma 
em Entradas (10 alunos), uma em 
Sta. Bárbara de Padrões (11 alu-
nos) e uma na Sete (6 alunos). Já 
no 1º Ciclo do Ensino Básico (do 
1º ao 4º ano) existe um total de 
251 alunos, distribuídos na vila 
de Castro Verde pelos dois centros 
escolares (202 alunos); Centro Es-
colar de Entradas (22 alunos) e 
Centro Escolar de Santa Bárbara 
de Padrões (27 alunos). A partir 
do 5º ano a oferta disponível exis-
te apenas na sede de concelho, 
com 415 alunos matriculados nos 
2º e 3º CEB. O Ensino Secundário, 
a partir do 10º ano (cursos regu-
lares e profissionais), é frequen-
tado por 197 alunos, o que em 
termos globais faz com que fre-
quentem o ensino lecionado no 

Agrupamento de Escolas 1050 
alunos, para o qual existe um qua-
dro geral de 108 professores e de 
56 trabalhadores não docentes. 
“Este é um número de alunos que 
se tem conseguido manter nos 
últimos anos, entre o pré-escolar 
e o 12º ano. Dentro das nossas 
possibilidades temos também 
apostado na diversificação dos 
cursos, ao nível do ensino secun-
dário. Dado o pequeno número 
de alunos as opções de formação 
de turmas nunca são muito gran-
des. Neste momento, na vertente 
de prosseguimento de estudos 
temos a funcionar as áreas de 
Ciências e Tecnologias, Línguas 
e Humanidades e Ciências Socioe-
conómicas”, refere Augusto Can-
deias, diretor do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde.

No entanto, a oferta existente 
ao nível do ensino secundário não 
fica por aqui. “No ensino profis-
sional, que é outra das ofertas dis-
poniveis, e que permite um aces-
so mais fácil ao mercado de 
trabalho, possibilitando, ao mes-
mo tempo, o acesso ao ensino su-
perior, temos, pela primeira vez, 
o Curso Profissional de Auxiliar 
de Saúde. Está também a funcio-
nar o Curso de Audiovisuais, no 
segundo ano de formação, e no 
terceiro ano de formação, o Cur-
so de Restauração, nas variantes 
Cozinha/Pastelaria e Restauran-
te/Bar, e ainda, o Curso de Ani-
mador Sociocultural. Já tivemos 
outros cursos, nomeadamente a 
Multimédia e Apoio à Gestão Des-
portiva. De alguma forma  impor-
ta-nos diversificar a oferta forma-
tiva nestes cursos, de modo a não 
saturar o mercado, procurando, 
ao mesmo tempo, fixar os jovens 
na região”, explica.

Segundo o diretor do Agrupa-
mento Escolar de Castro Verde, 
“estes cursos – normalmente fre-
quentados por um terço dos alu-
nos que procuram o ensino se-

cundário - são, à partida, 
procurados por jovens que não 
estão a pensar continuar a estu-
dar, embora o possam fazer. No 
geral, pensam integrar a curto 
prazo o mercado de trabalho. Exis-
tem, porém, alguns jovens que, 
decidem continuar os estudos, 
normalmente numa área análoga 
aquela que escolheram no ensino 
secundário”.

A nível do ensino oficial existem, 
no entanto, outras opções que 
consistem em percursos integra-
dos de educação e formação (PIEF) 
que são currículos alternativos 
para jovens com algumas dificul-
dades em dar continuidade ao 
ensino básico. “Por exemplo, em 
vez da matemática, onde muitas 
vezes há problemas, temos a ma-
temática para a vida, que é uma 
matemática  com uma aplicação 
mais prática. Em vez do português 
existe o viver em português. São 
currículos de menor exigência, 
mas que pretendem também cer-
tificar os alunos no ensino básico 
e no caso de quererem continuar 
a estudar. Paralelamente a estes 
cursos PIEF, disponibilizamos este 
ano um tipo de cursos que são os 
vocacionais do ensino básico. 

Augusto Candeias considera 
que a diversificação de cursos 
levanta, por vezes, algumas ques-
tões, nomeadamente, quando o 
número de alunos não é o sufi-
ciente para o curso avançar. "Se 
no ensino secundário, em geral, 
só temos três turmas, com um 
número de alunos a variar entre 
os 70 e os 90, não podemos ter 
muitas opções de cursos”.

Conservatório 
Regional do Baixo 
Alentejo

Enquanto escola de ensino vo-
cacional artístico, o Conservató-

rio Regional do Baixo Alentejo tem 
no pólo de Castro Verde uma ofer-
ta formal e informal de cursos de 
música e de dança. Por oferta for-
mal entendem-se os cursos oficiais 
reconhecidos pelos Ministério da 
Educação. Por oferta  informal, 
os cursos não oficiais, de regime 
livre, adaptados a cada caso.

O CRBA conta nos seus três pó-
los (Castro Verde, Beja e Moura) 
com 539 alunos, tendo em Castro 
Verde 184 alunos, 112 dos quais 
no regime articulado e 72 nos cur-
sos livres de música e dança (48 
alunos na música e 24 na dança).

Desde 2012 que a secção de  
Castro Verde do CRBA está insta-
lada na “Fábrica das Artes”, o edi-
fício remodelado e reconvertido 
da antiga fábrica Prazeres & Irmão.

Mauro Dilema, presidente do 
Conselho Executivo do Conser-
vatório considera que “o edifício 
reúne todas as condições e já está 
a ter os seus resultados porque 
o número de alunos do pólo de 
Castro Verde está a crescer cons-
tantemente”.

Mauro Dilema revela também 
ao Campaniço que um dos pro-
jetos em estudo é a criação, em 
Castro Verde, “de um Centro de 
Investigação, em que teremos pes-
soas formadas, doutorados, dou-
torandos, etc., e que envolva tudo 
o que se prende com a pesquisa 
sobre a música tradicional desta 
zona”.

Para este ano, para além das 

áreas habituais de oferta de cursos 
ligados aos vários instrumentos 
relacionados com a música clás-
sica (clarinete, flauta, guitarra 
clássica, percussão, piano, saxo-
fone, tuba, trombone, trompa, 
trompete, violino e violoncelo), 
o Conservatório abriu em Castro 
Verde e em Beja cursos relacio-
nados com a música popular do 
século XX (voz, guitarra elétrica, 
baixo elétrico/contrabaixo, saxo-
fone, trompete, piano/teclas, ba-
teria/percussão), e cursos de mú-
sica tradicional portuguesa 
(viola campaniça, cante alente-
jano, guitarra portuguesa e acor-
deão, baixo acústico).“Por um lado, 
temos tudo o que é música mo-
derna, os vários estilos, por exem-
plo o blues, o jazz, o rock...  Esta 
é uma área para a qual já temos 
docentes de renome e para a qual 
vamos elaborar um programa para 
três anos. Por outro, existe a ver-
tente dos instrumentos tradicio-
nais da região, como a viola cam-
paniça. 

Estamos a apostar muito nestas 
novas vertentes”, diz Mauro Di-
lema, revelando que “para a vio-
la campaniça temos a lecionar, 
em Castro Verde, o Pedro Mestre, 
e em Beja, o Paulo Colaço”.

Universidade Sénior 
de Castro Verde

A Universidade Sénior de Cas-
tro Verde iniciou agora o seu quin-

 DESTAQUE

A Oferta Formativa em Castro Verde
CARLOS JÚLIO

Em Castro Verde há uma oferta substancial de propostas educativas para todas as idades. É possível aprender Ciência 
e Humanidades, estudar Dança, Cante ou um instrumento musical, frequentar um Curso Profissional de Saúde, entre 
outros. “O Campaniço” foi saber qual a oferta formativa disponível nos estabelecimentos de ensino do concelho, nas 
escolas ligadas ao sistema educativo público, na secção local do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, mas também 
na Universidade Sénior. Constatou que, para além, do ensino regular há também a formação informal, numa pluralidade 
de disciplinas e atividades.

CRBA
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to ano de atividade com mais de 
100 inscritos. “Tem sido essa a 
média anual de alunos, à exceção 
do primeiro ano letivo em que se 
inscreveram 120 pessoas. Algumas 
delas movidas pela curiosidade 
de verem como isto funcionava”, 
diz Natércia Duarte, a presidente 
da Associação Sénior Castrense, 
constituída para pôr de pé a Uni-
versidade Sénior.

Este ano, a nível de conteúdos 
não há grandes diferenças em re-
lação a anos anteriores. “Temos 
aulas que vão desde o português 
ao inglês. Estão a funcionar seis 

turmas de informática, artes plás-
ticas, em colaboração com o gru-

po Terra Mexe, que é um grupo 
que integra os artistas plásticos 
da terra e que vai dar este ano uma 
aula que se chama “Mexer com a 
Arte”, costura, artes decorativas, 
ponto de arraiolos e pintura”, enu-
mera Natércia Duarte, numa ofer-
ta que, no entanto, não fica por aqui.

“A oferta formativa inclui ainda 
aulas ligadas à gastronomia. No 
ano passado tínhamos uma dis-
ciplina que se chamava “Dieta 
Mediterrânica”. Este ano existe 
uma mais ligada à prática culiná-
ria a que chamámos “Sabores do 
Sul” e onde vamos trabalhar a co-

mida do sul da Europa. A disci-
plina de viola campaniça, que 

iniciámos no ano passado, tem 
este ano 10 inscritos. Temos uma 
disciplina que já vai com cinco 
anos de trabalho na área das plan-
tas aromáticas e medicinais, e com 
a colaboração da LPN, uma dis-
ciplina que se chama “Um dia com 
a natureza” em que, para além de 
aulas teóricas, vamos ter também 
algumas saídas de campo, como 
por exemplo ver o saramugo à ri-
beira do Vascão,ou as águias im-
periais, etc.

Mas há mais. "Conversas mu-
sicais" é outra das ofertas da Uni-
versidade Sénior que surgiu na 

sequência duma disciplina que 
houve aqui durante quatro anos 

e que se chamava História da Mú-
sica. São tertúlias musicais du-
rante as quais se abordam os vá-
rios tipos de música. Começámos, 
este ano, pelo fado, e já realizámos 
uma tertúlia. Existem ainda as 
turma de história  e de literatura”, 
refere Natércia Duarte, salientan-
do que “grande parte dos alunos 
são reformados, mas também 
temos gente que ainda está em 
atividade e que, nas suas horas 
vagas, frequenta algumas destas 
aulas. As idades vão dos 50 anos, 
que é a idade mínima para se po-
der frequentar a Universidade, 
até se querer. Este ano temos ins-
crita uma senhora com 86 anos”.

Em termos de disciplinas, a pre-
sidente da Associação Sénior con-
sidera que as turmas estão “na 
generalidade preenchidas”. Em-
bora “gostássemos muito de ter 
dança, que é uma coisa que as 
pessoas nos pedem muito, não 
temos ninguém que se disponi-
bilize para dar essas aulas. Pode-
ríamos contratar um técnico, mas 
não é essa a filosofia da universi-
dade sénior em que as aulas são 
lecionadas em regime de volun-
tariado, que este ano ocupa qua-
se 30 professores nas várias áreas, 
pelo que a contratação de um téc-
nico viria alterar isso”.

