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O nosso
“Campaniço”

Esta edição de “O Campani-
ço” marca o início de um 
novo ciclo na já longa his-
tória, de 30 anos, deste bo-
letim municipal. Lembra-
mos bem os dias iniciais 
quando, em 1989, com 
edição e coordenação do 
Carlos Júlio, foi possível 
fazer um jornal marcante, 

que se ligou muito às pessoas e rapidamente se as-
sumiu como elo de ligação a todos os Castrenses no 
mundo.

Percebemos a importância do nosso “Campani-
ço” para todos nós! Todos os residentes e os milha-
res de Castrenses que, na diáspora, desde a grande 
Lisboa ao Algarve, passando por terras do Canadá, 
na Alemanha ou na Suíça, sentem o concelho de 
Castro Verde “dentro do coração”.

Como em tudo na vida, este nosso jornal teve al-
tos e baixos. Umas vezes 
foi mais sensível e outras 
vezes menos capaz de es-
tar junto das pessoas e 
dos seus saberes. No fun-
do, nem sempre foi ca-
paz de estar mais ligado 
à nossa história e a nós 
próprios. À nossa verda-
deira identidade!

Por isso, é um “Cam-
paniço” renovado que queremos fazer agora! Claro 
na sua identidade, mas pronto a percorrer os novos 
desafios. Mostrando com orgulho o nosso passado 
e, sem preconceitos nem estereótipos, observando 
o presente com uma ideia aberta para o futuro da 
nossa comunidade.

É bom ficar assente que um boletim municipal 
tem, em primeiro lugar, de cumprir a sua missão de 
informar sobre tudo aquilo que é a ação do Muni-
cípio. Foi para isso que nasceu e, é para isso, que é 
editado. Porém, a nossa visão é mais ampla. Quere-
mos um jornal que, repetimos, fale de nós e do que 
somos. Esta edição de recomeço procura ser ponto 
de partida para esse caminho. Necessariamente es-
tará aqui, neste jornal com novo grafismo e outros 
conceitos, toda a informação municipal e das fre-
guesias. Mas também mostramos as dinâmicas das 
associações, a magia crescente do Conservatório, 
a inovação das empresas locais e o trabalho diário 
de muita gente que constrói todos os dias o nosso 
concelho.

A par disso, “aventuramo-nos” para dentro da 
lembrança das nossas gentes e das suas histórias, 
numa viagem sentimental que valoriza a saudade 
e a memória. É este “Campaniço”, muito próximo 
das pessoas, que queremos agora melhorar. Com 
outro esforço que não é de somenos importância e 
que, neste número de recomeço, queremos assumir 
como compromisso: publicar o jornal de dois em 
dois meses! Fica, portanto, encontro marcado no 
início de Janeiro. Até lá… boas leituras!

Queremos um 
jornal que fale 

de nós e do que 
somos”.

Assembleia Municipal
vota contra solução

para a Rede de Águas

Depois da aprovação na Câmara Municipal, na sessão da 
Assembleia a proposta mereceu votos a favor dos eleitos 

do PS (9) e votos contra dos eleitos da CDU (10).

A Assembleia Municipal 
de Castro Verde votou 
contra o projeto de cria-

ção da empresa pública Águas 
do Baixo Alentejo cujo objetivo 
apontava para a requalificação 
do sistema de águas “em baixa”, 
ou seja, as redes que vão desde 
os reservatórios/depósitos até 
às habitações.

Depois da aprovação na Câ-
mara Municipal, na sessão da 
Assembleia, a proposta mere-
ceu votos a favor dos eleitos do 
PS e votos contra dos eleitos da 
CDU.

Empenhado em resolver um 
problema grave que “herdou” 
das gestões anteriores, o Presi-
dente da Câmara, António José 
Brito admite que o atual Ex-
ecutivo da Câmara Municipal 
“tem muitas dificuldades em 
compreender que os mesmos 
responsáveis que permitiram a 
degradação da Rede de Águas 
de Castro Verde sejam aqueles 

que, quando é definida uma 
estratégia para resolver o prob-
lema, travam politicamente 
essa mesma estratégia”.

Para António José Brito, é 
ainda mais difícil perceber esta 
posição quando a situação da 
Rede de Águas de Castro Verde 
e os seus gravíssimos problemas 
“não foram resolvidos e, duran-
te vários anos, deixou-se chegar 
a rede a um estado de completa 
degradação”.

O Presidente da Câmara 
chama ainda a atenção para a 
solução prevista para o sistema 
“em baixa” que era, em tudo se-
melhante, ao que foi alcançado 
no sistema em “alta”, que asse-
gura a rede entre as captações e 
os depósitos.

No concelho de Castro Verde, 
o projeto AdBA era uma opor-
tunidade única para assegurar 
um volumoso investimento em 
todo o concelho, superior a 6 
milhões e 200 mil euros, per-
mitindo assim a requalificação 
da Rede de Águas e da maioria 
das Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR). n

anos, seria o tempo 
necessário para a  
requalificação das 
redes de água mais 
antigas de Castro 
Verde, Entradas 
e Casével.

5
4,6 milhões 
de investimento
no sistema
“em alta”

Os reservatórios em construção 
que vemos na foto são o bom 
exemplo da revelante parceria 
pública entre a Câmara de Cas-
tro Verde e a empresa Águas do 
Alentejo (AgDA). O projeto tem 
vindo a concretizar um volumo-
so investimento de 4 milhões 
e 600 mil euros no sistema 
“em alta” do setor da água no 
concelho. Com este projeto, que 
está em fase muito adiantada, 
Castro Verde e todas as sedes de 
freguesia passarão a ser abas-
tecidas a partir da albufeira do 
Monte da Rocha que, por seu 
turno, irá em 2021 receber água 
do Alqueva. 
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Derrama: Câmara devolve 
um milhão e 906 mil euros

A Câmara Municipal de 
Castro Verde, desde o 
início do presente man-

dato, em 2017, já devolveu 
1.885.726,54 euros de Derrama 
e ainda tem para devolver mais 
20.923,00 euros. Tudo somado, 
estamos a falar de um valor to-
tal de 1.906.649,54 euros: uma 
situação muito negativa e que 
cria muitas dificuldades finan-
ceiras à autarquia.

Refira-se que, a última “má 
notícia” sobre este processo foi 
recebida no passado mês de ju-
nho. Nessa altura, o executivo 
municipal tinha a expetativa de, 
feitos todos os acertos e devolu-
ções “finais”, a Câmara pudesse 
ter uma receita de Derrama na 
ordem dos 300.000 euros.

Infelizmente, não foi assim! 
Os “acertos” da Autoridade Tri-
butária obrigaram a Câmara 
Municipal a devolver, relativos 
ao ano de 2010, mais 322.863 
euros. Feitas as contas, a autar-
quia ainda tem uma dívida de 
20.923,00 euros para pagar.

O Presidente da Câmara, An-
tónio José Brito, desabafa que 
“infelizmente” estamos confron-
tados com uma situação “muito 

complicada” e, por via deste qua-
dro, “não é nada simples gerir” a 
autarquia com a situação encon-
trada desde o início do mandato.

Face a esta dificuldade acres-
cida, há projetos que “demoram 
um pouco mais a avançar” por-
que a autarquia tem um quadro 

financeiro muito diferente da-
quele que teve durante largos 
anos.

O Presidente da Câmara re-
corda que houve anos em que as 
receitas da Derrama chegaram a 
ser de “dois, três e até cinco mi-
lhões de euros” e, assinala que, 

entre 2013 e 2016, o executivo 
anterior teve a possibilidade de 
receber mais de três milhões e 
700 mil  euros (ver quadro).

“Ainda bem que foi assim 
nesses anos. Neste mandato, 
infelizmente, não temos essa 
receita extraordinária. Por isso, 

temos de trabalhar com muita 
determinação para superar esta 
enorme dificuldade”, afirma An-
tónio José Brito que tem “espe-
rança” que em 2020, não haja 
“mais más notícias da Autorida-
de Tributária”. n

AUTARQUIA

Desde 2017 que a Câmara Municipal teve que devolver a receita da Derrama na 
totalidade. Até à data já devolveu 1.885.726,54 euros. Ainda tem mais 20.923,00 euros 

para pagar. Tudo somado, estamos a falar de um valor total de 1.906.649,54 euros!

“Estamos 
confrontados 
com uma situação 
muito complicada 
e, por via deste 
quadro, não é nada 
simples gerir a 
autarquia com a 
situação encontrada 
desde o início 
do mandato”.

*Os valores referentes ao ano de 2019 reportam à data de 30 de setembro.

3 743 872,19 € 1 906 649,54 € 1 885 726,54 € 20 923,00 €
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Sinos 
e Relógio 
da Igreja 
de S. Marcos 
recuperados
A Paróquia de São Marcos da 
Atabueira recebeu da Câmara 
Municipal de Castro Verde 
um subsídio no valor de € 
2 400,00, para fazer face às 
despesas de reparação dos 
sinos e relógio da Igreja da 
localidade. A intervenção, 
orçada em cerca de 5000,00€ 
e levada a cabo por iniciativa 
da paróquia, foi efetuada pela 
empresa Jerónimo e Filhos, 
Lda. (Braga), a empresa 
sineira mais certificada em 
Portugal.
De salientar que há vários 
anos que os sinos estavam 
inutilizados, assim como o 
relógio. n

Câmara ouve 
população 
das freguesias
 
A Câmara Municipal de 
Castro Verde promoveu, en-
tre os dias 30 de setembro 
e 3 de outubro, um conjun-
to de sessões de recolha 
de contributos descentra-
lizadas pelas freguesias 
do concelho, com vista à 
elaboração do Orçamento e 
Opções do Plano para 2020, 
intituladas “Castro Verde 
Somos Nós”.
As sessões aconteceram 
em Casével, Castro Verde, 
Entradas, São Marcos da 
Atabueira e Santa Bárba-
ra de Padrões e tiveram, 
em termos gerais, uma 
relevante intervenção da 
população. n

Noites em Santiago  
com apoio da Câmara
As Noites em Santiago, festas tradicionais da vila de Entra-
das, que se realizaram nos dias 26, 27 e 28 de julho, tiveram 
o apoio da Câmara Municipal de Castro Verde. Deste modo, a 
Junta de Freguesia de Entradas recebeu da Câmara um valor 
na ordem dos 5 725,65€, para fazer face às despesas ineren-
tes à realização das festividades. n

Câmara apoia Marchas  
de S. Marcos da Atabueira
O grupo de Marchas Populares de São Marcos da Atabueira 
recebeu da Câmara Municipal de Castro Verde um apoio 
monetário no valor de 1000,00€. A atribuição deste subsídio 
teve como finalidade fazer face às despesas inerentes à ativi-
dade das marchas, como a aquisição de tecidos e outros mate-
riais necessários à confeção do vestuário dos marchantes. n

Há Festa no Largo Durante os meses de verão, a Câmara Municipal de Castro 
Verde promoveu o programa “Há Festa no Largo!”, animando as pequenas localida-
des do concelho. A iniciativa arrancou a 16 de junho, em colaboração com as Juntas 
de Freguesia e associações locais, e teve como objetivos a promoção de uma progra-
mação cultural descentralizada nas pequenas localidades do concelho, através da di-
namização dos seus largos e centros de convívio. Música popular, acordeão, cante 
alentejano e fado foram algumas das propostas de animação promovidas ao longo do 
“Há Festa no Largo”. A iniciativa, que terminou a 30 de agosto, registou um balanço 
positivo, sendo de assinalar uma boa adesão por parte das populações destas locali-
dades, mas também o convívio e animação proporcionados. n

Melhorias no 
Polidesportivo 
da EB1  
de Entradas
A intervenção no Campo 
Polidesportivo da EB1 de 
Entradas, que contemplou a 
marcação e iluminação do es-
paço desportivo, teve o apoio 
da CMCV. A intervenção teve 
como finalidade a melhoria 
das condições necessárias à 
prática desportiva. n