A Associação Sénior Castrense 
não esgota as suas atividades na 
Universidade Sénior uma vez que 
é a casa-mãe também do Coro 
Polifónico de Castro Verde, for-
mado por mais de quatro dezenas 

de pessoas. “É um coro com iden-
tidade própria no qual participam 
alunos da Universidade Sénior e 
outras pessoas por sua vontade. 
Em geral são pessoas mais jovens.

A Associação foi constituída para 
acolher a Universidade Sénior mas 
não está fechada a outras inicia-
tivas. O coro foi um passo natural.
Propus ao maestro António César 
que se fizesse uma experiência e 
juntámos algumas pessoas que 
atuaram na altura da apresenta-
ção da Associação, em outubro 
de 2010. Depois as coisas ficaram 
mais sérias e o coro nasceu. Ao 
fim de três meses já tínhamos 45 
pessoas”, conta Natércia Duarte, 
sublinhando que “esse número 
se mantém. Temos quatro horas 
de ensaios semanais e e um re-
pertório vasto. No ano passado 
estivemos em Lyon (França). Nes-
tes 4 anos fizémos 40 concertos.”

Entre as maiores dificuldades 
sentidas pela Associação Sénior 
Castrense figura a falta de insta-
lações apropriadas ao funciona-
mento da Universidade Sénior. 
“Esta escola daria um grande pas-
so se conseguíssemos ter um es-
paço próprio, com dimensão su-
ficiente para darmos as aulas e 
ser um espaço de convívio. Atual-
mente as aulas decorrem no Fó-
rum, na Biblioteca, na EB23, na 
Escola Secundária e aqui na sede, 
o que não facilita o convívio entre 
todos, que é algo muito impor-
tante neste tipo de Universidades”, 
conclui Natércia Duarte

DESTAQUE  

O Curso Profissional de Téc-
nico Auxiliar de Saúde da Es-
cola Secundária de Castro Ver-
de é uma das opções formativas 
disponibilizadas pelo Agrupa-
mento de Escolas de Castro 
Verde, neste ano letivo 2014/2015, 
diversificando assim a sua ofer-
ta formativa junto dos alunos 
que pretendam ingressar no 
Ensino Secundário. 

Este curso tem como objetivo 
preparar jovens profissionais 
com competências técnicas na 
área de auxílio e da prestação 
de cuidados de saúde em uni-
dades clínicas e afins.

O Curso Profissional de Téc-
nico Auxiliar de Saúde tem como 
saídas profissionais a profissão 
de Auxiliar de Saúde em Uni-
dades Clínicas, Unidades Hos-
pitalares, IPSS, Centros de Aná-
lises Clinicas, Gabinetes 
Médicos e áreas afins da Saú-
de e Higiene e Segurança e 
Saúde do Trabalho no setor da 
Saúde.

Neste primeiro ano de fun-
cionamento do curso, foi cons-
tituída uma turma de 25 alunos. 
Como qualquer curso profis-
sional, a componente prática 
é muito importante, pelo que 

é indispensável estabelecer 
parcerias com a comunidade 
local no sentido de possibilitar 
essa experiência, nomeada-
mente, no que se refere à for-
mação em contexto de traba-
lho. 

O Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo (CRBA) já apre-
sentou o seu novo Departa-
mento de Música Popular (DMP), 
que integra as ofertas forma-
tivas da música tradicional por-
tuguesa e da música popular 
do século XX. Abrir o CRBA à 
comunidade é o objetivo des-
ta nova oferta formativa, direc-
cionada para o público em ge-
ral, a partir dos 6 anos de 
idade. 

Guitarra portuguesa, baixo 
acústico, acordeão, viola cam-
paniça e cante alentejano são 
os cursos que integram  a ver-

tente da música tradicional por-
tuguesa, enquanto que, voz, 
guitarra elétrica, baixo elétrico/
contrabaixo, saxofone, trom-
pete, piano/teclas e bateria/
percussão são os da vertente 
de música popular do século 
XX.

Os novos cursos funcionam 
em regime livre, são lecionados 
por professores com formação, 
escolhidos com base na expe-
riência, e, são ministrados em 
Beja e Castro Verde. Mais in-
formações no CRBA - Secção 
de Castro Verde (286 328 020).

Rede de Bibliotecas de Castro Verde

Câmara e Agrupamento de Escolas 
renovaram Protocolo de Cooperação 

A Câmara Municipal de Castro 
Verde e o Agrupamento de Esco-
las procederam, no passado dia 
30 de outubro, à renovação do 
Protocolo de Cooperação desen-
volvido no âmbito da Rede de Bi-
bliotecas de Castro Verde e à inau-
guração das novas instalações da 
Biblioteca Escolar da Escola Se-
cundária.

Esta é uma parceria que tem 
assumido um importante papel 
ao nível da aquisição, tratamento 

e gestão dos fundos documentais 
e da operacionalização das pró-
prias bibliotecas, estabelecendo 
uma relação entre a escola e a pró-
pria comunidade, contribuindo 
para um universo mais rico em 
partilha e conhecimento.

Perspetiva-se, assim, no âmbi-
to desta cooperação, desenvolver 
dinâmicas de trabalho que poten-
ciem a rentabilização dos recursos 
disponíveis contribuindo para que 
as bibliotecas do concelho de Cas-

tro Verde sejam um suporte à edu-
cação, à investigação e à difusão 
cultural.

Esta renovação do protocolo 
aconteceu no dia em que a Esco-
la Secundária de Castro Verde 
inaugurou o novo espaço da Bi-
blioteca Escolar, uma requalifica-
ção que resultou da candidatura 
apresentada pelo Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde à Rede 
de Bibliotecas Escolares e veio 
permitir a ampliação das áreas de 

trabalho e a criação de acessos 
para alunos com mobilidade con-
dicionada. 

No âmbito do respetivo acor-
do de cooperação, a Câmara Mu-

nicipal de Castro Verde compar-
ticipou a requalificação 
realizada nesta Biblioteca atri-
buindo, para o efeito, um apoio 
no valor de 5 000 e.

Biblioteca Escolar da Escola Secundária

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de 
Saúde da Escola Secundária de Castro Verde

Cursos de música tradicional e 
popular no Conservatório
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 CULTURA

Castro Verde celebrou cultura do Mediterrâneo
OS valores do mediter-

râneo, a promoção 
da educação para a 

solidariedade, bem como o res-
gatar das tradições locais têm 
sido, através das artes, do encon-
tro e do convívio intercultural, a 
base da participação de Castro 
Verde na rede do Festival Sete Sóis 
Sete Luas. Inspirado nesta ma-
neira de ser e de se estar no Alen-
tejo, Castro Verde surge no mapa 
do Festival com uma programa-
ção consciente da importância 
do envolvimento da comunida-
de local e da dinamização da sua 
tradição incluindo, num progra-
ma aberto a diferentes culturas, 
a sua própria identidade. E há 19 
anos que esta identidade tem 
passado por aquilo que nos de-
fine: a promoção da cultura alen-
tejana, do cante, da gastronomia, 
das artes. Exemplo disso são as 
exposições de artistas locais, a 
feira da terra, a rota pelas taber-
nas da vila, as sopas e cantorias 
na horta, ou as muitas atividades 
em torno da Viola Campaniça e 
do Cante Alentejano. 

Nos dias 11, 12, 13 e 14 de se-
tembro, Castro Verde voltou a 
provar dos sons, das experiências 
e das partilhas deste Mediterrâ-
neo de culturas. Foram quatro 
dias de Planície Mediterrânica 
com início na quinta à noite, 11 
de setembro, com um concerto 
pela "7Luas.Cordas.Orkestra", 
uma produção original resultan-
te da residência artística que de-
correu em Castro Verde nos dias 
anteriores ao arranque do festi-
val. 

Apesar da instabilidade meteo-
rológica, que obrigou à transfe-
rência dos concertos agendados, 
do Anfiteatro Municipal para o 
Cineteatro, voltou a privilegiar-
-se o coração do núcleo urbano 
de Castro Verde criando espaços 
para a realização de diversas ati-
vidades entre a Praça da Repú-
blica e a Praça do Município, pos-
sibilitando a existência de 
propostas para públicos de várias 
idades, direcionando também 
este festival para as famílias. Exem-
plo disso foi o espaço infantil di-
namizado pela Biblioteca Muni-

cipal Manuel da Fonseca. Entre 
livros, casinhas de cartão e sumos 
naturais este foi local de brinca-
deiras, pinturas faciais e outras 
aprendizagens.

A rua foi, por isso, espaço de 
encontro e convívio, ferramentas 
essenciais deste festival. A gas-
tronomia serviu de mote em di-
versas ocasiões. No restaurante 
fixado no Jardim do Padrão, a 
cozinha tradicional alentejana 
cruzou-se com a marroquina pro-
movendo o convívio entre as gen-
tes, mas também uma viagem 
por sabores únicos de duas gas-
tronomias tão distintas.

Foi entre o Jardim do Padrão e 
a rua D. Afonso I que o Festival 
concentrou grande parte da sua 
atividade, iniciada com a insta-
lação artística de Vanda Palma 
inspirada no livro de David Ma-
chado “Deixem Falar as Pedras”. 
No roteiro de exposições cons-
taram ainda a coletiva de artes 
plásticas “Na Toca da Lebre” que 
voltou a ocupar a Galeria “Loja 
30”, a instalação do artista mar-
roquino Hassan Echair, “Horizon 

Plombé”, e as fotografias de Char-
ley Fazio que nos ofereceram um 
olhar sobre a Sicília, terra natal 
do fotógrafo. 

A meio da Rua D. Afonso I e Jar-
dim do Padrão, o Café Mediter-
râneo, um espaço já caraterístico 
do Festival, a funcionar na Casa 
Faleiro, convidou a entrar e sa-
borear os chás e doçaria alente-
jana e marroquina.

A componente local foi aviva-
da por pequenas iniciativas como 
o almoço “Sopas e Cantorias na 
Horta”, promovido pela Associa-
ção de Cante – Os Ganhões. Um 
momento que associou aos sa-
bores da tradição, o convívio e a 
genuidade do cante alentejano, 
proporcionando um momento 
de grande convívio entre os par-
ticipantes. 

Do programa mereceu ainda 
destaque a animação de rua "Adra-
melech", da Companhia Carros 
de Foc, as oficinas de danças de 
tradição, os bailes que animaram 
a Tenda do Jardim do Padrão e a 
música fora d’horas na Casa Fa-
leiro que teve este ano como con-

vidados Paulo Ribeiro e Pedro 
Mestre. 

No que toca à musicalidade de 
outros países, os ritmos chega-
ram dos vários cantos do Medi-
terrâneo: "Du Bartàs" trouxe-nos 
as polifonias do sul de França e 
"Sossioband", as canções e os 
sons da tradição da Puglia (Sul 
de Itália).O projeto original "Vi-
bra.Sóis" apresentou em palco 
músicos oriundos de várias re-
giões do mediterrâneo e condu-
ziu o público numa viagem pelo 
fado e pelas músicas istriana, oc-
citana, toscana, valenciana e mor-
nas de Cabo Verde, encerrando mais 
uma edição do Festival em Castro 
Verde.

A Planície Mediterrânica, uma 
organização da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, Associação 
Sete Sóis Sete Luas e Associação 
Pedexumbo, em colaboração com 
as coletividades do concelho, re-
gressará em 2015, no segundo 
fim-de-semana de setembro, e 
consigo trará a oportunidade de 
“viajar” pelas diferentes culturas 
do Mediterrâneo. 

Planície Mediterrânica 2014  XXII Festival Sete Sóis Sete Luas
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A Feira de Castro será sempre a 
Feira de Castro, bonita e castiça! 

Não apenas uma feira, onde tudo 
se compra e tudo se vende, mas 
antes um lugar onde se reencon-
tram amigos, conhecidos e fami-
liares. Onde se canta e se convive. 
Onde se cruzam diferentes gera-
ções de feirantes, numa tradição 
jamais interrompida. 

“Não há feira como a de Castro”, 
dizem, conferindo-lhe o devido 
valor. Testemunhando uma das 
mais antigas feiras do país, aquela 
que outrora manteve uma forte li-
gação à ruralidade e à transumância, 
e se afirmou como uma das mais 
importantes feiras de gado da região 
que chegava a durar vários dias.

Apesar dos seus sensíveis qua-
trocentos anos, podemos dizer que 
a Feira de Castro soube resistir à 
“idade”. Moldando-se à passagem 
do tempo, conservando em si alguns 
desses laços com o passado. Um 
passado feito de memórias onde 
todos guardamos a viagem no car-
rossel, as ruas perfumadas a al-
godão doce e castanha assada. E 
são essas memórias que hoje que-
remos passar aos filhos, netos ou 
sobrinhos perpetuando a beleza 
das lembranças que foi a Feira da 
nossa infância.

Neste fim-de-semana de 18 e 19 
de outubro, Castro Verde foi ponto 
de encontro para milhares de vi-
sitantes, ritual que se repete ano 
após ano, e que traz à vila gente 
das diversas comunidades de alen-
tejanos espalhadas pelo país afora. 
Rua abaixo, rua acima, até ao epi-
centro da Feira, entre barracas, 
beijinhos e conversas demoradas 
sob o sol quente deste outono, a 
Feira foi uma miscelânea de rostos 
onde se cruzaram pessoas que são 
já figuras centrais deste momento 
cultural e que fazem dela a mais 
autêntica das feiras. 

Tudo se encontra nesta feira, 
“basta procurar que encontra”, 
apregoa a cigana à espera de uma 
boa venda. Há roupas e sapatos. 
Queijos e enchidos, azeitona ver-
deal e peros (de aroma inconfun-
dível), os figos secos, com ou sem 
amêndoa, as nozes e as castanhas. 
Chocalhos e loiças de barro, vergas, 
cajados e chapéus-de-chuva. Lá 
em cima, no topo da Feira, os car-
rosséis e outros divertimentos, ga-
rantindo a animação das crianças, 
adolescentes e adultos. 

Agora que a Feira de Castro cum-
priu mais um episódio da sua tra-
dição secular, há um novo ciclo 
que se inicia… Para nós, castrenses, 
haverá sempre o antes e o depois 
da Feira, como se a sua existência 
nos ensinasse a viver os dias. Até 
que o calendário a anuncie de novo 
ao terceiro fim-de-semana de ou-
tubro ficam, para já, as lembranças 
do almoço em família, do cheiro 
do cozido à mesa, do feliz reen-
contro com os amigos… A Feira 
de Castro tem um significado es-
pecial para cada um de nós porque 
para além de ser “o lugar onde tudo 
se compra e tudo se vende” é, antes 
de mais, um momento para o en-
contro, para o convívio e para ami-
zade. Cá te esperamos, Feira de 
Castro… Até para o ano!

Programa Cultural 
valorizou tradição
A PAR DA ANIMAÇÃO da própria feira foi dinamizado um 
programa cultural que teve como referência o valorizar 
da tradição e do património oral da região, realçando e 
conservando o que a Feira tem de mais genuíno. Duran-
tes estes dias, o cante alentejano, a viola campaniça e o 
cante ao baldão assumiram especial destaque em inicia-
tivas como “A Planície a Cantar” ou o “XXIV Encontro de 
Tocadores de Viola Campaniça e Cantadores de Despi-
que e Baldão”. Este ano, a sexta que antecedeu o gran-
de fim-de-semana foi assinalada pela apresentação do 
documentário “Do Alentejo a Minas-Gerais: Encontro de 
Violas”, de Pedro Mestre e Chico Lobo. Na sequência da 
apresentação do documentário, os dois violeiros subi-
ram ao palco do Cineteatro Municipal de Castro Verde 
para protagonizar mais um encontro musical entre a vio-
la caipira e a viola campaniça. Uma iniciativa que consti-
tuiu mais um marco na salvaguarda e dignificação da 
cultura tradicional e que foi “casa cheia” na noite que 
antecedeu a Feira de Castro 2014. 
NO SÁBADO, a Banda Filarmónica 1º de Janeiro e a Ban-
da Filarmónica de Mourão desfilaram pelas principais ar-
térias da vila e ruas da Feira, oferecendo aos visitantes 
notas alegres e festivas. Depois da atuação do Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Odiáxere na Praça da Repú-
blica, seguiu-se o tradicional desfile de corais - Planície 
a Cantar. O desfile partiu da Rua D. Afonso I e, no palco 
da Praça da Liberdade, logo à entrada da feira, prestou 
a sua já habitual homenagem ao cante alentejano pelas 
vozes dos nove corais convidados.
À NOITE, a Cortiçol promoveu mais um serão dedicado 
ao cante ao despique e baldão - manifestação cultural 
que durante décadas marcou profundamente a Feira de 
Castro – no âmbito do XXIV Encontro de Tocadores de 
Viola Campaniça e Cantadores de Despique e Baldão.
Do programa deste ano constou ainda II Exposição Ca-
nina de Raças Portuguesas e o II Concurso
Canino, numa organização da autarquia e do Clube Por-
tuguês de Canicultura.
TAMBÉM O PAVILHÃO DE MOSTRAS do Largo da Feira 
acolheu mais uma edição da Mostra de Aves de Castro 
Verde, organizada pelo Clube Ornitológico de Castro 
Verde.

Feira de Castro lugar de encontro e memórias
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2014 Ano Internacional da Cristalografia

Município assinalou efeméride
2014 é o Ano Internacional 
da Cristalografia. Uma efe-
méride que celebra o cente-
nário do nascimento da cris-
talografia dos raios-X, home-
nageando o trabalho pionei-
ro de Max von Laue e Wiliam 
Henry Bragg / William 
Lawrence Bragge e que tem 
como objetivo promover a 
educação e a sensibilização 
pública para esta ciência. 

Castro Verde associou-se às co-
memorações da efeméride e, no 
dia 24 de outubro, inaugurou, na 
Escola Secundária de Castro Ver-
de, uma exposição itinerante so-
bre esta matéria, apresentando, 
posteriormente, uma placa evo-
cativa alusiva ao Ano Internacio-
nal da Cristalografia 2014, na Ro-
tunda do Minério, localizada na 
Rua da Seara Nova, junto à escul-
tura de António Trindade, traba-
lho que representa os modelos 

cristalográficos dos principais 
minerais associados à mina de 
Neves Corvo evidenciando, desta 
forma, a geodiversidade do con-
celho de Castro Verde, patente nos 
seus jazigos ricos em minérios de 
cobre e zinco.

Apesar de a cristalografia ser 
hoje fundamental a todas as ciên-
cias, permanece relativamente 
desconhecida para o grande pú-
blico, sendo fundamental para o 
desenvolvimento de praticamen-
te todos os novos materiais, des-
de cartões de memória informá-
ticos aos ecrãs televisivos ou 
componentes de automóveis ou 
aviões.

A cristalografia tem inúmeras 
aplicações e está fortemente pre-
sente no nosso dia-a-dia, assu-
mindo-se como a espinha dorsal 
de indústrias que dependem cada 
vez mais da criação e desenvol-
vimento de novos produtos. Entre 
as grandes beneficiadas pela cris-

talografia estão as indústrias agroa-
limentar, farmacêutica, aeronáu-
tica, automóvel, informática e 
eletromecânica, entre outras. 
Estima-se que, nas próximas dé-
cadas, esta ciência irá ter um pa-
pel fulcral rumo a um desenvol-
vimento sustentável capaz de 
enfrentar os desafios mundiais da 
fome, água, meio ambiente, ener-
gia e saúde. 

A iniciativa foi promovida pelo 
Comité Português para o Progra-
ma Internacional das Geociências 
da UNESCO (IGCP), em parceria 
com o Município de Castro Verde 
e teve o apoio da Comissão Na-
cional da UNESCO, do Laborató-
rio Nacional de Energia e Geolo-
gia e do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde. 

O Ano Internacional da Crista-
lografia é uma organização con-
junta da União Internacional de 
Cristalografia (IUCr) e UNESCO.

 Medidas de Autoproteção 

Use sempre a regra dos 30 segundos para 
determinar o grau de ameaça dos relâmpagos. Esta regra é 
simples e consiste em contar os segundos entre a visão do re-
lâmpago e a audição do seu som (trovão). Caso este valor seja 
menor que 30 segundos procure abrigo imediatamente e siga 
os passos abaixo indicados: isto significa que a trovoada en-
contra-se perto o suficiente para atingir o local onde se encon-
tra.

 Durante a trovoada 

•  Desligue a televisão, computador e outros aparelhos elétri-
cos – pode, no entanto, manter a luz ligada uma vez que isso 
não aumenta a probabilidade da sua casa ser atingida por 
um relâmpago;

•  Evite tomar banho ou deixar água a correr para qualquer ou-
tro propósito;

•  Se se encontra na rua longe de edifícios, desloque-se para 
dentro de um carro, não descapotável, e evite o contacto 
com o metal;

•  Evite o uso de telefones, a não ser em caso de emergência;

•  Nunca se abrigue debaixo de objetos vulneráveis tal como 
uma árvore alta, numa área isolada;

•  Não permaneça no topo de uma colina, em campo aberto, 
ou na praia;

•  Afaste-se da água;

•  Afaste-se de tratores ou de outro equipamento metálico tais 
como motas ou bicicletas;

•  Evite abrigar-se em cabanas isoladas ou em qualquer outra 
pequena estrutura em campo aberto;

•  Se se encontra numa área florestal procure abrigo numa 
zona de baixa altitude debaixo de um conjunto denso de ar-
bustos;

•  Se se encontra em campo aberto, procure abrigo numa área 
de baixa altitude tal como uma ravina ou um vale - nunca se 
deite sobre campo aberto;

Nunca permaneça debaixo de uma árvore alta e isolada. A 
maior parte das vítimas das trovoadas são atingidas quando 
procuram abrigo debaixo de uma árvore. Desça até ao ponto 
mais baixo possível e afaste-se de objetos altos e vulnerá-
veis. Se o raio atinge qualquer um desses objetos pode apa-
nhar o choque da descarga elétrica através do solo.