Visitas das 
Freguesias
A Câmara de Castro Verde 
apoiou os Passeios Anuais 
de Reformados de todas as 
freguesias do concelho, neste 
ano de 2019, organizados 
pelas respetivas Juntas. A 
autarquia cedeu gratuita-
mente os seus autocarros 
e motoristas, e assumiu os 
demais custos associados ao 
transporte dos reformados 
das freguesias de Entradas, 
Sta. Bárbara de Padrões e S. 
Marcos da Atabueira, e parte 
dos transportes da freguesia 
de Castro Verde e Casével. 
Com este apoio, a autarquia 
reite rou a sua disponibilidade 
para fortalecer, em todas as 
freguesias do concelho e, em 
colaboração com as respeti-
vas Juntas, medidas sociais 
ativas para a população 
sénior do concelho. n

Castro Verde
e Casével 

Sta. Bárbara  
de Padrões Entradas S. Marcos 

da Atabueira 

145.210 €

30.000 €

175.210 € 

111.100 € 75.000 € 51.900 €

30.000 €

141.100 €

30.000 €

105.000 €

30.000 €

81.900 €

Apoios Anuais ao Investimento

Transferência Anual total

da câmara para as juntas de freguesia
transferência anual  total 503.210 €

Perante o cenário de seca severa que a região do Baixo Alen-
tejo atravessa, a Câmara Municipal de Castro Verde volta a 
apelar à poupança de água no concelho através da campa-
nha de sensibilização “Vamos Poupar Água. Todos os Gestos 
Contam!”, que tem como objetivo alertar a população para a 
importância do uso racional deste recurso. A campanha pro-
põe medidas para o uso eficiente da água em pequenos gestos 
do dia-a-dia, contribuindo assim para minimizar os riscos de 
escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos 
meios hídricos. A Câmara Municipal de Castro Verde imple-

mentou entretanto algumas medidas de diminuição do consu-
mo de água, como a redução em 50% do número de regas na 
generalidade dos espaços verdes e uma atitude mais vigilante 
no controle de gastos exagerados. Refira-se que na sede de 
concelho, em particular, Castro Verde enfrenta dificuldades 
acrescidas uma vez que a vila é abastecida a partir da Barra-
gem do Monte da Rocha cuja capacidade de armazenamento 
regista atualmente um volume abaixo dos 9%. 
As respetivas medidas podem ser consultadas no site da autar-
quia, em www.cm-castroverde.pt.

Câmara apela à poupança de água

APOIOS DA CÂMARA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA EM 2019
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A requalificação da Basílica Real de Castro Verde 
já arrancou e representa  

um investimento superior a 65.000 euros.

Iniciaram em agosto as obras 
para a requalificação da Basí-
lica Real de Castro Verde, 1ª 

fase, que contemplam a limpeza 
manual do telhado, o arranjo de 
portas e janelas e a pintura to-
tal do monumento, num inves-
timento superior a €65.000,00. 
De referir que este investimen-
to terá um apoio de €28.285,00 
da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde, cabendo o restan-
te investimento ao Governo 
(€26.225,00), à União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casé-
vel (€5.245,00) e à Paróquia de 
Castro Verde (€5.245,00). Esta 
primeira intervenção foi defini-
da no âmbito do Programa de 

Arrancou primeira  
fase das obras  

de requalificação  
da Basílica Real

 

IGREJAS 

Sinos vão ser restaurados
A SOMINCOR, empresa detentora da concessão das Minas de 
Neves-Corvo, vai financiar a totalidade da restauração e eletrifi-
cação dos sinos da Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição, 
em Castro Verde, e da Igreja Matriz de Santa Bárbara de Padrões. 
Estas intervenções representam um investimento de cerca de 15 
mil euros, cada projeto, e serão executadas pela empresa Jeróni-
mo e Filhos, Lda. (Braga), a empresa sineira mais certificada em 
Portugal. n

 

OBRAS

Rua da Seara Nova requalificada
A Câmara Municipal procedeu à requalificação da Rua da Seara 
Nova, através de melhoramentos profundos no pavimento entre 
as rotundas das Freguesias e do Minério, bem como dos respe-
tivos acessos. A requalificação do principal eixo viário da vila 
incluiu o arranjo do pavimento em mau estado com a aplicação de 
nova massa betuminosa, criação de novas passadeiras de peões, 
arranjo de lancis e substituição de lajetas  e representa um inves-
timento de €95.212,89, ao qual acresce IVA à taxa em vigor. n

do teto pintado em madeira da 
Basílica Real, e que represen-
ta um investimento total de 
€381.300,00.

Refira-se que os restantes 
15% (€57.195,00), correspon-
dentes à contrapartida nacio-
nal, estão já assegurados pela 
empresa mineira SOMINCOR, 
ao abrigo da Lei do Mecenato.

A Requalificação da Basílica 
Real de Castro Verde decorre 
no âmbito de uma ação que está 
a ser coordenada pela Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
e que, no total das duas fases 
de intervenção, representa um 
investimento que ascende a 
€446.300,00. n

Equipamentos Urbanos de Uti-
lização Coletiva (PEUUC) e nos 
termos do acordo celebrado pe-
las entidades referidas. A obra 
foi adjudicada à empresa Sérgio 
Candeias Mestre – Pinturas, 
Unipessoal Lda., e tem um pra-
zo de execução de 60 dias.

Para a 2.ª fase da interven-
ção, fruto da articulação entre 
a Câmara Municipal, a Paróquia 
de Castro Verde e a Direção Re-
gional de Cultura do Alentejo, 
está já confirmada a aprovação 
de fundos comunitários a 85%, 
no âmbito do Programa Alen-
tejo 2020. Trata-se de uma 
ação de maior dimensão, desti-
nada à conservação e restauro 

Para a 2.ª fase  
da intervenção,  
fruto da articulação 
entre a Câmara  
Municipal,  
a Paróquia de Castro 
Verde e a Direção 
Regional de Cultura 
do Alentejo, 
está já confirmada 
a aprovação 
de fundos 
comunitários 
a 85%, no âmbito 
do Programa 
Alentejo 2020



Em maio, a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde 
apresentou a Nova Ima-

gem do Município, numa Sessão 
Pública que decorreu no Fórum 
Municipal de Castro Verde. 

A nova marca, fruto de um 
trabalho de pesquisa e conce-
ção desenvolvido pelo Gabinete 
de Imagem e Comunicação da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde ao longo do último ano, 
procura representar o concelho 
e espelhar as suas raízes mais 
profundas. 

Este trabalho, que englobou 
igualmente a criação de um 
novo site na Internet (www.

cm-castroverde.pt), “inspirou-
-se” nas gentes, no território e 
no património de Castro Verde 
enquanto elementos que dis-
tinguem e afirmam este con-
celho. Contemporânea, trans-
versal e coesa, a nova imagem 
do Município de Castro Verde 
reflete também o conjunto de 
contributos recolhidos durante 
o Concurso de Ideias lançado 
pelo Município e alia as raízes 
do passado aos grandes desafios 
do presente e do futuro. Cláu-
dia Alegre, designer da Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
foi a criativa responsável pela 
nova imagem e explica que o 

processo passou pela “conceção 
de uma malha onde foram de-
senvolvidos os elementos mais 
expressivos e representativos 
do concelho, criando um siste-
ma de ícones que se encadeiam 
entre si, formando um padrão, 
que veste a alma do concelho”. 

Para Cláudia Alegre “não 
era possível escolher um único 
ícone como o mais importante 
para representar Castro Verde”, 
pelo que se “optou pelo “C” de 
Castro enquanto elemento uni-
ficador que tem a capacidade de 
agregar todos os ícones no seu 
interior, representando assim o 
logo principal”. n
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Rua Nova

A intervenção visa reforçar a centralidade da vila,  
contribuir para a sua regeneração física, económica e 

social e para padrões de mobilidade urbana sustentáveis. 

“O objetivo  
é transformar 
uma rua histórica 
que atravessa 
o coração de Castro 
Verde, num espaço 
que promova 
e privilegie o peão”.

A obra de Requalifi-
cação da Rua Morais 
Sarmento foi adju-
dicada à empresa 
Consdep – Engen-
haria e Construção 
S.A., pelo  valor de 
315.749,40€ (+IVA).

A Câmara Municipal de 
Castro Verde apresentou 
a 14 de junho, numa Ses-

são Pública que teve lugar na 
Praça da República, o projeto de 
Requalificação da Rua Morais 
Sarmento. 

Da autoria do arquiteto Pe-
dro Campos Costa, o projeto 
integra o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) e consiste na criação de 
um Corredor Pedonal Acessível 
que contemplará um novo perfil 
da rua, através da execução de 
uma faixa de mobilidade, plata-
formas de estacionamento tem-
porário alternado e a introdução 
de elementos urbanos (árvores, 
papeleiras, bancos de jardim). 
“A intervenção visa transformar 
uma rua histórica que atravessa 
o coração de Castro Verde, num 
espaço que promova e privilegie 
o peão. A criação deste corredor 
melhorará, de forma substan-
cial, as condições de acessibili-
dade pedonal, numa relação de 
continuidade entre os espaços 
públicos localizados nos seus 
extremos, como seja o Largo da 
Feira e as Praças da República e 
da Liberdade”, acrescenta Pedro 
Campos Costa.

Reforçar a centralidade da 
vila de Castro Verde, contribuir 

para a sua regeneração física, 
económica e social e para a 
adoção de padrões de mobili-
dade urbana sustentáveis, inclu-
sivos e saudáveis são alguns dos 
objetivos desta operação que 
prevê o encerramento ao trân-
sito do troço da Rua Alexandre 

Herculano, compreendido entre 
a Rua Morais Sarmento e a Rua 
Fialho de Almeida, dedicando-
a em exclusivo ao uso pedonal, 
fomentando assim a sua articu-
lação com a Praça da Liberdade. 
A intervenção tem como grande 
propósito promover a qualidade 

do espaço público e «o andar a 
pé», melhorando a acessibi-
lidade para todos e reduzindo 
a presença do automóvel no 
centro histórico. Com estes 
objetivos em mente, o projeto 
prevê faixas de mobilidade, 
mais espaço dedicado ao peão, 

zonas mais agradáveis para es-
tadia com ensombramentos e 
árvores”, sublinha o arquiteto. 

Em termos de condiciona-
ntes sobressai a necessidade de 
manter a função de circulação 
rodoviária, e, paralelamente, a 
necessidade de estacionamento 
que seja suficiente e que sirva 
com eficácia. “Apesar de propo-
mos estacionamento, aconsel-
hamos que seja temporário, 20-
30 min. O tempo necessário para 
ir buscar um produto, fazer uma 
compra. Dessa forma o estaciona-
mento será muito mais dinâmico 
e permitirá que mais do triplo das 
pessoas possa estacionar na rua. 
Durante a noite o estacionamen-
to poderá não ser condicionado 
ou ser destinado exclusivamente 
a residentes”, reforça.

A obra de Requalificação da 
Rua Morais Sarmento foi ad-
judicada à empresa Consdep – 
Engenharia e Construção, S.A., 
pelo  valor de 315.749,40€ (+ 
IVA) e, para além de promover 
a regeneração urbana da vila, 
vai ainda possibilitar a requali-
ficação de toda a rede de águas 
neste arruamento. Refira-se 
que a componente de requali-
ficação urbana é cofinanciada 
a 85%, pelo Programa Alentejo 
2020.  n 

A nova imagem  
de Castro Verde 
reflete o concelho 
e espelha as suas 
raízes mais profundas,  
as gentes, 
o território 
e o património 
enquanto elementos  
distintivos. 

Nova marca espelha as raízes mais profundas do concelho

Castro Verde tem nova Imagem
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Com este 
compromisso 
de responsabilidade, 
a Câmara Municipal 
assume, durante este 
novo ano letivo, 
um investimento 
na ordem 
dos € 248 000.

Promover e 
fortalecer o convívio, 
o espírito de 
entreajuda 
e enriquecimento 
cultural e social dos 
jovens do concelho 
voltou a ser 
o grande objetivo 
das Atividades 
de Tempos Livres, 
promovidas pela 
autarquia.