 Primeiros Socorros 

•  Se uma pessoa é atingida por um relâmpago não significa 
que transporte qualquer carga elétrica e, como tal, pode ser 
tocada.

•  Muitas vítimas aparentemente “mortas” por relâmpagos po-
dem ser reanimadas se a ação de socorro for rápida. Quan-
do um grupo é atingido devem-se socorrer primeiro aqueles 
que aparentemente perderam a vida; os indivíduos incons-
cientes, mas a respirar, provavelmente sobreviverão;

•  A ação de socorro àqueles que não respiram deve ser feita 
até 4-6 minutos após o choque de modo a prevenir danos ir-
reversíveis no cérebro. Deve ser administrada respiração bo-
ca-a-boca uma vez em cada 5 segundos nos adultos e em 
cada 3 segundos nas crianças.

 AMBIENTE / PROTEÇÃO CIVIL

TROVOADAS    

Colabore connosco e coloque as embalagens no respetivo 

ECOPONTO. Dispomos de 75 ecopontos distribuídos pelo 

concelho para a recolha seletiva. GARRAFAS, FRASCOS E 
BOIÕES DE VIDRO

SABE ONDE COLOCAR 
                OS SEUS RESÍDUOS? EMBALAGENS DE PLÁSTICO 

E METAL, PACOTES DE LEITE 
E SUMO, EMBALAGENS DE 
AEROSSÓIS E ESFEROVITE

EMBALAGENS DE PAPEL E 
CARTÃO, REVISTAS, JORNAIS

GEA – Terra Mãe: Informação em Contexto”

Ação de Formação debateu alterações 
climáticas

No âmbito das Décadas das Na-
ções Unidas da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (2005-
2014) e da Biodiversidade (2011-
2020), a Comissão Nacional da 
UNESCO, em parceria com o Co-
mité Nacional para o Programa 
Internacional de Geociências da 
UNESCO - IGCP, com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro Verde 
organizou, no passado dia 24 de 
outubro, a Ação de Formação “GEA 

– Terra Mãe: Informação em Con-
texto”, que teve como público-alvo 
professores, educadores, profes-
sores-bibliotecários, técnicos de 
autarquia e da comunicação e agen-
tes na área do ambiente.

Esta Ação de Formação teve como 
objetivo dotar os formandos de 
conhecimento científico relacio-
nado com dinâmicas que envolvem 
o funcionamento de sistemas na-
turais, de modo a promover uma 

melhor contextualização da infor-
mação veiculada pela comunica-
ção social nestas áreas. 

Ao longo do dia foram apresen-
tados e debatidos temas como a 
desertificação, as alterações climá-
ticas, o programa educativo GEA 
– Terra Mãe, as Geociências ao ser-
viço da sociedade e a conservação 
dos valores naturais de Castro Ver-
de, apresentados por um painel de 
convidados.
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Memórias de Castro Verde na I Guerra Mundial
MIGUEL REGO

No dia 28 de julho de 1914, o 
Império Austro-Húngaro in-
vade a Sérvia. Poucos dias 
depois, a 3 de agosto, a Ale-
manha do Kaiser Guilherme 
II, declara guerra à França e 
no dia seguinte à Inglaterra. 
Iniciava-se desta forma uma 
das mais mortíferas guerras 
da humanidade, que vitimou 
cerca de 15 milhões de pes-
soas, entre militares e civis, 
batizada com o singular 
nome de I Guerra Mundial, 
dado o vasto campo de bata-
lha em que se transformou a 
Europa, a Ásia e a África.

Portugal, desde cedo, que se 
encontra envolvido no cenário 
de guerra. A 28 de agosto de 1914 
morre o primeiro soldado por-
tuguês no campo de batalha, no 
decurso de um ataque das forças 
alemãs a um posto de controlo 
fronteiriço no Norte de Moçam-
bique. É o princípio de um longo 
período de quatro anos de con-
flito armado que provocou a mor-
te a cerca de 10 mil soldados por-
tugueses e muitos milhares de 
feridos e prisioneiros.

Nos cerca de oitenta mil jovens 
portugueses mobilizados para as 
várias frentes, estiveram também 
muitos jovens de Castro Verde. 
Os números são ainda desconhe-
cidos com exatidão, assim como 
a sua identificação, mas esse é 
um trabalho que começa agora 
a ser feito no âmbito do trabalho 
de revitalização do Arquivo His-
tórico Municipal para, em breve, 
conhecermos de forma aprofun-
dada mais uma página da histó-
ria da nossa comunidade.

Através do livro de “Registo das 
pensões pagas às famílias das 
praças mobilizadas e expedicio-
nárias a França” ficamos a saber 
que foram mobilizados através 
do Regimento de Infantaria nº 
17, de Elvas, 40 jovens do conce-
lho de Castro Verde. José Paulino 
Figueira, da Cumeada Velha, Ma-
noel Sebastião, de Almeirim, José 
dos Santos, do Rolão ou Jacinto 
José, do Monte do Corvo, são os 
primeiros nomes desta listagem. 
Todos eles aparentemente regres-
saram daquela guerra já que o 
subsídio de apoio às famílias foi 
pago entre abril e novembro do 
ano de 1918. O mesmo não acon-
tece, nesta listagem da Infantaria 
17, entre outros, com António 
Custódio e Francisco Baião, de 
S. Marcos da Atabueira ou Antó-
nio Alexandre Mira, de Castro 
Verde. A interrupção do paga-
mento tanto pode significar o ter 
sido desmobilizado, o ter ficado 
ferido e ter regressado, assim como 
a possibilidade de ter falecido.

Mas não foram apenas estas 
quatro dezenas de jovens que fo-
ram mobilizados. Integrados no 
Regimento de Artilharia nº 3, de 
Santarém, 11 praças; no Infan-
taria nº 17, 1º Batalhão, de Beja, 
4 praças; no Regimento de Sapa-
dores Mineiros, de Lisboa, 2 pra-
ças; no 1º Grupo de Companhias 
de Saúde, de Lisboa, 4 praças; no 

1º Grupo de Companhias de Ad-
ministração Militar, de Lisboa, o 
praça João de Souza Fortuna, de 
Castro Verde; no 1º Batalhão de 
Artilharia de Costa, da Trafaria, 
2 praças; no Regimento de Obu-
zes de Campanha, de Castelo 
Branco, José Romão, de Castro 
Verde; no Regimento de Cavala-
ria, nº5, de Évora, o praça Manuel 
da Horta, do Salto; no Hospital 
Veterinário Militar, de Lisboa, o 
praça Francisco António, de Ca-
sével; no Grupo de Artilharia de 
Guarnição, de Setúbal, 3 praças; 
no 4º Grupo de Metralhadoras 
de Infantaria, de Estremoz, 2 pra-
ças e no Regimento de Artilharia 
nº1 – Coluna de Munições, de 
Campolide, 4 praças. Pelo menos 
76 praças residentes do concelho, 
não sendo por nós conhecido o 
número de sargentos ou oficiais.         

Essa relação de nomes tem que 
ser construída com recurso pa-
ralelo à memória de todos nós. 
E alguns fragmentos desse pe-
ríodo vêm, de vez em quando, a 
lume, em conversas e comentá-
rios não sistematizados, que vão 
aparecendo aqui e ali. Aponta-
mentos simples mas preciosos, 
como é o caso do referido por 
Maria Aurora Alegre Camacho, 
no seu livro "No Xadrez do Tem-
po", publicado em 2010, em que 
lembra a presença do seu avô José 
Carlos de Lara Alegre e do seu 
“compadre” António Manuel [Re-
vez], no conflito de 1914/1918. 
Pequenas histórias que o seu avô 
lhe contava nos anos de menini-
ce: “Eram as fugas do comboio a 
carvão para roubar laranjas em 
França, o assentar praça, a esta-
dia na tropa, as emboscadas ao 
inimigo. Passara-se isso na altu-
ra em que, também com o avô, 
ia a caminho da Batalha de La 
Lys…”, um dos momentos mais 
trágicos da história militar por-
tuguesa.

A Batalha de La Lys

A famigerada batalha que ocor-
reu no dia 9 de abril de 1918 teve 
a participação de cerca de 16 000 

jovens portugueses, 614 dos quais 
aí terão perdido a vida, 1500 fi-
caram feridos e 6590 foram feitos 
prisioneiros. João Romano Torres, 
na sua “História Ilustrada da Guer-
ra de 1914”, editado em 1918/1919, 
no seu tomo 83, página 679, pu-
blicação que pode ser consulta-
da na Biblioteca do Museu da 
Ruralidade, descreve-nos assim 
as primeiras horas desta batalha, 
utilizando como fonte o corres-
pondente do jornal Temps na 
frente britânica:

“Ao romper da madrugada /…/o 
inimigo [tropas alemãs] iniciou 
um bombardeamento de violên-
cia extrema e de extraordinária 
precisão dirigido contra Givenchy 
e Bois-Grenier. Às 6 horas da ma-
nhã, uma primeira vaga arrojou-
-se ao ataque da posição, que foi 
maltratada pelo bombardeamen-
to e era sustentada pelos portu-
guezes em más condições, por isso 
que tratavam de render as guar-
nições. As duas primeiras linhas 
denominadas A e B, são tomadas 
com grande facilidade. A resistên-
cia apenas reveste caracter sério 
na terceira linha ladeada pelas 
baterias britannicas, e que segue 
a linha Laventie-Fleurbaix-Neu-
ve-Chapelle. Ali se encontravam 
também reservas britannicas, de 
maneira que os Portuguezes se 

detêm n’essa altura e resistem 
energicamente. N’este momento 
os Allemães, frente aos Portugue-
zes que, d’esta vez atacam reso-
lutamente á bayoneta, sofrem 
grandes perdas e são constrangi-
dos a paralysar o avanço das 8 
até ás 8 horas e meia. Fazem in-
cidir [os alemães] uma barragem 
de extrema violência e, feito isto, 
tornam a iniciar o movimento de 
avanço. Em presença da enorme 
superioridade numérica, os de-
fensores da posição vêem-se obri-
gados a recuar palmo a palmo a 
a apoiar-se no Lys. Os alemães 
arrojam-se seguidamente sobre 
a eclusa da Bac-Saint-Maur, onde 
esbarram em encarniçada resis-
tencia, a qual conseguem quebrar 
á custa de pesadas perdas; atra-
vessam o Lys e avançam até Croix-
-de-Bac.”

A Batalha de La Lys foi, para os 
militares portugueses que nela 
participaram, um momento ter-
rífico nas suas vidas, mas onde 
não faltaram episódios de cora-
gem, de solidariedade e de acasos 
felizes. Maria Manuela Florêncio, 
professora do Secundário em 
Castro Verde e antiga presidente 
da Junta de Freguesia de Castro 
Verde, conta-nos que o seu avô, 
António Manuel do Nascimento, 
militar da arma de cavalaria, que 

assentou praça em Santarém, e 
originário dos Porteirinhos, con-
celho de Almodôvar, encontrou 
o seu irmão Sebastião nas trin-
cheiras da Batalha de La Lys. Lu-
gar onde esteve entre outros, com 
o seu compadre José Alegre. 

José Carlos de Lara Alegre par-
te no ano de 1917 para França. 
Médico “do segundo partido dês-
te concelho, desde 12 de Outubro 
de 1916, com o vencimento anual 
de quatrocentos escudos, com obri-
gação de uma visita semanal a 
cada uma das freguesias de S. 
Marcos de Atabueira e Santa Bár-
bara dos Padrões”, comunicou à 
Comissão Executiva da Câmara 
a sua mobilização para França, 
em finais de agosto de 1917. Em 
carta tornada pública na reunião 
ordinária de dia 30 desse mês, o 
jovem médico afirma que cedia 
“a favor do cofre do município os 
seus vencimentos de médico a que, 
por lei, tinha direito”, gesto que 
a Comissão delibera então agra-
decer publicamente. Terá volta-
do pouco depois da Batalha de 
La Lys, pois em julho de 1918 já 
tinha assumido as suas funções 
de médico em Castro Verde.

Quantos terão voltado, e como, 
pouco ou nada se sabe ainda. Mas 
outros houve cujo destino se con-
fundiu com a lama, os ferros e os 
destroços das trincheiras. Desses 
desconhecidos, para além dos 
muitos monumentos que se es-
palham por essa Europa fora em 
memória ao soldado desconhe-
cido, pouco mais ficou que uma 
carta fria dando conta desse de-
saparecimento, enviada aos Ad-
ministradores do Concelho pela 
Repartição dos Serviços de Esta-
tística e Estado Civil do C.E.P. A 
Castro Verde terão chegado pelo 
menos três dessas cartas:

“Depois que nesta Repartição 
passou a figurar como desapa-
recido em campanha em França, 
completou em nove de Abril do 
corrente ano [1938], vinte anos 
em tal situação, o ex-combaten-
te do C.E.P….”. José Francisco, 1º 
cabo, tinha 23 anos e residia no 
Malagão – S. Marcos da Atabuei-
ra; Joaquim Fernandes, soldado, 
tinha 23 anos e era natural de 
Castro Verde; Manuel João, tinha 
23 anos e era natural de Castro 
Verde.  

 PATRIMÓNIO

António Manuel do Nascimento

Tropas portuguesas na I Guerra Mundial                                                   in: Ilustração Portuguesa, nº 619, 31/12/1917

José Carlos de Lara Alegre com a esposa Maria Francisca e 
sogra
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JACINTO CAETANO INÁCIO 

Faleceu a 17/07/2014 – Castro Verde
A família agradece a todos aqueles que acompanharam o seu ente 
querido até à sua última morada ou que, de qualquer outro modo, 
lhe manifestaram o seu pesar.

LUCÍLIA MARIA ALVES 
Faleceu a 07/08/2014 – Castro Verde
A família de Lucília Maria Alves consternada com  o seu falecimen-
to em 07-08-2014 vem, por este meio, agradecer a todas as pessoas 
que manifestaram o seu carinho, apoio e conforto antes, durante e 
depois da nossa tão grande perda. O nosso Obrigado por cada 
abraço e por cada palavra de conforto recebido nesta hora difícil. O 

nosso agradecimento é extensível a todos os profissionais do Hospital de Dia do Hospital 
de Beja bem como às nossas queridas enfermeiras do Centro de Saúde de Castro Verde. 

Família Alves Silva Jorge

EUGÉNIA MARIA EMÍLIA SOEIRO CAETANO

Faleceu a 02/09/2014 – Castro Verde
A família participa o seu falecimento e agradece a todas as pessoas 
que a acompanharam até à sua última morada ou que, de qualquer 
outro modo, lhe manifestaram o seu pesar.

ISABEL COLAÇO MEDEIROS

Faleceu a 18/03/2014 – Castro Verde
As filhas participam o falecimento do seu ente querido, agradecen-
do a todos os que a acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhe manifestaram o seu pesar. 

DEOLINDA DA CONCEIÇÃO CEREJO 

Faleceu a 28/06/2014 – Beja
Filha, netos e restante família participam o seu falecimento e agra-
decem a todas as pessoas que a acompanharam até à sua última 
morada ou que, de qualquer outro modo, lhes manifestaram o seu 
pesar.

JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA
Faleceu a 22/10/2014 – Entradas / Canadá

A família vem, por este meio, participar o falecimento do seu ente querido, natural de 
Entradas e residente  no Canadá, e agradecer a todos aqueles que o acompanharam 

até à sua última morada. 

JOSÉ ERNESTO PINHEIRO SERRANO
Faleceu a 24/09/2014 – Castro Verde
A família participa o falecimento do seu ente querido e agradece a 
todos aqueles que o acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, manifestaram o seu pesar. A família expres-
sa ainda os seus agradecimentos às enfermeiras da Equipa de Cui-
dados Paliativos e à Equipa de Apoio Domiciliário de Castro Verde. 

Bartolomeu Palma Colaço, 79 anos, S. Marcos da Atabueira
Emília Serafim Baleizão, 78 anos, Rolão
Feliciana Afonso Inácio, 94 anos, Castro Verde
Filipe Santana Afonso, 81 anos, Castro Verde
Francisco Romão, 88 anos, Sete
Helena da Conceição Valente, 82 anos, Geraldos
Helena Guerreiro Palma Pereira, 78 anos, Beja
Isabel Silvéria Tomé Santos, 88 anos, Feijó
Jorge Miguel M. Sabino Caeiro, 21 anos, Castro Verde
José Francisco Inácio, 81 anos, Namorados
Karl Heinz Huber, 70 anos, Castro Verde
Leonilde Romana Revés, 77 anos, Castro Verde
Luísa Bárbara Madeira, 96 anos, Entradas
Manuel Fragoso da Silva, 89 anos, Castro Verde
Manuel Francisco, 88 anos, Santa Bárbara de Padrões
Manuel José Gonçalves Albino Marques, 51 anos, Sete
Manuel Pereira Camelo de Oliveira, 86 anos, Beringelinho
Manuel Rocha Nobre, 87 anos, Entradas
Maria Amélia, 87 anos, Évora
Maria Emília Pratas, 79 anos, Castro Verde
Maria José Sequeira Costa, 88 anos, Castro Verde
Maria da Luz Nobre Pereira B. Camacho, 49 anos, Casével
Maria Ramos Santiago Costa, 80 anos, Entradas
Maria Rosa Deodato da Silva, 88 anos, Entradas
Maria Rosa Palma de Mira Galvão, 85 anos, Castro Verde
Maria Vitória Cavaco Cristina, 78 anos, A-do-Corvo
Matilde Luciana do Carmo, 81 anos, Sª. Bárbara de Padrões
Miguel Santos Ferronha Rodrigues, 47 anos, Beringelinho
Rita José Raposo Martins, 87 anos, Entradas
Rosa do Rosário, 91 anos, Figueirinha
Umbelina Assunção Batista, 90 anos, Entradas 

Fim de mais um ano 
cultural sénior

Mais um ano se passou,
Onde as atividades continuaram,
Este grupo sénior praticou,
A ginástica que lhe melhorou,
As curvas que enferrujaram. 

Ourique-Gare e Aivados
A sua ginástica praticaram,
Em turma, bem ordenados
Pelo professor João bem-educa-
dos,
Seus músculos renovaram.

O mestre João vos ensinou,
Como se devem dobrar,
Toda a turma aceitou,
E o sénior se dobrou,
Para seu corpo melhorar.

Ao mestre João muito obrigado, 
Que a viver nos ajudaste,
Ao longo destes dias passados,
Connosco tiveste cuidados,
Para que nenhum se magoasse.

A toda a equipa de instrutores,
Que neste concelho trabalham,
Recebam os nossos louvores,
Sois uns grandes senhores,
Na arte a que se dedicaram.

*A turma de ginástica sénior de Ai-
vados e Ourique-Gare envia os 
seus agradecimentos aos seus 
instrutores e à Câmara Municipal 
de Castro Verde que, orientada pe-
los seus dirigentes eleitos pelo 
povo, tem prestado um excelente 
trabalho, na sua dedicação e cari-
nho que tem dado à população 
deste concelho por intermédio de 
todas as suas atividades de re-
creio, cultura, convívio, educação 
física e saúde. 
Muito obrigado!

Manuel Faria Bento

A Palavra 

Ela é levada pelo vento
Conduzida por montes e vales
Ela não se desfaz
Todo o mundo se serve dela 
Passa fronteiras e povos
Fazendo a guerra, fazendo a paz
Seja aqui ou acolá
Não se vê mas é sentida
Até na boca dum tolo
Sendo bem aplicada 
E ela nos traz consolo
É palavra prometida
Ela serve para ensinar
É via de comunicação
Neste mundo tão perverso
Por vezes não é cumprida
Até corta o coração
Neste mundo cheio de dor
Também nos traz emoção 
Tanto nos faz rir ou chorar
Como nos transmite valor
Ela faz falsas promessas
Mas também nos dá amor
Hoje à falta de palavra 
Pela ausência desse amor
Mas o homem se a quiser encontrar
Palavra que é verdade
Seja na terra ou no mar
Seja em qualquer idade
Só Deus a sabe ensinar.

Francisco Revés

Campo Branco

Meu concelho é Castro Verde
O mais lindo que eu já vi
Linda fonte que mata a sede
A quem passa por aí

Quem visita o Campo Branco
Leva lembranças sem fim.
Meu concelho é um encanto,
Castro Verde é um jardim.

A bem da sua beleza,
É rico em minerais.
Tem o aço e o ferro,
O cobre e muito mais.

Entradas é minha terra,
Foi lá que eu nasci.
Linda como a Primavera,
És tão linda para mim.

És um jardim florido,
Com rosas de todas as cores.
Às vezes eu penso e digo,
De tradição e valores.

Eu recordo com saudade, 
O meu primeiro passo.
Lembro-me da mocidade,
Do que fazia e já não faço.

Cantávamos pela rua,
À noitinha e ao serão.
Era até ao pôr da lua,
Quer de inverno, quer de verão.

Ao poço da Nossa Senhora,
Fazíamos uma paragem.
Bebíamos água fresca,
Deixávamos uma mensagem.

As nossas vozes entoavam,
Pelas frestas do telhado.
Mas havia alguém que conhecia,
A voz do seu amado.

Era linda a mocidade,
No tempo que eu a vivi.
Hoje sinto saudade,
Mas a vida é mesmo assim. 

António Aleixo

Aumentou a Biquinha

Num tempo que tudo aumenta
Já nem é de admirar
Que fosse agora a biquinha
A ter também que aumentar.