Neste novo ano letivo 
2019/20, a Câmara 
Municipal de Castro 

Verde volta a assumir a Educa-
ção como pilar estratégico para 
o futuro do concelho. Por isso, 
fortalece a sua aposta concreta 
na Ação Social Escolar com 
apoio direto a 69 alunos de 
famílias carenciadas (escalão 
A e B), traduzido em auxílios 
económicos em áreas como o 
material escolar e alimentação. 
No caso dos transportes, a au-
tarquia assegura o pagamento 
total do transporte público de 
250 alunos de todos os escalões 
de ensino até ao 12º ano.

Com este compromisso de 
responsabilidade, nas áreas 
referidas, a Câmara Municipal 
assume, durante este novo ano 
letivo, um investimento na or-
dem dos € 248 000.

A par desde importante es-
forço, a autarquia assegura dia-
riamente a manutenção dos ed-
ifícios escolares e disponibiliza 
transportes municipais, seja 
para assegurar a atividade cur-

FUNCHEIRA

Retomado transporte de Estudantes
A Câmara Municipal de Cas tro Verde retomou em setem bro, o serviço gratuito 
de trans porte para alunos do concelho que frequentam o ensino supe rior e out-
ros estabelecimentos de ensino, em Lisboa e no Al garve. 
Este serviço permite aos estudantes o acesso facilitado e gratuito à estação 
da Funcheira, aos do mingos ao fim-da-tarde, com partida da Gare Rodoviária 
de Castro Verde às 19h00; e o re gresso a Castro Verde, às sex tas-feiras, com 
partida da Fun cheira, às 20h30. A inscrição no serviço pode ser efetuada em 
https://inqueritos.cm-castroverde.pt/

OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA 

Aluno da ESCV representa Portugal
Ricardo Antunes, aluno do 11º ano da Escola Secundária de 
Castro Verde, representou Portugal nas Olimpíadas Interna-
cionais de Informática, que se realizaram em Baku, no Azerbai-
jão, entre  os dias 4 e 11 de agosto de 2019. O aluno foi um dos 
melhores classificados das Olimpíadas Nacionais de Informáti-
ca, concurso de programação de caráter individual, destinado a 
alunos do ensino secundário, e que teve como finalidade apurar 
os representantes nacionais nas Olimpíadas Internacionais.

Proporcionar melhores condições aos alunos e a toda a comunidade educativa é o objetivo central 
da Câmara Municipal de Castro Verde, neste novo ano letivo 2019/2020, assumindo a educação 

como pilar estratégico para o futuro.

Castro Verde aposta na Educação
ricular diária ou para visitas de 
estudo.

No que respeita ao quadro de 
Auxiliares de Ação Educativa, 
este é assumido por 39 pessoas, 
sendo que, um total de 33 são 
contratadas pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde e as res-
tantes seis estão vinculadas ao 
Ministério da Educação.

Ainda no campo da Educa-
ção, deve também ser destaca-
da a atribuição de Bolsas de 
Estudo (€15.197 no ano letivo 
2018/19) e transporte regular 
entre Castro Verde e a Fun-
cheira para alunos do Ensino 
Superior.

Mais de 200 crianças do 
concelho de Castro 
Verde, entre os 3 e os 

12 anos, participaram nas ativi-
dades de tempos livres (ATL) de 
Verão, que este ano decorreram 
de 24 de junho a 6 de setembro, 
com horário completo.

Tendo como premissa dar 
resposta às necessidades ex-
pressas por grande parte das 
famílias, este programa de 
atividades de tempos livres teve 
como finalidade promover e 
fortalecer o convívio, o espírito 
de entreajuda e enriquecimento 
cultural e social dos jovens do 
concelho através da promoção 
de um conjunto de atividades 
lúdico-pedagógicas onde cabem 

atividades desportivas, robóti-
ca, informática, ateliers mul-
timédia, dança e tecelagem, 
educação ambiental, música, 
atividades aquáticas, saídas de 
campo, ateliers de cante e ex-
pressão plástica. De salientar 
que, nesta edição das ATL de 
Verão, a autarquia alargou o 
transporte às várias localidades 
das freguesias, permitindo que 
todas as crianças do concelho 
pudessem participar neste pro-
grama de tempos livre.

Organizadas pela Câmara de 
Castro Verde, as ATL de Verão 
2019 contaram com a colabora-
ção de todas as Juntas de Freg-
uesia, associações e instituições 
do concelho. 

Tempos Livres de Verão 

ATL’s com mais de 200 crianças



A Câmara Municipal de 
Castro Verde, em par-
ceria com o IEFP – Ser-

viço de Emprego de Ourique 
e o Centro de Recursos Local 
da CERCICOA, integrou sete 
novos colaboradores ao abri-
go da “Medida de Emprego 
Apoiado do Programa de Em-
prego e Apoio à Qualificação 
das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade”, nos  vários ser-
viços da autarquia. 

Alda Mestre, vereadora 
da Câmara de Castro Verde, 
explica que a autarquia está 
focada no desenvolvimento 

de uma maior promoção da 
igualdade, bem como na im-
plementação de políticas de 
inclusão social”.  

Os contratos de trabalho 
individual assinados têm a du-
ração de um período de 3 anos 
e representam um importante 
instrumento na promoção da 
qualidade de vida e da integra-
ção profissional destes cida-
dãos. “O nosso compromisso, 
enquanto instituição, é asse-
gurar os direitos da pessoa 
com deficiência e incapacida-
de, promover e respeitar a sua 
independência, integração so-

cial e profissional e participa-
ção na vida da comunidade”, 
sublinha Alda Mestre, expli-
cando que é objetivo desta Câ-
mara Municipal implementar 
e desenvolver políticas e prá-
ticas internas que favoreçam e 
dignifiquem o acesso  ao mer-
cado de trabalho”.

De acordo com as normas 
legais em vigor no âmbito da 
contratação de pessoas com 
deficiência ou incapacidade da 
Medida Emprego em Mercado 
Aberto, os contratos serão ob-
jeto de uma avaliação em cada 
três anos sendo, de momento, 

válidos por 15 anos consecu-
tivos. 

As sessões de assinatura 
dos Contratos de Emprego 
Apoiado em Mercado Aberto 
decorreram a 29 de maio, no 
Fórum Municipal, e a 30 de 
agosto, no edifício da Câmara 
Municipal de Castro Verde, e 
contaram com a presença de 
António Matias, Presidente da 
Cercicoa, de Marco Rego e José 
Carlos de Brito, do Serviço de 
Emprego e Formação Profis-
sional, e de António José Brito, 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Castro Verde. n
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CASTRO JOVEM

Programa integra 9 jovens 
“CASTRO JOVEM” é o nome do Programa de Ocupação Municipal Temporária de 
Jovens do concelho de Castro Verde que arrancou a 22 de julho e que contou com 
a participação de 9 jovens do concelho, com idades entre os 18 e os 25 anos. O 
projeto decorreu até 30 de setembro de 2019 e procurou promover a aproximação 
dos jovens a atividades profissionais enriquecedoras, permitindo o contacto com o 
mundo laboral, orientando-os para o desempenho de atividades socialmente úteis 
e para o desenvolvimento de competências sociais e cívicas.  Ambiente, Desporto, 
Cultura, Museus e Turismo foram as áreas nas quais foram integrados os 9 jovens 
do concelho que, durante este período, receberam uma bolsa mensal no valor de 
200 €. n

CARTÃO SOCIAL 

Apoio a famílias vulneráveis
O Cartão Social da Câmara Municipal de Castro Verde é uma medida de apoio a famílias 
residentes no concelho que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Estas 
famílias podem beneficiar da comparticipação de taxas e licenças municipais, comparti-
cipação nas despesas de aquisição de medicamentos, vacinas e outros produtos farma-
cêuticos de necessidade comprovada e mediante receita médica, sujeitos ao escalão de 
6%. O respetivo cartão concede ainda um apoio de 50% na tarifa de abastecimento de 
água e de saneamento de águas residuais, à semelhança do que é aplicado na Lei da Tari-
fa Social. Mais informações no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Castro 
Verde (286 320 700). n

é o número de  
novos colaboradores 
com deficiência 
e incapacidade  
que o Município 
de Castro Verde 
integrou nos seus 
serviços.

7

Válidos por 15 anos consecutivos, os contratos de trabalho assinados no âmbito  
da Medida de Emprego Apoiado representam um importante instrumento na promoção  

da qualidade de vida e da integração profissional da pessoa com deficiência ou incapacidade.

CMCV promove ”Emprego Apoiado”

Estão abertas as candi-
daturas ao programa de 
incentivo à natalidade 

e à adoção “+bebé”, da União 
de Freguesias de Castro Verde 
e Casével. O programa, imple-
mentado a partir deste ano de 
2019, tem como metas a pro-
moção da fixação de jovens 
famílias na freguesia e a cria-
ção de uma maior dinâmica 
na economia local. “Com este 

programa queremos combater 
a desertificação”, assinala o 
presidente da União de Fregue-
sias de Castro Verde e Casével, 
António José Paulino, expli-
cando que, na prática, “o incen-
tivo passa pela atribuição de 
300 euros por cada bebé nasci-
do ou cada criança adotada na 
freguesia (menor de 6 anos)”, 
mediante a apresentação de fa-
turas de despesas em produtos 

de higiene, alimentação, saúde, 
vestuário, puericultura e mobi-
liário, adquiridos no comércio 
local.

O apoio à natalidade e à 
adoção pode ser requerido 
num período de 6 meses após 
o nascimento da criança ou 
pelo mesmo período datado da 
entrega e confiança da criança 
a cargo de outros singulares e 
famílias. 

Podem candidatar-se ao Pro-
grama todas as pessoas ou fa-
mílias residentes e recenseadas 
na freguesia há, pelo menos, 
um ano sendo que, no caso dos 
nascimentos, a criança deve es-
tar registada como natural des-
ta União de Freguesias.

Mais informações e regula-
mento na União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével ou 
em www.jf-castroverde.pt. n

União das Freguesias de Castro Verde e Casével

Programa “+bebé” apoia natalidade
Promover a fixação 
de jovens famílias  
e contribuir para 
uma maior dinâmica 
na economia local 
são duas das  
metas do programa 
“+bebé”.
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Castro Verde tem, desde 
o início do mês de abril, 
uma associação dedica-

da à Promoção da Saúde. Cons-
tituída com o objetivo de pro-
mover a saúde de indivíduos, 
grupos e comunidades, através 
de atividades socioculturais, 
desportivas e recreativas, e de 
divulgar conhecimentos das 
diversas áreas da saúde através 
de ações formativas, a associa-
ção foi apresentada no passado 
dia 11 de junho, no âmbito da 
abertura da exposição “Can-
cro, a história que nos une”, 
no Fórum Municipal de Castro 
Verde. Em entrevista ao Cam-
paniço, José Francisco Colaço 
Guerreiro, presidente da asso-
ciação, falou sobre a génese da 
associação, mas também sobre 
o plano de atividades para o 
ano 2019.

Em que contexto foi criada a 
Associação de Promoção da 
Saúde (APS) e quais os seus 
objetivos?
Sendo certo que a  saúde é o bem 
mais valioso de todos os indiví-
duos e consequentemente, de 
todas as comunidades, enten-
demos que devíamos recorrer 
à participação associativa dos 
interessados nessa temática, 
de modo a gerarmos em Castro 
Verde uma maior literacia para 

o bem-estar coletivo. E foi as-
sim que, em 12 de Abril último, 
constituímos a APS- Associa-
ção para a Promoção da Saúde, 
uma entidade sem fins lucrati-
vos e de âmbito concelhio que 
logo em 11 de junho, fez a sua 
apresentação pública no âmbito 
de uma exposição com palestra 
sobre o cancro. São objetivos 
da APS, “promover  a saúde  de 
indivíduos, grupos e comuni-
dades, através de  atividades 
socioculturais, desportivas e 
recreativas, proporcionando 
também a divulgação do co-
nhecimento das diversas áreas 
da saúde através  de ações for-
mativas”.

Quantos associados já tem 
APS?
Cada castrense é um potencial 
associado da APS, mas o 
nosso foco não tem 
sido, por enquan-
to, a angariação 
sistemática de 
só cios, já que 
demos prio ri  -
da de ao tra-
ba lho de con-
s o l i  d a ç ã o 
orga ni za-
cional, à 
elabora-
ção do 
p l a n o 

de atividades para o último 
semestre de 2019 e a imediata 
realização de iniciativas. Mes-
mo assim, já se dirigiram a nós 
e foram admitidos na última 
reunião de direção cerca de 
meia centena de novos sócios.