Aumentou toda vaidosa
Com os seus ares travessos
E o que nos admirou 
Foi a tabela de preços.

Podia ter aumentado
Como o peixe e a batata
Ou mesmo como o tabaco
E até a fruta de lata.

Mas não! A vaidosa
Quis subir e subiu
E os preços agora são
Como ainda nunca se viu.

Tem preço de esplanada
Outro preço de balcão
E ainda outro para a mesa
Mas que grande confusão.

Será que o café servido
Nestes três sítios diferentes 
Também muda a qualidade
Dos próprios ingredientes.

Se assim for está bem certo
Esta ideia luminosa
De aplicar três preços
À bebida saborosa.

Mas mesmo que assim seja
É caso para perguntar
Como descobrir o preço?
Antes da bica pagar.

Confusão por confusão
Que mais há para dizer
Se quiser ter a certeza
Pergunte antes de beber.

Maria de Jesus Peres Lopes

Prá vila de Castro Verde

Prá vila de Castro Verde
Vou mandar lembranças minhas
Já tenho saudades das suas casas 
branquinhas.

À vila de Castro Verde
Quero fazer uma visita
Cada vez que lá vou
Está maior, está mais bonita.

E as sua belas rotundas
À entrada e à saída
Os porcos e as ovelhas até pare-
cem ter vida.

A bela Feira de Castro
Como toda a gente diz
É grande, é muito bonita
Tem fama em todo o país.

Castro Verde tens crescido
Tens crescido em liberdade
Se assim fores continuando
Um dia serás cidade.

Eu sei que não sou poeta
Nem tenho tal pretensão
Apenas sou mandatária
Do que dita o coração.

Mas continuo a fazer versos 
Uns melhor, outros mais mal
Agora ainda com mais gosto
Para os mandar para o Jornal.

Otília João
Pinhal Novo

JOSÉ DE SOUSA
ARRUDA 

“O Açoriano”

1 Ano de Eterna Saudade 
 

Partiste sem te despedires
Deixando um grande vazio 

em nossa casa
A tua esposa, filhos e netos 
ainda choram a tua morte

Descansa em paz, meu 
grande amor.

BELCHIOR RODRIGUES 
LOIO

 Faleceu a 19 /10 / 2014 

 Belchior Rodrigues Loio exerceu o cargo de 
Vereador na Câmara Municipal de Castro Ver-
de, no mandato de 1990 – 1993, eleito pelo 

Partido Socialista. A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde expressa, aos seus familiares e ami-
gos, as mais sentidas condolências pelo seu 

falecimento.

A família agradece a todos aqueles que acom-
panharam o seu ente querido até à sua última 
morada ou que, de qualquer outro modo, lhe 

manifestaram o seu pesar
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Receitas   

No passado dia 29 
de Setembro 
assinalou-se 
o Dia Mundial 
do Coração! 

A doença cardiovascular 
é a causa número 1 de mor-
te no mundo sendo já res-
ponsável por 17,3 milhões de 
mortes prematuras. Prevê-se que 
em 2030 aumente para 23 milhões. 
No entanto, a maioria das doenças 
cardiovasculares podem ser preveni-
das! Como? Alterando os fatores de ris-
co!

QUAIS OS FATORES DE RISCO DAS DOEN-
ÇAS CARDIOVASCULARES?

Pressão arterial alta / Excesso de peso / Dietas 
pouco saudáveis / Colesterol elevado / Fumar 
/ Sedentarismo / Diabetes

O QUE PODE FAZER?

Controle o seu peso
O excesso de peso aumenta o risco de desen-
volver algumas doenças como a diabetes, a 
hipertensão ou sofrer um ataque cardíaco.
Mantenha hábitos alimentares saudáveis
Vegetais nunca são demais e fruta são 3 peças 
ao longo do dia. Estes alimentos são ricos em 
fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes fun-
damentais à proteção da sua saúde;
Consuma pouca gordura saturada, poderá re-
duzir o nível de colesterol no sangue. Evite car-
nes gordas, bolachas, bolos e lacticínios gordos;
Peixes gordos pelo menos 3 vezes por semana 
- salmão, atum, cavala e sardinha. Os ácidos 
gordos ómega 3 que se encontram nestes pei-

xes ajudam a regular 
os batimentos do 
coração, melhoram 
a resistência dos 
vasos sanguíneos e 
previnem a formação 

de coágulos de sangue 
nas artérias coronárias;

Reduza o sal, mantenha a 
tensão arterial mais baixa. Co-

zinhar com pouco sal é impor-
tante, mas saiba também que mui-

tos alimentos processados como o 
pão, alimentos pré-cozinhados, batatas 

fritas, aperitivos, bolachas, bolos e cereais 
de pequeno-almoço contêm sal (leia sempre 
os rótulos dos alimentos);
Modere o consumo de álcool. Embora o con-
sumo baixo de álcool (para homens dois copos 
de 1,5dl por dia, para mulheres um copo de 
1,5dl por dia) possa ajudar a proteger o coração 
dos homens com mais de 40 anos e das mu-
lheres que passaram pela menopausa, não se 
esqueça que pode ser benéfico, mas apenas 
nestas quantidades. 
- Mexa-se!

Os benefícios de exercitar o corpo durante 
30 a 60 minutos por dia, vários dias por sema-
na são muitos:
• Reduz o risco de doenças cardiovasculares;
• Ajuda a controlar e a prevenir fatores de risco 

como a pressão arterial alta, o colesterol ele-
vado e o excesso de peso;

• Ajuda a baixar os níveis de stress;
• Aumenta a energia;
• Melhora o sono e a digestão;
• Melhora o bem-estar geral e estimula a pro-

cura de estilos de vida mais saudáveis.

Cuide do seu coração, sempre! 

UTILIDADES

NOVEMBRO AGRICULTURA, 
JARDINAGEM E ANIMAIS

Os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no Minguante, devendo protege-los 
das geadas.

Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras no Crescente. Na horta semear agrião, al-
face, cenouras, couves, com exceção da couve-flor e brócolos. Plantar batata (nas zonas secas), 
alho, couve-temporã, tremoço. Semear fava, ervilha, e em camas quentes, alface, beterraba, cebo-
la, nabiça, nabo, rabanete e tomate. Semear cereais de pragana como a aveia, centeio, cevada e trigo. 
Colher azeitona e beterraba. Na adega, verificar as vasilhas do vinho novo. Destilar bagulho para fazer 
a aguardente. No jardim estercar covas para plantação na Primavera de árvores ou arbustos. Estacar 
as plantas contra o vento. Plantar bolbos de flores. Podar as roseiras e plantar novas.

Animais: O gado transita para regime seco com feno, palha e grão.

Sopa de Grão com Espinafres
½ Litro de grão
1 Molho de espinafres
1dl de azeite
2 Dentes de alho
1 Folha de louro
Sal 

Ponha o grão de molho na véspera. Coze-se o grão 
juntamente com os temperos. Estando cozido, juntam-se-
lhe os espinafres e ferve até estarem cozidos. Tempera-se 
com sal. Serve-se em prato coberto sobre fatias de pão. Fica 
um pouco caldoso. 

Bacalhau à Alentejana
2 Postas de bacalhau
1dl de azeite
1 Cebola média
3 Dentes de alho
Pimenta preta
1 Colher de sopa de farinha
2dl de vinho branco
Sal 

Depois de demolhado, desfia-se o bacalhau muito bem, 
limpo de peles e de espinhas. Faz-se um refogado com a 
cebola picada e os alhos também picados e a pimenta. 
Quando a cebola estiver ainda um pouco rija, deita-se o 
bacalhau em fios, juntamente com a farinha desfeita em 
água. Adiciona-se o vinho branco e retempera-se de sal e 
pimenta. Tapa-se o tacho e vai a cozer em lume brando até o 
molho engrossar e reduzir. Pode acompanhar com batatas 
cozidas, puré de batata ou arroz de pimentos. 

Frango com Tomates 

1 Frango
Azeite
Banha
1 Cebola grande
3 Dentes de alho
4/5 Tomates
Salsa Picada
Sal 
Pão Frito

Corta-se o frango aos bocados, que se deitam num ligeiro 
refogado de azeite e banha, com rodelas de cebola e 2 ou 3 
dentes de alho picados. Junta-se-lhe também 4 ou 5 
tomates aos bocados, depois de se lhe tirarem as sementes. 
Tempera-se de sal e ferve uma hora. Na hora de se servir 
enfeita-se com salsa picada e 3 ou 4 grãos de pimenta 
moídos na altura. Serve-se em prato coberto sobre fatias de 
pão frito ou acompanhado de puré de batata ou arroz solto. 

In “Cozinha Regional do Baixo Alentejo”
Recolha de Manuel Camacho Lúcio
Coleção Habitat

22 NOV.
29 NOV.

6 DEZ.
14 DEZ.
22 DEZ.
28 DEZ.

LUA NOVA
QUARTO CRESCENTE
LUA CHEIA
QUARTO MINGUANTE
LUA NOVA
QUARTO CRESCENTE

FASES
DA L    A

Informações BORDA-D’ÁGUA

CORAÇÃO & NUTRIÇÃO
RITA MESTRE  DIETISTA ESTAGIÁRIA
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II Encontro de Paramotor 
do Campo Branco

No fim-de-semana de 4 e 5 de 
outubro, Castro Verde recebeu 
o II Encontro de Paramotor do 
Campo Branco. Apesar das con-
dições meteorológicas adversas  
e do cancelamento das ativida-
des agendadas para domingo, 
o programa cumpriu parte das 
iniciativas programadas como 
a exposição de material, pales-
tra, demonstrações de voo, acro-
bacias, batismos de voo e a en-
trega do Troféu Águia.

Organizada pela Escola de Voo 
de Santiago do Cacém e Câma-

ra Municipal de Castro Verde, 
em colaboração com a Federa-
ção Portuguesa de Aeronáutica 
e com o apoio das juntas de fre-
guesia do concelho, a iniciativa 
contou com a presença dos pi-
lotos Ramon Morillas [ESP] (Re-
cordista Mundial Absoluto de 
Altitude e Distância), Nicolas 
Aubert [FRA] (Campeão de Sla-
lon, Seleção Francesa) e de Vic-
tor Rodrigues “Moncho” [ESP] 
(Piloto Profissional de Slalon e 
Freestyle).

 DESPORTO

Eugénia Afonso  
O BTT no Feminino
Eugénia Afonso, atleta da equipa 100 Trilhos 
/ BikeZone de Castro Verde tem-se destacado 
pelos bons resultados obtidos nesta época 
desportiva, mostrando que no BTT já não 
existem barreiras entre homens e mulheres.