Quais os principais proble-
mas identificados no conce-

lho, no âmbito da atividade 
da APS?
O maior problema de todos é 
a saúde da nossa comunidade, 
que desejamos ver melhorada, 
de modo a baixar a incidência 
da doença, assim como nos im-
porta acompanhar os doentes 
para que a sua recuperação e a 
cura sejam mais efetivas. Para 
tal, o nosso trabalho insere-se 
no âmbito da educação para a 
saúde, de modo a alterarmos, 
melhorando, os nossos com-
portamentos,  hábitos de vida 
e a qualidade do nosso existir 
integral.

Quais as iniciativas que a 
APS tem programadas até 
ao final de 2019?
Ainda durante o mês de julho va-

mos continuar a dar impor-
tância à prevenção do 

cancro da pele, na 
sequência de 

um workshop 
realizado es-
pecialmente 
para moni-
tores que 
durante o 
verão vão 
ter crian-
ças à sua 
guarda 
n o s 
ATL’s.

Em agosto, percorreremos 
todo o concelho com distribui-
ção de flyers, dando a conhecer a 
existência da APS e promovendo 
a saúde.

Logo no início de setembro 
vamos iniciar a prática de “Pila-
tos Clínico”, ação que em poucos 
dias esgotou a nossa capacidade 
de oferta, tendo-se constituído 
uma longa lista de espera para 
uma próxima oportunidade.

Vamos assinalar o “Dia Mun-
dial do Coração” através da 
participação numa caminhada 
alusiva à data, e temos prevista 
uma palestra sobre “Insuficiên-
cia Cardíaca”.

Em outubro, iremos tratar da 
“Saúde Mental” e faremos uma 
exposição com palestra sobre 
“Cuidados Paliativos”.

Para o último trimestre deste 
ano, para além de outras ações 
temáticas, iremos colaborar 
com a Liga Portuguesa Contra o 
Cancro no projeto “ Um Dia Pela 
Vida”, onde haverá um múltiplo e 
variado conjunto de iniciativas, 
a divulgar oportunamente em 
programa próprio. Paralelamen-
te, criámos no Facebook o “grupo 
APS” que vai a caminho dos mil 
e quinhentos membros, onde 
diariamente divulgamos a nossa 
agenda e variados assuntos cor-
relacionados com o nosso objeto 
estatutário. n

APS – Associação de Promoção da Saúde

Castro Verde  
tem nova associação

Cada castrense é um potencial associado 
da APS, mas o nosso foco não tem sido, 
por enquanto, a angariação sistemática  
de sócios, já que demos prioridade ao  
trabalho de consolidação organizacional e 
à elaboração do plano de atividades para 
o último semestre de 2019.

O maior problema de todos é a saúde  
da nossa comunidade, que desejamos 
ver melhorada, de modo a baixar 
a incidência da doença, assim como nos 
importa acompanhar os doentes para  
que a sua recuperação e a cura sejam 
mais efetivas.“

São objetivos da APS promover  a saúde  de indivíduos, grupos e comunidades através de  
atividades socioculturais, desportivas e recreativas, proporcionando também a divulgação do 

conhecimento das diversas áreas da saúde através de ações formativas. 
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Mais de 200 alunos frequentam a Secção do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, em Castro 
Verde. Um número que tem vindo a subir ao longo dos anos e que se justifica pelo alargamento da 

oferta formativa e pelas condições de apoio mantidas com a autarquia.

Ensino Artístico ao alcance de todosO Ensino Artístico  
ao alcance de todos

mil euros, aproxima-
damente, é o valor 
do apoio concedido 
pela Câmara Munici-
pal de Castro Verde 
ao Conservatório 
Regional do Baixo 
Alentejo, durante o 
ano de 2018.

80

A aprendizagem do 
violino é complementar 
à dança, disciplina que 
adoro e que faz parte de 
mim, desde muito nova. 
O meu objetivo é ser bai-

larina profissional e professora de dança 
clássica.  n

Carolina Cotovio, 
dança e violino

Foi, e é, muito importante 
para mim ter a possibili-
dade de aprender música 
até porque se o Conserva-
tório não existisse nunca 
teria descoberto a minha 

vocação. O CRBA permitiu que a música se 
tornasse parte da minha vida. n

Inês Koehler, 
piano e violino

Para mim a música é uma 
maneira de comunicar e 
de dar a conhecer às pes-
soas uma parte de nós, 
além disso, frequentar o 
CRBA contribuiu imenso 

para melhorar a minha autodisciplina e 
concentração. n

Joana Costa, 
trompa

É nas instalações da an-
tiga fábrica Prazeres & 
Irmão, hoje Fábrica das 

Artes, que desde o ano de 2012 
se leciona a música e a dança. 
Áreas ministradas por um 
vasto corpo docente que asse-
gura a diversidade artística e 
a oferta formativa disponível 
a mais de 200 alunos prove-
nientes de todo o concelho de 
Castro Verde e dos concelhos 
vizinhos de Ourique, Aljustrel 
e Almodôvar. Um número que 
tem vindo a crescer consid-
eravelmente, e que, segundo 
Mauro Dilema, diretor artísti-
co do CRBA desde 2014, “se 
deve não só à qualidade das 
atividades desenvolvidas, mas 
também às condições de apoio 
ao estudo da música e da dança 
existentes”, asseguradas pela 
Câmara Municipal de Castro 
Verde “e que se refletem numa 
comparticipação de 30%, aos 
alunos do concelho, e de 50%, 
aos alunos do concelho que 
participem em projetos cult-
urais locais”. No total, ao lon-
go de 2018, foram atribuídos 
ao Conservatório Regional do 

Baixo Alentejo, pela Câmara de 
Castro Verde, cerca de 80 mil 
euros, valor que inclui a com-
participação da mensalidade 
dos alunos e a percentagem 
atribuída à instituição, ao abri-
go da cooperação estabelecida 
para a viabilização do ensino 
artístico na região. “Na nossa 
pequena realidade, Castro 
Verde representa um exemplo 
para todas as autarquias que 
formam a associação do CRBA. 
O acesso ao estudo da música 
sempre foi caro (a história 
poderá tirar qualquer dúvida), 
e ter uma autarquia a investir 
na educação dos nossos jovens 
é um passo para o desenvolvi-
mento que traça caminho para 
uma sociedade melhor”, sub-
linha o diretor artístico. 

Da antiga fábrica de moa-
gem prevalecem alguns dos 
seus elementos estéticos, 
como a estrutura das fachadas, 
máquinas e engrenagens, con-
dutas e circuitos de grão exis-
tentes. No interior, dez salas 
insonorizadas, um auditório, 
biblioteca, sala de dança, salas 
de exposição, cafetaria e áreas 

de apoio. Valências necessárias 
numa escola de ensino artís-
tico como o Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo, onde 
é possível aprender diferentes 
instrumentos, mas também 
a dança clássica e criativa, em 
dois níveis de ensino distintos, 
o pré-escolar e o 1º ciclo.

Carolina Cotovio, hoje aluna 
do ensino articulado, foi alu-
na da dança em Castro Verde 
desde os quatro anos, disci-
plina que estuda atualmente 
em Beja, e que partilha com a 
aprendizagem do violino. “A 
aprendizagem da música e do 
violino é complementar à dan-
ça, disciplina que adoro e que 
faz parte de mim, desde muito 
nova”. Para a jovem bailarina, 
ter a possibilidade de frequen-
tar aulas de dança desde tão 
tenra idade foi uma “oportuni-
dade única” que, em muito, 
contribuiu para alimentar esta 
paixão que intenta seguir no 
futuro. “O meu objetivo é ser 
bailarina profissional e profes-
sora de dança clássica”, sub-
linha. 

Apesar da dança ser uma 

disciplina em crescimento, é na 
música que se concentra o maior 
número de alunos. Alunos que 
optam por enveredar pelo ensi-
no artístico e partir à descober-
ta de um ou mais instrumentos. 
Inês Koehler e Joana Costa são 
disso exemplo. Inês é aluna da 
instituição desde os oito anos, 
onde se dedica ao estudo do vio-
lino e do piano. “Foi, e é, muito 
importante para mim ter a pos-
sibilidade de aprender música 
até porque se o Conservatório 
não existisse nunca teria desco-
berto a minha vocação. O CRBA 
permitiu que a música se tor-
nasse parte da minha vida. Tem 
sido uma experiência fantástica 
e que devia estar presente na 
vida de todos”. Joana, por sua 
vez, começou aos três, na inicia-
ção musical. “Para mim a músi-
ca é uma maneira de comunicar 
e de dar a conhecer às pessoas 
uma parte de nós, além disso, 
frequentar o CRBA contribuiu 
imenso para melhorar a minha 
autodisciplina e concentração”, 
explica a aluna que atualmente 
estuda trompa, a sua primeira e 
única escolha.
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Ensino Artístico ao alcance de todos
“Na nossa pequena 
realidade, Castro 
Verde representa 
um exemplo para 
todas as autarquias 
que formam a as-
sociação do CRBA. 
Ter uma autarquia a 
investir na educação 
dos nossos jovens 
é um passo para o 
desenvolvimento e 
para uma sociedade 
melhor”.

Elevar o número de alunos 
que terminam o Conservatório 
e que prosseguem os estudos 
a um nível superior é uma das 
prioridades da instituição a cur-
to/ médio-prazo, explica Mauro 
Dilema que faz da atividade de-
senvolvida pela instituição um 
balanço bastante positivo. “No 
final deste último ano letivo 
apresentamos em Castro Verde 
o trabalho mais importante do 
ano: o concerto da Orquestra 
Sinfónica, que juntou em palco 
a Dança e o Coro. Uma grande 
produção do CRBA que revelou 
um alto nível de execução e que 
teve uma fantástica apreciação 
por parte do público de Castro 
Verde e pelas muitas pessoas 
que se deslocaram para ver o es-
petáculo”, explica o diretor, sub-
linhando que “esta é também 
uma forma de mostrar os frutos 
dos muitos meses de trabalho 
desenvolvido entre alunos e 
professores” e de todo um tra-
balho de gestão e coordenação, 
que aponta, claramente, para o 
crescimento e desenvolvimento 
artístico do Conservatório Re-
gional do Baixo Alentejo. n

Oferta formativa  
disponível

A secção de Castro Verde do Conservatório Regio-
nal do Baixo Alentejo retomou a sua atividade 
no passado dia 16 de setembro. No que respeita 

à oferta formativa para este ano letivo, a Secção de Cas-
tro Verde do CRBA tem a disposição o Curso de Pré-es-
colar (crianças dos 3 aos 5 anos de idade), o Curso de 
Iniciação Musical, composto pela disciplina de iniciação 
musical, coro infantil e instrumento (crianças dos 6 
aos 9 anos de idade), e o Curso Básico de Música Re-
gime Articulado/Supletivo, composto pelas disciplinas 
de Formação Musical, Classe Conjunto e Instrumento 
e o Curso Secundário Articulado/Supletivo de Música, 
composto pelas disciplinas de Formação Musical, Clas-
se Conjunto, Instrumento, História da Música, Análise 
e Técnicas de Composição, Técnica Vocal e Repertório e 
outras disciplinas facultativas (alunos com idade supe-
rior a 10 anos). 

Para além dos cursos disponíveis, os alunos podem 
optar ainda pela aprendizagem de um instrumento, en-
tre os quais piano, violoncelo, violino, viola dedilhada, 
flauta transversal, trombone, tuba, clarinete, saxofone, 
trompete e trompa. n

Relativamente à oferta for-
mativa para o ano letivo que 
se avizinha, vai manter-se ou 
podemos contar com algumas 
novidades?
MD: Estamos a preparar novas 
vertentes para ser implementadas 
também em Castro Verde: sevilha-
nas, coro de adultos e música para 
bebés. No entanto, as condições 
de horário dos docentes, empe-
nhados com os cursos oficiais e o 
número de alunos mínimos para 
a realização do curso serão deter-
minantes para o desenvolvimento 
destas atividades.

O ensino da música no CRBA 
está essencialmente vocacio-
nado para o ensino da música 
clássica ou há também lugar 
para o ensino dos instrumen-
tos tradicionais/ populares?
MD: Há 4 anos, o CRBA criou o 
Departamento de Música Popu-
lar (DMP), a funcionar apenas em 
Beja, de momento. O único cons-
trangimento que existe para a efe-
tiva implementação em Castro é a 
exigência de um número mínimo 
de alunos que justifique a aber-
tura de uma turma e nos permita 
cobrir as despesas com ho norários 
e deslocações. 

As autarquias continuam a ser 
um apoio fundamental ao bom 
funcionamento do CRBA?
MD: Sim, sem dúvida. E não ape-
nas no que respeita às contribui-
ções de cada associado... Todo o 
apoio que existe ao nível da reali-
zação de eventos (indispensáveis 
para a criação de novos artistas) é, 
igualmente, uma mais-valia nesse 
sentido.  

De Castro Verde saíram alunos 
que têm hoje um percurso no-
tável na música, projetando o 
nome da região e da institui-
ção para lá dos limites do con-
celho.
MD: É verdade. É talvez esse o 
maior retorno do investimento 
feito pela instituição e pela autar-
quia e que deu aos jovens a possi-
bilidade de estudarem e de repre-
sentarem a sua região e o seu país, 
não a nível nacional, mas também 
internacionalmente.  n

“Estamos a 
preparar

novas ofertas”

Mauro Dilema 
Diretor Artístico 

do CRBA
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MEMÓRIAS

Mestre  
Zé Adelino T inha 14 anos e o 

pai quis que fosse 
barbeiro. A ajudar à 
sina, o seu tio Álvaro 
Freire fez gosto em 
ensinar-lhe o ofí-
cio. Assim foi! José 

Adelino perdeu os tempos da moci-
dade em troca de uma profissão para 
o resto da vida. Com uma bata muito 
branca, depressa aprendeu as artes do 
cortar o cabelo e a barba. Um dia, pre-
stes a partir, o tio chamou-o ao leito 
da doença e pediu-lhe para que ficasse 
dono da barbearia. Não houve maneira 
de dizer “não”!

Estavam em 1937 e havia ecos das 
bombas de Espanha. Os tempos eram 
muito diferentes em Castro Verde e em 
todo o lado. Barba e cabelo custavam 
18 tostões e a cadeira não chegava para 
tantos fregueses. “Trabalhava das sete 
da manhã à meia-noite. Sempre sem 
parar. Sempre com gente à espera”.

O tempo era um caminho estreito. 
Os ordenados fracos e o trabalho escas-
so. Salazar crescia no poder e dava força 
a uma ditadura implacável, obrigando o 
povo a viver numa terrível miséria.

Quando o mestre Zé Adelino decidiu 
aumentar o valor do trabalho para dois 
escudos (hoje um cêntimo!), os protes-
tos emergiram sem piedade – “Não tem 
consciência nenhuma”, praguejavam 
entre dentes os clientes da vila inteira.

Em 1956, com quase 20 anos de 
ofício, a barbearia mudou para outro 
ponto da Rua Nova, mesmo ao lado da 
papelaria do Galrito, perto do Nicola e 
a dois passos da praça maior. O negócio 
continuava a ser remediado, apesar da 
concorrência. A mulher do Zé Adelino 
chegava a lavar 100 toalhas por se-
mana, para ele dar uso na barbearia. 
Era tanta a clientela que, nesse tempo, 
Castro tinha nove barbearias de portas 
abertas.

Passaram-se os anos. Para ajudar à 
arte do corte e de escanhoar, o barbeiro 

começou a ajeitar-se com os relógios. 
Sem fregueses nas cadeiras, sentava-se 
na pequena mesa encostada à estre-
ita janela virada para a grande loja do 
tio Albano. A perspicácia ajudava-o a 
anunciar pequenos e sucessivos mi-
lagres. Mas um dia, por causa dos olhos 
cansados, os médicos proibiram-no de 
concertar as misteriosas máquinas do 
tempo.

A mesa dos relógios passou a ser um 
tabuleiro para eternos jogos de sueca, 
com os mesmos velhos de sempre, 
enredados entre calendários de mul-
heres com mamas generosas e edições 
intermináveis do “Correio da Manhã”. 
Gente de Castro, contadora de histórias 
e feitos e mágoas. Até de segredos!

Nisso da conversa, o mestre Zé 
Adelino era um criador notável. Sempre 
a soltar uma frase afiada para lem-
brar um episódio ou um feito. Sempre 
pronto para resgatar da sua imaginação 
as frescas pinturas que ninguém mais 
havia visto.

Com a barbearia e a vida em contra-
relógio, Zé Adelino lamentava com nos-
talgia a distância dos dias completos. 
Esse tempo em que os jovens “ainda 
não usavam o cabelo grande para imitar 
as mulheres” e a moda das gillettes não 
tinha chegado a casa de ninguém.

Inconformado e sem a ilusão dos 
relógios, mesmo perto dos 80, o mestre 
ainda se divertia como alquimista de 
surpreendentes “mésinhas” com ervas 
do campo. Ficou célebre a que preparou 
para a dor dos dentes. Um milagre 
inventado que sabia negociar com 
habilidade prodigiosa: “Deu três anos 
de trabalho e de estudo. Não imagina 
como é eficaz! Quer levar?”, desafiava 
com aquele olhar maroto e franco.

Nesse tempo em que acabou o sécu-
lo, na rua que sobe houve muitos que 
começaram a descer para a eternidade. 
O mestre Zé Adelino também abalou 
um dia! E a barbearia da nossa infância 
fechou as portas para sempre. n AJB

Nesse tempo em que 
acabou o século, na rua 
que sobe houve muitos 
que começaram  
a descer para a 
eternidade. O mestre Zé 
Adelino também abalou 
um dia! E a barbearia 
da nossa infância fechou 
as portas para sempre.

“

Feira  
de Castro  
à porta!

Nos dias 18, 19 e 20 de 
outubro, a tradição vol-
ta a cumprir-se! É tem-

po de Feira de Castro, a maior 
e mais emblemática feira tradi-
cional do sul do país.

Durante três dias, Castro 
Verde move-se ao ritmo desta 
feira secular, ponto de encontro 
e de convívio entre familiares 
e amigos, comerciantes e freg-
ueses, numa parafernália de 
gente, artigos e mercadorias. 

Neste fim-de-semana e, para-
lelamente à animação da própria 
Feira, a Câmara Municipal de 
Castro Verde dinamiza um pro-
grama cultural que arranca logo 
na sexta-feira à tarde, 18 de 
outubro, com a Abertura da Fei-
ra de Produtos Locais, na Rua 
Fialho de Almeida. À noite, a 
Praça da República é palco para 
diferentes concertos e música 
popular. Após o concerto com 
António Caixeiro (21h30), há 
baile com Rui Soares & Lau 
(23h00). No sábado, 19 de outu-
bro, destaque para o 2º Encontro 
de Castrenses na Diáspora que 
se realiza pelas 12h30, na Escola 
Secundária de Castro Verde, e 
que tem como objetivo reunir 
num almoço-convívio, os cast-
renses que vivem fora do con-
celho. Um momento de confrat-
ernização e de reencontro que 
contará com a participação mu-
sical do grupo “Modas com So-
taque” (inscrições até 16 de out-
ubro através do email gabinete.
presidente@cm-castroverde.pt). 
O sábado traz ainda à Praça da 
República o projeto “Remember 
Me” e o DJ Christian F.

No domingo, 20 de outubro, 
Castro Verde recebe a partir das 
14h00, junto à Igreja dos Remé-
dios, o Programa de Televisão 
“Somos Portugal” da TVI.

Paralelamente e, ao longo 
dos três dias, há outras inicia-
tivas a decorrer no âmbito do 
programa cultural da Feira de 
Castro, como o já habitual Des-
file de Corais, Encontro de To-
cadores de Viola Campaniça, 
Cante ao Despique e Baldão, 
Animação de Rua, Folclore Al-
garvio e Feira de Aves. n

Durante três dias, 
a vila move-se ao 
ritmo desta feira 
secular, ponto 
de encontro e de 
convívio entre fa-
miliares e amigos, 
comerciantes e 
fregueses
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Batalha 
de Ourique

Castro Verde 
celebrou a 25 de 
julho, o 880º ani-

versário da Batalha 
de Ourique. Uma 

data histórica 
para o concelho, 

homenageada 
e valorizada no 

âmbito de um 
programa que 
contou com as 

presenças da 
Secretária de 

Estado da Defesa 
Nacional, Ana 

Santos Pinto, e do 
Bispo das Forças 
Armadas, D. Rui 

Valério que presidiu 
à Missa Campal 

que se realizou no 
Largo da Feira, e 

que assinalou o seu 
regresso à sede 

de concelho, onde 
foi pároco durante 

vários anos.

As Comemorações 
iniciaram nos Paços 
do Município com 
a receção e honras 
militares à Secretária 
de Estado da Defesa 
Nacional e restantes 
Autoridades Civis e 
Militares.

Após a Missa Campal, presidida pelo Senhor 
Bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, teve 
lugar o Juramento de Bandeira do 6º Turno de 
2019 da Brigada de Reação Rápida (BrigRR), 
numa cerimónia bastante participada pela 
comunidade, que juntou mais de 60 militares 
do Regimento de Infantaria nº 1 de Beja.

Em São Pedro 
das Cabeças teve 
lugar a cerimónia 
militar evocativa, 
o hastear da 
bandeira nacional 
e a deposição 
de flores junto 
ao monumento 
evocativo e 
homenagem 
aos mortos 
na Batalha.

880 ANOS
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“Caminhos de Santiago” Castro Verde é um dos trinta municípios 
que integra o produto turístico “Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo”. 
Lançado pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, e 
oficialmente apresentado a 4 de setembro, em Santiago do Cacém, o projeto 
salvaguarda a essência de itinerário Histórico-Cultural e de Natureza e tem 
como base dois caminhos estruturantes – o CAMINHO NASCENTE, com cerca 
de 330 kms, e o CAMINHO CENTRAL, com cerca de 420 kms.  n

Festas de Castro 2019 De 28 a 30 de junho, milhares de pessoas 
rumaram ao Largo da Feira, em Castro Verde, para mais uma edição das 
Festas de Castro, que este ano tiveram como cabeças de cartaz Boss AC, 
Miguel Araújo e Sonido Andaluz. Durante três dias e três noites, a ani-
mação foi uma constante, não faltou música, divertimento e convívio, 
num fim-de-semana marcado pelas comemorações do Feriado Municipal 
do concelho.  n

Dino d’Santiago, uma das maiores revelações da nova cena musical portuguesa, levou ao rubro o 
Anfiteatro Municipal naquela que foi a última noite do XXVII Festival Sete Sóis Sete Luas, 

em Castro Verde.

A última noite do Festival 
Sete Sóis Sete Luas, em 

Castro Verde, foi especial, com 
Dino D’ Santiago a protagoni-
zar um concerto intenso, pleno 
de ritmos e sonoridades, onde 
se ouviram as suas raízes cabo-
verdianas. Nova Lisboa, Nôs Fu-
naná ou Como Seria, músicas do 
seu último trabalho “Mundo 
Nôbu”, foram apenas alguns 
dos temas que puseram todo o 
Anfiteatro a dançar, encerran-

do em grande festa esta edição 
do Festival. Antes, a animação 
foi garantida pelos portugue-
ses “Irmãos Esferovite”, com 
o seu espetáculo musical cir-
cense, a fazer rir miúdos e graú-
dos. 

O festival arrancou na sexta-
feira à tarde, 6 de setembro, 
com a abertura do Mercadinho 
e da Tasquinha de Petiscos, se-
guido das atuações da Banda 
Filarmónica 1º de janeiro e do 

Grupo Coral “Os Cardadores” 
da Sete, no palco montado jun-
to à Igreja dos Remédios. Um 
momento também marcado 
pela performance “Todos a Ler”, 
iniciativa integrada no Mês da 
Alfabetização e Literacias, que 
teve como protagonistas alguns 
alunos da ART – Associação 
de Respostas Terapêuticas. À 
noite, o mandolinista Mimmo 
Epifani em conjunto com “The 
Barbers”, trouxe-nos os sons do 

Sul de Itália. 
No segundo dia do festival, 

sábado, o artista cabo-verdiano 
Tutu Sousa, autor da pintura 
mural no Parque Infantil, in-
augurou no Posto de Turismo, 
a exposição de Artes Plásticas 
“meus aCORdes”. 