Há uns anos atrás, Eugénia 
Afonso apenas participava em 
passeios de bicicleta, com o ob-
jetivo do lazer. Hoje, aos 31 anos, 
a atleta é presença assídua em 
competições de BTT, modalida-
de que abraçou por influência do 
namorado António Freire, prati-
cante deste desporto há vários 
anos: “No inicio participava em 
passeios, sem competição, ape-
nas para apreciar a natureza. Aos 
poucos comecei a ganhar alguma 
resistência fisica e a conseguir 
fazer mais quilómetros, em cima 
da bicicleta, e cada vez mais rá-
pido. A verdade é que comecei a 
gostar tanto de praticar BTT que 
me fui dedicando mais a sério à 
modalidade, e mais tarde, apoia-
da pelo treinador Luis Matias, 
comecei a ganhar as minhas pri-
meiras corridas…”. 

A vestir a camisola da equipa 
100 Trilhos / BikeZone de Castro 
Verde, a atleta natural de Santa 
Bárbara de Padrões, revela que 
esta é uma modalidade exigente, 
na vertente competitiva, e que 
exige disciplina e alguns sacrifí-
cios: “Qualquer atleta que pre-
tenda evoluir e competir terá que 
cumprir necessariamente uma 
agenda de treinos. A intensidade, 
duração e tipo de treino são de-
finidos pelo treinador e aconte-
cem 6 dias por semana, 2 a 3 ho-
ras, no mínimo. Uma alimentação 
nutricionalmente equilibrada 

também é crucial para conseguir 
atingir os meus objetivos. Muitas 
vezes abdico de alguma vida so-
cial para treinar e poder descan-
sar devidamente para as corridas”.

O apoio que tem recebido nas 
várias provas de BTT onde tem 
marcado presença tem-se reve-
lado fundamental para a moti-
vação da atleta pois como a pró-
pria afirma “dá-me força e 
determinação mental necessária 
para não desistir nos momentos 
mais sofridos em cima da bici-
cleta”. Nesta época desportiva 
2013/2014, que terminou duran-
te o mês de outubro, Eugénia 
participou em provas um pouco 
por todo o Alentejo e Algarve, 
onde, na maioria das ocasiões, 
conquistou um dos três primei-
ros lugares do pódio. Mas a com-
petição que viria a marcar mais 
a atleta seria a última da época, 
a Maratona Internacional do Al-
garve, em S. Bartolomeu de Mes-
sines, devido à dificuldade do 
percurso e à presença de outras 
atletas com mais quilómetros e 
experiência. “Esta última foi a 
prova mais importante e marcan-
te, mas felizmente consegui ul-
trapassar as dificuldades e chegar 
à meta em 1º lugar. Para além 
disso, estou bastante satisfeita 
com toda a minha temporada 
BTT uma vez que para além de 
ter evoluido bastante, consegui 
alcançar os pódios mais altos das 

provas em que participei”.
Apesar do BTT continuar a ser 

um desporto predominantemen-
te praticado por elementos do 
sexo masculino, a verdade é que 
já vai ganhando algumas adeptas, 
como Eugénia Afonso, cujo per-
curso desportivo poderá vir a in-
fluenciar mais mulheres a prati-
car a modalidade, no concelho: 
“Cada vez existem mais mulheres 
a pedalar e já não há barreiras 
entre homens e mulheres. Cada 
vez mais as mulheres mostram 
que também são fortes e conse-
guem bons resultados desporti-
vos". Ultrapassar certos medos 
e transformá-los em prazer são 
algumas das dicas que Eugénia 
deixa para aqueles que preten-
dem experimentar esta modali-
dade. "Cada passeio é uma des-
coberta da natureza que está 
muito perto de nós e que muitas 
vezes não se valoriza nem conhe-
ce devidamente. A satisfação 
mental e física que daí resulta são 
os principais incentivos que pos-
so transmitir a quem pretende 
praticar esta modalidade”.

270 participantes na
IV Maratona BTT 100 
Trilhos

No passado dia 21 de setem-
bro, Castro Verde voltou a receber 
mais uma Maratona BTT 100 Tri-
lhos que, nesta quarta edição, 
percorreu trilhos e caminhos ru-
rais nos concelhos de Castro Ver-
de e Ourique. 

Com início no Parque da Li-
berdade, em Castro Verde, a pro-
va decorreu dividida em três 
percursos diferentes: maratona 
(80 km), meia-maratona (50 km) 
e mini-maratona (30 km), para 
os participantes que gostam de 
apreciar a natureza sem grande 
pressa de chegar ao final do per-
curso. No total marcaram pre-
sença nesta iniciativa cerca de 
270 atletas, oriundos de todo o 
país que emprestaram um co-
lorido especial aos trilhos que 
a organização elegeu para de-
senvolver este evento.

Para além dos caminhos ru-
rais, a prova de BTT passou pe-
las aldeias de Piçarras, Granda-
ços, Estação de Ourique e 

Aivados promovendo o contac-
to direto dessas populações com 
este desporto que se tornou tão 
popular nos dias de hoje.

Para António Freire, Presiden-
te da Associação 100 Trilhos, “o 
balanço final foi extremamente 
positivo porque os participan-
tes realçaram principalmente a 
beleza natural da região, dos ca-
minhos e trilhos escolhidos pela 
organização e a simpatia das 
gentes”. 

O evento contou mais uma 
vez com o apoio da Câmara Mu-
nicipal Castro Verde e de em-
presas da região, e com a cola-
boração da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde, Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delega-
ção de Castro Verde, GNR, Agru-
pamento de Escolas de Castro 
Verde e de cerca de 80 voluntá-
rios que contribuíram para o 
sucesso desta iniciativa organi-
zada pela Associação 100 Trilhos.

Circuito Regional
Summer Volley Alive 2014 

Etapa Final 
disputada 
em Castro 
Verde

O Campo de Jogos de Areia, 
junto às Piscinas Municipais de 
Castro Verde, recebeu, no passa-
do dia 30 de agosto, a etapa final 
do Circuito Regional de Voleibol 
de Praia “Summer Volley Alive 
2014”, promovido pela AVAL - As-
sociação de Voleibol do Alentejo, 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Castro Verde.

Na classificação feminina do 
Circuito Regional de Voleibol, a 
dupla Gonzalez / Esteves classi-
ficou-se em 1º lugar, seguida pela 
equipa Oliveira / Svede na segun-
da posição, e no terceiro lugar da 
tabela classificativa ficou a dupla 
Farcasanu / Tiago.

Nos masculinos, a dupla Pina 
/ Pereira foi a vencedora desta 
etapa final, seguida pela equipa 
Marques / Fernandes, na 2ª po-
sição e pela dupla Cardoso / Cos-
ta, que ficou em 3º lugar desta 
etapa final, mas que acabou ser 
a equipa vencedora deste torneio.

Um dia dedicado ao voleibol 
que reuniu muitos adeptos da 
modalidade e teve como objeti-
vo a promoção do Voleibol de 
Praia a sul do Tejo tendo em vis-
ta a criação de academias de trei-

no no futuro.
Nos dias 6 e 7 de dezembro, 

numa perspetiva de desenvolvi-
mento da modalidade, a Fede-
ração Portuguesa de Voleibol 
promove, em Castro Verde, o En-
contro Nacional de Monitores de 
Gira Praia. A iniciativa está agen-
dada para o Fórum Municipal e 
Campo de Jogos de Areia, e vai 
abordar metodologias de treino 
através de uma componente teó-
rica e de uma componente prá-
tica. 

Eugénia Afonso
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Castro Verde na Rock ‘n’ 
Roll Maratona de Lisboa

Cinquenta e seis munícipes do 
concelho de Castro Verde parti-
ciparam, no passado dia 5 outu-
bro, na Rock ‘n’Roll Maratona de 
Lisboa EDP, Rock ‘n’ Roll Meia-
-Maratona Vodafone RTP e na 
Mini-Maratona EDP, num traje-
to que partiu da Ponte Vasco da 
Gama em direção ao Parque das 
Nações. Do total de participantes 
que se deslocaram a Lisboa para 
integrar as provas, dois percor-

reram os 42 km da Maratona e 7 
optaram por fazer o percurso de 
21km da Meia-Maratona, enquan-
to os restantes 47 participaram 
na Mini-Maratona de 6,6 km.

A participação nesta prova de 
âmbito nacional foi uma organi-
zação do Gabinete de Desporto 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde e teve como objetivo a pro-
moção de hábitos de vida sau-
dáveis. 

DESPORTO

Pavilhão Desportivo foi palco de 
competições de Patinagem Artística

Castro Verde continua a ser pal-
co de várias competições de pa-
tinagem artística. 

No âmbito das Comemorações 
dos 40 Anos do 25 de Abril, o Fu-
tebol Clube Castrense e a Asso-
ciação de Patinagem do Alente-
jo promoveram, a 4 de outubro, 
o Torneio Planície, que decorreu 
no Pavilhão Desportivo Muni-
cipal de Castro Verde. A compe-
tição reuniu cerca de 125 atletas 
da modalidade de patinagem 
artística nos escalões de Inicia-
ção e Benjamins, que disputaram 
as disciplinas de Solo Dance, Fi-
guras Obrigatórias e Patinagem 
Livre.

Marcaram presença na inicia-
tiva as equipas do Clube de Pa-
tinagem da Vidigueira, Grupo 
Desportivo Diana, Patinagem 
Clube de Tavira, Clube de Pati-
nagem de Beja, Sport Clube de 
Serpa – Patinagem Artística, Clu-
be de Patinagem Artística de 

Cuba, Sporting Clube Mineiro 
Aljustrelense, Patinagem Clube 
de Almodôvar e Futebol Clube 

Castrense que apresentou duas 
coreografias alusivas aos 40 Anos 
do 25 de Abril, a que se seguiu a 
Cerimónia Oficial de Abertura 
do Torneio.

Nos dias 8 e 9 de novembro, o 
Pavilhão Desportivo Municipal 
de Castro Verde voltou a receber 
mais um grande evento de pa-
tinagem artística, a Taça APA, 
reunindo, em competição, os 
melhores atletas dos escalões de 
infantis a seniores de clubes re-
gionais e do Algarve, inscritos 
na Associação de Patinagem do 
Alentejo.

Ambas as iniciativas foram or-
ganizadas pela Secção de Pati-
nagem do Futebol Clube Cas-
trense e Associação de Patinagem 
do Alentejo, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével e Somincor, e 
com o apoio à divulgação da Rá-
dio Castrense.

Atividade Com' Vida iniciou nova época
Os projetos integrados no âmbito do “Atividade Com’Vida”, programa da Câmara Municipal de Castro Verde, arrancaram em 
outubro. Promover e dinamizar um conjunto alargado de projetos que incentivam à prática de atividade física regular e à 
adoção de hábitos de vida saudáveis são os objetivos do programa para esta época 2014/2015. 

Sete projetos desportivos no 
terreno, 1400 munícipes inscritos. 
Números que revelam um início 
de época positivo e um concelho 
cada vez mais ativo e interessado 
em combater estilos de vida se-
dentários. A fórmula parece sim-
ples mas exige uma mudança de 
hábitos não só no plano alimen-
tar, mas também no plano físico. 