Nesta tarde, teve também 
lugar a música popular pelo 
Grupo “Cantares do Sul” e o 
incrível espetáculo de bicicleta 
acrobática do artista catalão 

Yldor Llach. A noite terminou 
ao som da produção original 
do Festival, a Orkestra Popular 
Des 7Luas. Um concerto ani-
mado pelos ritmos brasileiros e 
guineenses, pelas melodias an-
daluzes e música popular por-
tuguesa. 

O festival foi uma organiza-
ção da Associação Sete Sóis 
Sete Luas, em parceria com a 
Câmara Municipal de Castro 
Verde. n

Dino D’ Santiago encerrou 
Festival em Castro Verde
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é o número de  
hectares de vinha, 
20 dos quais estão 
em produção.  
Atualmente são  
produzidos cerca 
de 300 mil litros de 
vinho por ano.

42
Herdade das Fontes Bárbaras 

inaugura nova adega
A Herdade das Fontes 

Bárbaras, unidade de 
enoturismo localizada 

no concelho de Castro Verde, 
inaugurou em maio a sua nova 
adega, recentemente ampliada. 
Mais espaço e maior capacid-
ade para trabalhar na qualidade 
dos vinhos produzidos foram os 
objetivos desta ampliação que, 
para Diogo Perdigão, propri-
etário da herdade, “representa a 
concretização de um sonho”.

“Já tínhamos uma adega, 
mas era pequena. Agora temos 
uma adega a sério e uma sala de 
provas como deve ser e todas as 
condições para receber as pes-
soas, com vista sobre as vinhas 
e campos de cereais, que per-
mite não só usufruir dos nos-

sos vinhos, bem como de outros 
produtos regionais.

Esta ampliação, que repre-
senta um investimento de cerca 
de meio milhão de euros, veio 
permitir não só o aumento do 
espaço de produção, como tam-
bém triplicou a sua capacidade 
de armazenagem e estágio dos 
vinhos “Entradas” e “Foral de 
Entradas”.

Com 42 hectares de vinha, 
25 deles em produção, o produ-
tor espera que dentro de pouco 
tempo toda a área de vinha es-
teja em produção, sendo que a 
nova adega permitirá dar uma 
resposta mais adequada às ne-
cessidades da produção anual, 
que ronda, atualmente, os 300 
mil litros de vinho.

“Não tínhamos capacidade 
para a área de vinha que temos”, 
admite Diogo Perdigão, sa-
lientando que a nova adega veio 
possibilitar a melhoria da quali-
dade do produto final. “Essa foi 
sempre a nossa aposta, ou seja, 
não ter vinho só por ter. Porém, 
tínhamos um grande défice de 
espaço, porque o vinho engar-
rafado tem de estagiar em gar-
rafa. Esta adega dá-nos agora 
essas condições para termos 
cada vez melhores vinhos. E é 
isso que queremos: passar para 
outro patamar”, diz.

Presentes no mercado desde 
2011, os vinhos da Herdade 
das Fontes Bárbaras têm vin-
do a conquistar cada vez mais 
clientes, sobretudo no Baixo 

A 11 de maio, a Herdade das Fontes Bárbaras inaugurou a sua nova adega, que sofreu 
recentemente obras de ampliação. Um investimento de cerca de meio milhão de euros, que veio 

permitir o aumento da capacidade de produção e a melhoria da qualidade dos vinhos produzidos.

Alentejo e também já no Al-
garve. “Daqui para a frente é 
que vamos ter área para mais 
vinho engarrafado”, nota Dio-
go Perdigão, adiantando que o 
mercado principal da adega são 
os particulares. “Está a haver 
alguma procura por parte de 
garrafeiras e de alguns restau-
rantes, que estão a começar a 
gastar os nossos vinhos”. Além 
do mais, continua Diogo Per-
digão, a nova adega também 
reforça a vertente turística da 
herdade, onde já funciona uma 
unidade de turismo rural. “As 
pessoas podem visitar a adega, 
mesmo sem marcação, e ver 
toda esta área de vinha, que 
está formidável. Parece um oá-
sis”, conclui. n
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CRAQUESDATERRA

“Monas”
António Manuel  
Álvaro Mariano
65 anos
Antigo jogador 
do FC Castrense

Monas” tinha 16 anos 
quando calçou, pela pri-
meira vez, as chuteiras 
ao serviço do Futebol 
Clube Castrense. Chega-
do de férias depois de 4 
anos em Lisboa, onde 

trabalhou, inicialmente num laboratório onde 
embalava comprimidos, depois no bar do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
António Mariano decidiu abandonar a capital, 
onde já jogava futebol na Fonte da Pipa, perto 
das Galinheiras, para regressar a Castro Verde, 
onde o gosto por este desporto falou mais alto.

Percorreu todos os escalões da modalidade 
ao serviço do Castrense – iniciou-se nos Ju-
venis, passou pelos Juniores, até ingressar na 
equipa sénior do emblema preto e verde – onde 
jogou federado até aos 35, envergando a braça-
deira de capitão de equipa, durante os últimos 
10 anos.

“Não me considero “um craque”, mas acho 
que a forma como jogava era útil à equipa. 
Jogava no meio-campo, onde distribuía o jogo. 
Era um jogador muito combativo e por isso 
destacava-me. Diziam até que eu era um pouco 
agressivo, mas nunca me considerei maldoso. 
Só queria contestar a bola”, refere António 
Mariano.

Com ele partilharam o campo figuras do 
futebol bem conhecidas de todos castrenses 
- Zé Rosa, João Cruz, Tói Marques e Venâncio – 
colegas de equipa com quem disputou o Campe-
onato INATEL, a 2ª Divisão Distrital e, mais 
tarde, a 1ª Divisão Distrital.

Das memórias desses tempos, recorda algu-
mas histórias caricatas, mas uma em especial: 
“Já não me recordo o nome da localidade, mas 
sei que fomos lá jogar e a uma certa altura o 
árbitro marcou um lance contra nós. E o Venân-
cio, que era meu colega de equipa, entendeu 
que não era penálti e começou a barafustar com 
o árbitro. E então sentou-se em cima da bola, 
em protesto, e não a queria largar. Teve que 
entrar em campo o policiamento que estava 
presente nos jogos, porque ele não largava a 
bola. Garantidamente que o jogo esteve inter-
rompido mais de uma hora”. n

Não me 
considero 
um craque,  
mas acho 
que a forma 
como jogava
era útil à 
equipa. 
Diziam até que 
eu era um 
pouco 
agressivo, 
mas nunca 
me considerei 
maldoso. 
Só queria 
contestar 
a bola.

“
Já está em curso a emprei-

tada de requalificação do 
Pavilhão Desportivo Mu-

nicipal de Castro Verde. A in-
tervenção, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde, foi adjudicada à empre-
sa Cansy Free Lda. pelo valor 
de €351.658, 95 (IVA incluído) 
e visa a substituição da cober-
tura, eliminando os inúmeros 
pontos de infiltração existen-
tes, bem como o aumento do 
número de balneários, que pas-
sará dos a tuais quatro para seis. 

Com esta requalificação será 
possível voltar a ter a normal 
capacidade de funcionamento 
do espaço, que atualmente se 

Investimento de cerca de 351 mil euros 

Obras no Pavilhão 
já iniciaram

O equipamento vai recuperar a sua capacidade 
de funcionamento, atualmente reduzida devido 

ao seu deficiente estado de conservação. 

FC CASTRENSE

Nova época começou em setembro
A equipa sénior do FC Castrense regressou aos relvados com o pé esquerdo, no dia 15 de 
setembro, com a disputa da primeira jornada da Taça de Honra da 1ª Divisão, frente ao 
Odemirense. Para a época desportiva 2019/20 o plantel verde e preto conta com uma nova 
equipa técnica, liderada pelo treinador interino Marco Hortense, adjuvado por Nuno Pinto, e 
apresenta como novos reforços, como os defesas Gonçalo Piteira (ex-Mineiro Aljustrelense), 
Valter Lopes, Fábio Espírito Santo (ambos ex-Almodôvar) e Higor (ex-Portel), o médio Pedro 
Bicho (ex-Bairro da Conceição) e o avançado Júnior (ex-Aldenovense). Da época passada 
mantêm-se os guarda-redes Miguel Cruz e João Sousa, os defesas Daniel Brito, João Pessoa 
e Pedro Varela, os médios Chileno e Mike, e os avançados Jorginho e Troncão, bem como os 
juniores Ricardo Santiago, Tomás Barão, Pedro Nilha e Gonçalo Silva. n

encontra reduzida devido ao seu 
deficiente estado de conservação. 
A obra prevê ainda a substituição 
de pavimentos, revestimentos e 
louças sanitárias na zona de aces-
so ao público, bem como a subs-
tituição do sistema de impermea-
bilização do terraço existente. 

A obra de alteração e conser-
vação do Pavilhão tem um pe-
ríodo de execução de 180 dias e 
tem garantido financiamento de 
€88.502,01, no âmbito do con-
trato-programa de Beneficiação 
de Equipamentos Municipais 
(BEM), sendo o restante asse-
gurado pela Câmara Municipal 
de Castro Verde, num total de 
€263.156,94. n

A obra 
tem um 
prazo de 
execução
de 180 
dias.
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A Secção de Patinagem Artística do FC Castrense volta a estar em destaque, com quatro atletas a sagrarem-se 
vice-campeãs regionais de Patinagem Artística. Beatriz Hortense, Inês Mateus, Cristina Rakasi e Margarida Lança 

trouxeram para casa a “prata” afirmando, uma vez mais, o nome do concelho na prática da modalidade.

Patinadoras de Castro  
vencem sobre rodas

“A minha primeira 
conquista aconteceu 
em 2014 e foi o 
meu avô quem me 
entregou a medalha. 
Foi, sem dúvida, 
um momento muito 
emocionante para 
mim”. Inês Mateus (Juvenis)

BEM-ESTAR

Atividade Com‘Vida inicia nova época
O programa “Atividade Com‘Vida” da Câmara Municipal de Castro Verde, arrancou no 
final de setembro. Com sete projetos no terreno, que envolvem todas as faixas etárias, o 
programa tem como missão a promoção da prática regular de atividade física e a adoção 
de hábitos de vida saudáveis, e reflete a preocupação da autarquia na dinamização de 
projetos com benefícios diretos no bem-estar da população do concelho. 
“Agita a tua Vida!”, “Desporto Sénior”, “Caminhadas, Corridas e Passeios de Bicicleta”, 
“Escola Municipal de Natação e Atividades Aquáticas”, “Escola Municipal de Ténis”, 
“Boccia Sénior” e “Educação Física no Pré-escolar” são os projetos disponíveis e nos 
quais se pode inscrever nesta época desportiva. Para mais informações contacte as Pisci-
nas Municipais de Castro Verde (Tel.: 286 328 084 / desporto@cm-castroverde.pt). n

BTT

Maratona 100 Trilhos
Castro Verde recebeu, a 15 de setembro, mais uma edição da Maratona BTT 100 
Trilhos, que registou cerca de 220 participantes, oriundos de todo o país, e que 
emprestaram um colorido especial aos trilhos que a organização elegeu para 
desenvolver este evento. Além da maratona (60 km), existiram também mais 2 
percursos à escolha dos atletas: a meia-maratona de 40km e a mini-maratona 
com 25 km, para os participantes que gostam de apreciar a natureza sem grande 
pressa de chegar ao fim do percurso. O evento contou mais uma vez com o apoio 
da Câmara Municipal Castro Verde, empresas da região e de um grupo de volun-
tários que contribuíram para o sucesso desta iniciativa organizada pela Associa-
ção 100 Trilhos. n

Foi aos três anos que Inês 
Mateus se aventurou 
nos patins pela primeira 

vez, incentivada pelo avô, An-
tónio dos Anjos. Homem bem 
conhecido na comunidade, 
ex-dirigente do Futebol Clube 
Castrense e impulsionador do 
desporto patinado na região. 
”Nas horas de treino do hóquei 
em patins, costumava ir com o 
meu avô para o Pavilhão. De-
pois disso, havia sempre tre-
inos de patinagem e ele ficava 
comigo a assistir. Lembro-me 
de me incentivar a experi-
mentar, porém, só aos 8 anos 
tomei realmente essa inicia-
tiva”. A primeira conquista 
na modalidade aconteceu em 
2014 com Inês Mateus a sa-
grar-se campeã regional. “Foi 
o meu avô quem me entregou 
a medalha. Foi um momento 
muito emocionante para mim”. 
Quanto ao 2º lugar alcançado 
no Campeonato Regional que se 
realizou em Tavira, nos dias 1 e 
2 de junho, Inês, afirma estar 
orgulhosa, “apesar de não ser 
o lugar que pretendia”. Do seu 
percurso destaca os cinco anos 
consecutivos como Campeã Re-
gional (2014-2018), o 1º lugar 
na Taça de Portugal e o 4º lugar 
no Campeonato Nacional, em 
2017. 

Outra das patinadoras que 
trouxe para Castro Verde o 
2º lugar no Campeonato Re-
gional foi Cristina Rakasi, 
atleta cujo percurso na mo-
dalidade tem sido marcado 
por inúmeras conquistas e tí-
tulos. Medalhas de Bronze no 
Campeonato Nacional (2015 
e 2018) e Taça de Portugal, 
por equipas (2016), Medalha 
de Prata, na Taça de Portugal 
(2017) e Medalha de Bronze 
na Taça Europa (2017)” são 
apenas alguns dos prémios 

que figuram no percurso da 
jovem e que “compensam por 
todo o empenho e esforço” 
com que, ao longo dos anos, se 
tem dedicado à modalidade. “É 
preciso trabalhar com perse-
verança e dedicação para atin-
gir metas “, garante. 

Também Beatriz Hortense, 
a mais jovem das quatro atle-
tas, trouxe para casa a Medalha 
de Prata e,  com ela, o título 
de vice-campeã regional. A 
este junta o 1º lugar  por três 
anos consecutivos no Campe-
onato Regional da modalidade 
(2015/16/17). “Para alcançar 
bons resultados é necessária 
uma boa preparação física e 
técnica. Treino 2 horas por dia”, 
explica Beatriz Hortense que, 
a médio/longo prazo, “gostaria 
de chegar à Taça da Europa e ao 

Campeonato do Mundo”.
Margarida Lança, por sua 

vez, conta que a sua primeira 
prova de patinagem artística  
aconteceu aos 6 anos e a pri-
meira medalha recebeu-a aos 
10, naquele que foi o seu pri-
meiro Campeonato Regional. 
“Parece que tudo mudou com 
essa medalha. No ano seguinte 
voltei a sagrar-me Campeã Re-
gional e tive a minha primeira 
participação nos Campeonatos 
Nacionais! Foi como um sonho, 
sentia-me pequena no meio de 
grandes nomes da patinagem”. 
A atleta da secção de patinagem 
artística do FC Castrense al-
cançou o 2º lugar, júniores, no 
Campeonato Regional (Moura, 
18 e 19 de maio) e também se 
mostra satisfeita com o resul-
tado alcançado. “O que mais 

me agradou foi a subida de um 
programa curto, do 4º para o 2º 
lugar”, porém, “do meu percur-
so como patinadora o que mais 
me marcou foi, sem dúvida, o 4º 
lugar conquistado em 2016, no 
Campeonato Nacional, no qual 
fiz duas provas quase limpas 
que me deixaram bastante or-
gulhosa”.

Para além do título de vice-
campeãs regionais, as jovens 
partilham a mesma paixão pela 
modalidade e as muitas horas 
de preparação física. Encaram a 
família e treinadores como de-
terminantes no seu percurso e 
não escondem o rigor e o méto-
do que a modalidade exige, bem 
como a importância de saber 
conciliar a sua prática com os 
estudos e outras atividades que 
são parte do seu dia-a-dia. n

“Parece que tudo 
mudou com essa 
medalha. No ano 
seguinte voltei a 
sagrar-me Campeã 
Regional e tive a 
minha primeira 
participação nos 
Campeonatos 
Nacionais!
Foi como um sonho”. 
Margarida Lança (Júniores)



OBITUÁRIO

VOTO DE PESAR 

Alice Guerreiro 

No passado dia 17 de Setembro faleceu Maria Alice 
Sousa Guerreiro, aos 72 anos de idade.
Natural de Aljustrel, Alice Guerreiro, militante do Partido 
Comunista Português, integrou o Gabinete de Apoio à 
Presidência da Câmara Municipal de Castro Verde, en-
tre 1990 e 1993, e -foi vereadora ·desta autarquia-eleita 
·pela CDU, de 1993· a 1997, contribuindo de forma deci-
siva e empenhada para o trabalho desenvolvido e a afir-
mação do Poder Local Demo crático em Castro Verde. 
Alice era uma mulher de armas, interventiva, solidária, 
sempre ao lado de quem mais precisava, amiga do seu 
amigo. Foi uma mulher que dedicou a sua vida à luta pe-
las causas em que acreditava. Por um pais livre, demo-
crático e justo, pela luta das mulheres no exercício dos 
seus direitos e igualdade de participação.
À família enlutada, a Câmara Municipal de Castro Verde 
endereça as suas mais sentidas condolências.
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NECROLOGIA
Álvaro José da Silva Bento, 60 anos, Castro Verde
Ana da Assunção D. C. Correia, 80 anos, Castro Verde
Antónia Afonso Colaço, 92 anos, S. Bárbara de Padrões
António José Silvestre Jerónimo, 39 anos, Entradas
Armanda Gonçalves P. Diogo, 79 anos, Castro Verde
Bárbara Maria Revés Guerreiro, 83 anos, Castro Verde
Catarina Tomázia Mestre, 76 anos, Casével
Constança Maria Mira, 86 anos, Castro Verde
Dilar Maria Mestre, 91 anos, Beringelinho
Ercília Maria S. V. Martins, 60 anos, Castro Verde
Eugénia Maria de C. Catarino, 88 anos, Castro Verde
Francisco António Vaz Acislau, 85 anos, Castro Verde
Francisco Pedro Iria, 91 anos, Casével
Henrique Vilhena F. Charrua, 85 anos, Castro Verde
Idalina Maria Antónia, 94 anos, Lombador
Isaura Maria Deodato Cupido, 60 anos, Castro Verde
João da Conceição Revés, 89 anos, Entradas
João da Silva Godinho, 88 anos, Sete
Joaquina Alzira G. Pereira, 88 anos, Castro Verde
José Francisco Marques, 88 anos, Viseus
José Inácio Conceição, 90 anos, Casével
José Luís Reis Fialho, 87 anos, Castro Verde
José Manuel dos S. Candeias, 59 anos, Castro Verde
Lídia Romano Revés, 93 anos, Castro Verde
Lucília Pereira Gonçalves, 71 anos, Castro Verde
Maria Balbina A. G. Romba, 85 anos, Castro Verde
Maria Domingas Sobral, 91 anos, Aivados
Maria Duarte da Silva G. Francisco, 87 anos, Casével
Maria de Fátima Brito Nobre, 87 anos, Castro Verde
Maria Isabel Nobre Emeliano, 78 anos, Castro Verde
Maria Jorge Grilo, 87 anos, Aljustrel
Maria Vargas Cerejo Baião, 84 anos, Castro Verde
Mariana de Brito Neves, 90 anos, Castro Verde
Mariana Maria, 86 anos, Estação de Ourique
Mariana Maria Nobre, 85 anos, Entradas
Pedro Manuel das Neves, 54 anos, Castro Verde
Teresa Maria dos Reis, 92 anos, Monte do Salto
Viriata dos Santos Batista Rosa, 88 anos, Entradas
Vitória de Brito C. Guerreiro, 88 anos, Castro Verde

INFORMAÇÃO

José Inácio Conceição
Faleceu a 09/12/2018 

Francisco Pedro Iria
Faleceu a 01/01/2019 

Pelo desencontro que existiu entre as partes, não foi 
facultado por parte da Junta de Freguesia à Câmara 
Municipal o falecimento de dois residentes da vila 
de Casével até à data da sua morte. Por tal facto e 
apesar do atraso aqui fica um pedido de desculpas e 
ao mesmo tempo o agradecimento por parte de am-
bas as famílias àqueles que de uma forma ou outra 
manifestaram o seu pesar neste momento de dor e 
de luto.

Animais amigos
Fiéis aos seus donos
Quer ao sol de Inverno
Ou à calma de outono

Animais amigos
Puros e leais
Em qualquer momento
De alegria ou lamento
São amigos demais

Enquanto são pequenos
São muito engraçados
Crescem crescem 
Chega a primavera 
E são abandonados

Velhinhos doentes
Puros ou cruzados
Quando surge o verão
Não há coração
E à rua são lançados

Que grande crueldade
Que grande cobardia
Que lhe é posta à prova
De noite e de dia

Vejo-os a correr
Pelas ruas como perdidos
Farejam pelas ruas
Tristes e cansados
Procurando abrigo
A um qualquer olhar amigo
Sempre esperançados

Quem os abandona
Nuna mais deveria ter alegria
Os animais são nossos amigos
São a nossa companhia
 

Animais Amigos
Maria de Jesus Lopes 

Maria Jorge Grilo
Queremos agradecer a todas as pessoas de Casével que fizeram 
chegar até nós palavras de muito conforto e carinho após o falecimen-
to da nossa querida familiar Maria Jorge Grilo. Agradecemos também 
aos funcionários do Lar Joaquim António Franco por todo o carinho 
que lhe foi prestado. 

Muito obrigado
Carlos Azedo e família

Bárbara Maria 
Revez Guerreiro

Faleceu a 28/06/2019 – Castro Verde

Filhos, noras e netos participam o falecimento da 
sua ente querida, agradecendo a todos os que a 
acompanharam até à sua última morada ou que, 
de qualquer outro modo, lhes manifestaram o seu 
pesar.
Um agradecimento especial a todo o pessoal do 6º 
piso do Hospital José Joaquim Fernandes de Beja, 
Serviço de Ginecologia, pelo acompanhamento e 
dedicação.

VOTO DE PESAR

José Caetano Gomes 
Faleceu a 29/08/2019 - Beja

  Não há seres humanos imaculados nem perfeitos, 
porém, este que acabámos de perder, era incrivel-
mente generoso e sempre disponível para todos. 
Defensor acérrimo dos valores que deixava trans-
parecer nas atitudes e no relacionamento que man-
tinha com toda a gente.
Sempre fiel ao seu Sporting e ao seu Castrense 
que, muitas vezes ia ver com os seus companhei-
ros habituais e durante o velório ouvi de amigos, 
colegas de trabalho, duma filha do Sr. Cameirinha e 
de pessoas com quem estava relacionado, relatos 
que me calaram bem fundo.
Aos da nossa família e a todos os que estiveram 
presentes, um grande bem-haja, especialmente a 
duas pessoas pela disponibilidade demonstrada. 
Num texto tão pequenino não se consegue de-
screver uma pessoa com valores tão elevados.
Nas famílias e nas amizades há sempre os mais 
chegados, e porque ainda não está tudo feito, mas 
será feito, escrevi isto.

EU FAÇO POR UM AMIGO
O QUE TIVER DE SER FEITO
PORQUE ELE DECERTO, COMIGO
FARIA DO MESMO JEITO

Hermínio Gomes

DO LEITOR



NOTÍCIAS

739 km separam 
as cidades 
de Chaves e 

Faro, pela Estrada Nacional 2 
(EN2), a “Route 66” portugue-
sa, a mais longa estrada da eu-
ropa, que atravessa 11 distritos 
e 35 concelhos do nosso país. E 
foi por esta via que os castren-
ses José Tomé dos Anjos, de 66 
anos, e João Matos, com 59, 
decidiram aventurar-se ao vo-
lante das suas bicicletas, em 
maio deste ano, numa jornada 
que durou quatro dias e meio.