Neste âmbito, o programa Ati-
vidade Com’Vida propõe diferen-
tes atividades direcionadas a di-
ferentes públicos e faixas etárias, 
o que por si só, reflete a impor-
tância que a autarquia confere a 
esta área na construção de um  

concelho mais saudável. Todos 
os projetos em curso - Escola Mu-
nicipal de Natação, Desporto Sé-
nior, Escola Municipal de Ténis, 
No Ritmo Certo, Boccia Sénior, 
Agita a tua Vida e Expressão Mo-
tora no pré-escolar - têm intrín-
seco um objetivo comum: a pro-
moção da prática regular de 
atividade física como ponto de 
partida para o bem-estar indivi-
dual e, por conseguinte, para uma 
sociedade mais sustentável. Uma 
das novidades deste início de 
época foi a introdução de uma 
nova modalidade na Escola Mu-
nicipal de Natação, o AquaZum-

ba que, até à data, tem já inscri-
tos 27 munícipes. Tanto o 
Desporto Sénior como o Boccia 
Sénior revelaram neste início de 
época 2014/2015 um aumento 
de inscritos. No próximo dia 26 
de novembro, as equipas conce-
lhias disputam o Torneio Muni-
cipal de Boccia Sénior de modo 
a apurar participantes para o Tor-
neio Final de Boccia que se rea-
liza em dezembro, promovido 
pela Federação Portuguesa de 
Pessoas com Deficiência. A Es-
cola Municipal de Ténis, por sua 
vez, funciona este ano em quatro 
classes distintas – miniténis, ini-

ciação, aprendizagem e adultos 
– contabilizando, até ao momen-
to, 27 inscritos. 

A dinamização das instalações 
desportivas, associativas e cul-
turais do concelho é outra das 
componentes deste Programa de 
Atividade Física, animando os 
centros culturais e de convívio 
das pequenas localidades do con-
celho. Importa ainda salientar 
que, a par da oferta desportiva 
municipal dinamizada pela Câ-
mara Municipal de Castro Verde, 
existe no concelho uma preocu-
pação e uma necessidade de se 
praticar desporto qualquer que 

seja a modalidade e o reflexo dis-
so é o trabalho desenvolvido pelo 
associativismo local, ou a título 
privado, sendo também frequen-
te observar já um grande núme-
ro de pessoas que praticam exer-
cício físico de forma livre, 
autónoma e informal por todo o 
concelho. 

Para mais informações sobre 
estes projetos contacte o Gabi-
nete de Desporto da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, no Fórum 
Municipal, através do telefone 
286 320 040 ou pelo e-mail des-
porto@cm-castroverde.pt. 

Eugénia Afonso

6 DEZ • 14H30 
ESTÁDIO MUNICIPAL 25 DE ABRIL

CASTRO VERDE
V MEETING JOVEM 
DE ATLETISMO ORG: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE. ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO 

DE BEJA. COLABORAÇÃO: FUTEBOL CLUBE CASTRENSE. SOC. RECREATIVA E 
DESPORTIVA ENTRADENSE. 100 TRILHOS. 
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II Encontro do Mel reuniu 
apicultores do concelho 

Com o objetivo de divulgar 
o mel e outros produtos da 
colmeia, adquirir conhecimen-
tos e melhorar o inter-relacio-
namento entre apicultores, 
com vista ao desenvolvimen-
to da atividade, da cooperação 
e do associativismo, a Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
promoveu, no passado dia 1 
de novembro, o 2º Encontro 
“Mel do Campo Branco”. 

Com a presença de cerca de 
duas dezenas de participantes, 
o grande tema deste Encontro 
foi a água-mel, produto tradi-
cional e muito apreciado, com-
plementar do mel, e que é pro-
duzido apenas nesta região do 
Baixo Alentejo e na Serra Al-
garvia. Este é um produto com 
grande interesse económico e 
que tem ainda algumas questões 

por resolver que dificultam a sua 
entrada no circuito comercial. 

Neste sentido, e aproveitando 

a presença de elementos de 
três associações de apicultores 
da região (Associação de Api-
cultores da Serra do Caldeirão 
e Planície Alentejana, APIGUA-
DIANA – Associação de Api-
cultores do Parque Natural do 
Vale do Guadiana e Associação 
de Apicultores do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina), 
ficou decidido levar à consi-
deração da Direção de cada 
uma dessas Associações para, 
em conjunto com a Câmara 
Municipal de Castro Verde, se 
constituir um grupo que pos-
sa encontrar soluções para os 
problemas que se põem bem 
como valorizar a água-mel, 
produto que começa já a sur-

gir como tempero no circuito da 
alta cozinha..

 NOTÍCIAS
 
B R E V E S B R E V E S

Alunos da Escola 
Secundária de 
Castro Verde em 
protesto por 
melhores condições 
de ensino

 
Cerca de uma centena de 
alunos manifestaram-se no 
passado dia 16 de outubro 
junto à entrada da Escola Se-
cundária de Castro Verde, 
reivindicando obras imedia-
tas neste estabelecimento de 
ensino. 

Os protestos tiveram início 
pelas 8h00 da manhã, altura 
da primeira aula, e tiveram 
como objetivo denunciar os 
problemas que a escolas e 
os alunos enfrentam diaria-
mente. Paralelamente à fal-
ta de aquecimento nas salas 
de aula e à existência de co-
berturas de amianto, os alu-
nos deparam-se ainda com 
“a falta de professores e de 
auxiliares”.

No próximo dia 23 de no-
vembro, os alunos vão voltar 
aos protestos frente à entra-
da principal da Escola Se-
cundária de Castro Verde. 

Autarquia e 
Agrupamento de 
Escolas 
promoveram 
Passeio pelo 
Concelho

A Câmara Municipal de 
Castro Verde em parceria 
com o Agrupamento de Es-
colas promoveu, no passa-
do dia 1 de outubro, a Re-
ceção aos Professores do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde. 

Rui Santana e Miguel Rego 
foram os orientadores do 
percurso “Conhecer recur-
sos, construir caminhos”, 
agendado neste âmbito, e 
que teve como propósito 
revelar um outro olhar sobre 
os recursos existentes no 
concelho enquanto mais-
-valia pedagógica/ didática 
para o apoio ao desenvolvi-
mento curricular. 

O roteiro incluiu alguns 
dos principais locais de in-
teresse patrimonial e am-
biental, como o Museu da 
Ruralidade, o Centro de Edu-
cação Ambiental do Vale 
Gonçalinho, os Castelos Ro-
manos do concelho, o Museu 
da Lucerna, a Basílica Real 
e o Núcleo Museológico de 
Almeirim.

A receção aos professores 
terminou com um lanche 
convívio na EB 2,3 Dr. An-
tónio Francisco Colaço. 
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Câmara promoveu 
troca de sementes 
de cenoura-roxa

A Câmara Municipal de 
Castro Verde promoveu, no 
passado mês de setembro 
uma troca de sementes e dis-
tribuição de sementes de 
cenoura roxa (também co-
nhecido por pau-roxo), numa 
ação que decorreu nas Hor-
tas Comunitárias de Castro 
Verde.

A iniciativa procurou dar 
visibilidade e dinâmica a este 
legume, fomentando o seu 
cultivo e consumo e é parte 
integrante de um conjunto 
de iniciativas que está a ser 
preparado no âmbito da Fei-
ra de S. Sebastião (ou do Pau-
-Roxo), que se realiza, como 
sempre, no dia 20 de janeiro.

FC Castrense 
venceu XIII Torneio 
de Futebol da Rádio 
Castrense 

A equipa do Futebol Clube 
Castrense foi a grande ven-
cedora da 13ª edição do Tor-
neio de Futebol da Rádio 
Castrense - José António Cas-
tilho, que decorreu no Está-
dio Municipal 25 de Abril, 
em Castro Verde, no fim-de-
-semana de 20 e 21 de setem-
bro de 2014.

Promovida pela estação de 
rádio, a competição contou 
com a participação das equi-
pas do Futebol Clube São 
Marcos, Guadiana de Mér-
tola, Cabeça Gorda e Futebol 
Clube Castrense que, orien-
tada por David Guerreiro, 
bateu a equipa de Mértola 
na final por duas bolas a uma.

Individualmente destaca-
ram-se ainda Mário Saleiro 
(FC Castrense), como melhor 
marcador, e Tiago Silva (FC 
São Marcos), como melhor 
jogador.  A iniciativa preten-
de homenagear e perpetuar 
a memória de José António 
Castilho, antigo colaborador 
da Rádio Castrense, falecido 
em 2012.

AACB promoveu Jornadas 
Técnicas de Outono

Com o objetivo  de assinalar 
o início de mais um ano de ati-
vidade agrícola, a Associação de 
Agricultores do Campo Branco 
promoveu, no passado dia 16 de 
outubro, no Cineteatro Munici-
pal de Castro Verde, mais uma 
edição das Jornadas Técnicas de 
Outono. 

A iniciativa teve como finali-
dade prestar informação e es-
clarecimentos aos associados 
desta associação face ao início 
de um novo programa comuni-
tário de apoio aos agricultores, 
uma vez que, perante a nova Po-
lítica Agrícola Comum (PAC), 
que vai durar até ao ano de 2020, 
as regras e os apoios financeiros 
atribuídos aos agricultores e pro-
dutores pecuários europeus se-
rão alterados subst  ancia  lmente. 

As jornadas debateram, entre 

outros assuntos as ajudas comu-
nitárias na nova reforma da PAC 
e a monitorização e proteção da 

Águia Caçadeira. A iniciativa ter-
minou com um jantar-convívio 
oferecido aos participantes. 

GAD promoveu visitas ao Tecido 
Empresarial do Concelho 

Numa lógica de proximidade 
com as empresas locais, o Gabi-
nete de Apoio ao Desenvolvi-
mento promoveu um conjunto 
de visitas técnicas ao tecido em-
presarial do concelho de Castro 
Verde visando como objetivos o 
reforço do seu papel enquanto 
entidade coordenadora do CIE-
BAL – Centro de Iniciativas Em-
presarias do Baixo Alentejo e uma 
melhoria na articulação entre os 
diferentes intervenientes. Esta 
iniciativa permitiu ao Gabinete 
de Apoio ao Desenvolvimento 

a aquisição de conhecimentos 
práticos sobre as empresas que 
operam no concelho, a ativida-
de, os produtos e os serviços que 
desenvolvem, bem como alguns 
aspetos que caraterizam a sua 
realidade laboral, tais como o 
vínculo contratual, o nível sala-
rial, questões de segurança, for-
mação profissional dos traba-
lhadores e alguns 
constrangimentos que possam 
surgir durante a própria ativi-
dade empresarial e na imple-
mentação de projetos de inves-

timento a curto prazo. 
A prossecução desta iniciativa 

procurou ainda antecipar even-
tuais investimentos possíveis de 
enquadrar nas medidas do fu-
turo PRODER/ QREN, analisar 
a posição do CIEBAL enquanto 
oportunidade ou ameaça do pon-
to de vista dos empresários e 
identificar, através de um ques-
tionário pré elaborado, questões 
pertinentes, como “Passado, Pre-
sente e Futuro das empresas”. 