A aventura começou em 
Chaves, a 13 de maio, motiva-
da pela vontade de João Ma-
tos, militar aposentado, que há 
muito ansiava por fazer a EN2 
em bicicleta. “Há uns anos que 
andava com vontade de fazer a 
EN2 de bicicleta, mas por um 
motivo ou por outro, ainda não 
tinha conseguido. Este ano, 
como fazia 60 anos, pensei 
que não podia deixar passar. O 
José juntou-se a mim e lá con-
seguimos fazer isto”.

Nesta jornada a dupla divi-
diu o percurso por cinco etapas: 
Chaves - Carvalhal / Carvalhal 
- Góis / Góis - Montargil / Mon-
targil - Castro Verde e Castro 
Verde - Faro, onde encontraram 
algumas dificuldades, mas que 
rapidamente foram superadas.

“As maiores dificuldades fo-

ram as subidas! Há situações 
que são muito difíceis e é pre-
ciso ser-se muito teimoso. Mas 
nós fomos sem grande preocu-
pação. Não se faz a 20 km/h, 
faz-se a 10. Basta haver von-
tade. Felizmente não tivemos 
problemas mecânicos, nem de 

saúde, nem apanhámos muito 
calor”.

Para José Tomé, técnico de 
refrigeração, a maior motiva-
ção desta aventura foi mostrar 
que a idade não é um entrave, 
e que um desafio destes está ao 
alcance de qualquer pessoa.

“Queria provar às pessoas da 
minha idade que podemos sem-
pre fazer mais e não devemos 
ficar acanhados. Se nos dedicar-
mos, conseguimos. É bom que 
as pessoas se convençam que 
não é impossível. Está ao alcan-
ce de qualquer um”, afirma.

Depois de superada esta pro-
va, a dupla de ciclistas amado-
res não pensa ficar por aqui. 
Planeia, ainda durante este ano, 
subir à Torre da Serra da Estre-
la e, mais tarde, fazer a Costa 
Atlântica (Caminha – Sagres - 
Vila Real de Santo António) em 
duas rodas.

“Já temos outros projetos 
na manga, estamos a pensar 
subir a Serra da Estrela. O João 
também já me propôs fazer a 
Costa Atlântica. E também já 
falámos em ir até Santiago de 
Compostela. Mas vamos ver. 
A idade também já começa a 
pesar e às vezes podem surgir 
certos problemas de saúde. 
Mas em condições normais 
ainda vamos dar umas belas 
pedaladas.” n
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Feira de  
Castro’19
A maior feira 
tradicional do sul.
Terceiro fim-de-semana de outubro
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Valor de inscrição: 5€.
Inscrições obrigatórias e limitadas à capacidade da sala até 16 de outubro 2019:
286 320 700 / Gabinete de Apoio à Presidência  
gabinete.presidente@cm-castroverde.pt

CASTRENSES
2ºencontro

na diáspora
ALMOÇO-CONVÍVIO

19 OUTUBRO 12.30
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO VERDE

MARQUE NA SUA AGENDA!

Animais amigos
Fiéis aos seus donos
Quer ao sol de Inverno
Ou à calma de outono

Animais amigos
Puros e leais
Em qualquer momento
De alegria ou lamento
São amigos demais

Enquanto são pequenos
São muito engraçados
Crescem crescem 
Chega a primavera 
E são abandonados

Velhinhos doentes
Puros ou cruzados
Quando surge o verão
Não há coração
E à rua são lançados

Que grande crueldade
Que grande cobardia
Que lhe é posta à prova
De noite e de dia

Vejo-os a correr
Pelas ruas como perdidos
Farejam pelas ruas
Tristes e cansados
Procurando abrigo
A um qualquer olhar amigo
Sempre esperançados

Quem os abandona
Nuna mais deveria ter alegria
Os animais são nossos amigos
São a nossa companhia
 

SÃO MARCOS DA ATABUEIRA 

António Bravo (Besugo) dá nome a rua da aldeia
A Câmara Municipal de Castro Verde vai atribuir o nome de António Pinto da Conceição Bravo, natural 
de São Marcos da Atabueira, ao atual Caminho Municipal desta localidade, cumprindo o disposto no 
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia. António Pinto da Conceição Bravo foi 
um Homem marcante para a aldeia de S. Marcos da Ataboeira, onde desenvolveu uma importante ação 
cívica. Durante a sua vida, foi ajudante de enfermeiro, barbeiro e sempre dedicou muito do seu tempo 
ao trabalho voluntário, fosse como dirigente de associações desportivas e de recreação, ou como dina-
mizador de momentos de festividade coletiva. Popularmente conhecido como “Besugo”, viveu sempre 
empenhado em ajudar o próximo, em promover o bem-estar coletivo e a fazer pontes de diálogo para a 
resolução de problemas sendo, por tudo isto, recordado hoje como uma pessoa boa, a quem o povo de 
S. Marcos da Ataboeira muito deve. 

Em maio passado, José Tomé dos Anjos e João Matos fizeram a Estrada Nacional 2, a maior estrada 
da Europa, em bicicleta, numa aventura que ligou Chaves a Faro em quatro dias e meio.

Castrenses pedalaram na EN2

“Queria provar às pessoas da minha 
idade que podemos sempre fazer mais. 
Se nos dedicarmos, conseguimos. 
É bom que as pessoas se convençam 
de que não é impossível”.



Castro  
e Aljustrel  
exigem 
obras na EN 2
Os presidentes das Câ-
maras de Castro Verde, 
António José Brito, e de 
Aljustrel, Nelson Brito, 
exigiram ao Secretário de 
Estado das Infraestrutu-
ras, Jorge Delgado, obras 
de requalificação dos cerca 
de 20 km do troço Castro 
Verde/Aljustrel da Estrada 
Nacional 2. Na reunião 
que teve lugar em Lisboa, 
o autarca castrense ex-
igiu ainda ao Secretário de 
Estado a rápida correção 
do acesso Norte à vila de 
Entradas, junto ao posto 
de abastecimento de com-
bustíveis da Repsol, em 
pleno IP2. “Uma e outra 
situação merecem o nosso 
grande descontentamento 
e desagrado”, acrescenta 
António José Brito. n

Câmara 
adquire 
aparelhos 
DAE 
A Câmara de Castro Verde 
adquiriu dois Desfibrilha-
dores Automáticos Exter-
nos (DAE), de forma a dar 
apoio às atividades que se 
realizam nas instalações 
desportivas do concelho. 
Além da aquisição dos 
aparelhos, foi ministrada 
formação de caráter es-
pecífico, por formadores 
certificados, aos fun-
cionários das instalações 
desportivas municipais, 
técnicos de desporto e 
membros de coletividades 
desportivas. n

Intercâmbio
Erasmus
Cerca de 20 alunos e pro-
fessores do Programa 
Erasmus +, oriundos de 
Espanha e da Polónia esti-
veram em Castro Verde de 
13 a 19 de setembro, acom-
panhados por um grupo 
de 20 alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Cas-
tro Verde. No dia da sua 
chegada, o grupo foi rece-
bido nos Paços do Con-
celho pelo executivo mu-
nicipal e, ao longo de uma 
semana, andou à descobe-
rta de Castro Verde e par-
ticipou em diversas ativi-
dades e visitas. n
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Melhorias  
no Estádio 
Municipal 
25 de Abril

A Câmara Municipal de 
Castro Verde levou a 
cabo um conjunto de 

intervenções no Estádio Mu-
nicipal 25 de Abril, em Castro 
Verde, num investimento de 
cerca de € 15.000 (acresce IVA). 
O plano de trabalhos visou ga-
rantir as condições necessárias 
à prática desportiva de cerca de 
350 atletas, divididos por 7 eq-
uipas, dos bambis aos seniores, 
nesta nova época 2019/2020. 

As intervenções abrangeram 
a manutenção dos relvados, 
natural e sintético, num total 
de € 9.050,00, e ainda a repara-
ção do sistema de águas quentes 
sanitárias, que abastece os bal-
neários da bancada, num total 
de € 5.950,52. No campo natural 
procedeu-se a uma operação para 
melhorar a regularidade do relva-
do, com nova sementeira e nivela-
mento. No sintético procedeu-se 
à descompactação da borracha, 
aspiração e limpeza, e escovagem 
cruzada de todo o relvado. 

Também a reparação do 
sistema de águas quentes sani-
tárias, através da substituição 
dos depósitos antigos, da ca-
nalização hidráulica degradada 
e respetiva instalação elétrica 
está prevista para breve. n

Castro Verde 
celebra 
Dia Mundial 
do Coração

Castro Verde celebrou o Dia 
Mundial do Coração com 
uma semana dedicada à 

atividade física. A Semana do Co-
ração, promovida em colaboração 
com a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, decorreu de 23 a 29 
de setembro, e propôs diferen-
tes atividades com o propósito 
de mobilizar os munícipes para 
a prática de atividade física. GAP, 
Partner Workout, Stretch, Agita 
Cardio’30, Agita Strenght’30, 
AquaPower e Caminhada, Cor-
rida e Passeio de bicicleta foram as 
atividades dinamizadas ao longo 
desta iniciativa, que registou um 
total de 126 participações. n

A população do concelho de 
Castro Verde apresentou 
um total 34 propostas ao 

Orçamento Participativo para o 
ano de 2020. Das 34 propostas 
apresentadas, 18 foram admi-
tidas pela Comissão Técnica de 
Análise, seguindo-se a partir do 
dia 8 de outubro a fase de vo-
tação. Para António José Brito, 
presidente da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, o “balanço 
desta primeira edição é bastante 
positivo” e “mostra o interesse 
e o empenho que os castrenses 
têm para com o seu concelho ao 

propor projetos que contribuem 
para a melhoria da qualidade de 
vida e bem-estar coletivo”. 

O Orçamento Participativo 
do Município de Castro Verde 
incide sobre toda a área ter-
ritorial do concelho e tem um 
montante elegível de 40.000€, 
tendo sido apresentadas pro-
postas nas mais diversas áreas 
e em todas as freguesias do 
concelho. 

De 8 a 15 de outubro, os 
munícipes podem votar nas 
propostas disponíveis na plata-
forma do OP Castro Verde, em 

http://op.cm-castroverde.pt, 
bastando para isso proceder ao 
registo na plataforma, que con-
ta até ao momento com mais de 
150 participantes inscritos. 

As propostas vencedoras 
a incluir no Orçamento Mu-
nicipal para 2020 serão divul-
gadas entre o dia 15 e 18 de 
outubro do corrente ano. Para 
o presidente da autarquia, “os 
cidadãos do nosso concelho es-
tão disponíveis para dar força 
à democracia participativa e a 
prová-lo está o sucesso desta 
primeira edição”. n

34 propostas submetidas e mais de 150 participantes  
inscritos. A 1ª edição do Orçamento Participativo  

de Castro Verde apresenta balanço positivo.  
 

Orçamento Participativo Castro Verde 2020

Castrenses apresentam 
34 propostas 

Os cidadãos contri-
buintes do concelho de 
Castro Verde vão pagar 

menos IRS em 2020, depois de 
ter sido aprovada a proposta 
de fixação da taxa em reunião 
da Câmara Municipal de dia 
12 de setembro, e aprovada na 
Assembleia Municipal, a 26 de 
setembro, e que determinou 

uma redução de 4,5% para 4% 
na taxa variável decidida pela 
autarquia. Recorde-se que, 
em 2018, já tinha havido uma 
redução de 5% para 4,5%. 

Esta medida resulta da pro-
posta da Câmara Municipal 
que, deste modo, cumpre o 
compromisso de aliviar a car-
ga fiscal das famílias contri-

buintes do concelho de Castro 
Verde.Sublinhe-se que a pro-
posta foi aprovada na Câmara 
Municipal com votos a favor 
dos eleitos do PS e votos con-
tra dos dois eleitos da CDU. 
Na Assembleia Municipal, a 
proposta teve aprovação dos 
eleitos do PS e abstenção dos 
vogais da CDU. n

Redução da “carga” fiscal no concelho

Castro Verde reduz taxa 
variável de IRS para 4%


