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A Câmara Municipal de 
Castro Verde assume, 
publicamente, a sua 

grande preocupação e apreen-
são com o significativo atraso 
na construção do Circuito Hi-
dráulico do Monte da Rocha. 
Integrado no empreendimento 
de fins múltiplos do Alqueva 
(EFMA), este circuito permitirá 
fazer a ligação entre as albufei-
ras do Roxo e do Monte da Ro-
cha, assegurando garantias re-
forçadas para o abastecimento 
público de água aos concelhos 
de Castro Verde, Almodôvar e 
Ourique.

Importa sintetizar a história 
deste processo: Em 2018, o Mi-
nistério da Agricultura tornou 

pública a intenção de concreti-
zar a obra. Diferentes e consecu-
tivos contratempos atrasaram o 
procedimento. Há cerca de um 
ano, em dezembro de 2021, a 
Ministra da Agricultura, Maria 
do Céu Antunes, anunciou em 
Montemor-o-Novo que, final-
mente, o projeto iria avançar. 

Passado um ano, perante a es-
cassez de informação e falta de 
solução para tão grave problema 
que está a penalizar o concelho 
de Castro Verde e o Campo Bran-
co, a Câmara Municipal solici-
tou formalmente informação 
concreta à Senhora Ministra da 
Agricultura, alertando para o 
grave problema existente.

Neste momento, de acordo 

com comunicação oficial do Ga-
binete da Ministra da Agricul-
tura recebida pelo Presidente da 
Câmara Municipal, o processo 
já foi “revisto e aprovado” pelo 
Ministério da Agricultura e o 
estudo de impacto ambiental 
também tem “declaração emiti-
da”, encontrando-se disponível 
para consulta no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA).

Consequentemente, de acor-
do com o Gabinete da Ministra 
da Agricultura, o processo está 
em análise no âmbito do PDR 
2020 – Desenvolvimento do Re-
gadio Eficiente. Cumprida esta 
etapa, irá decorrer o procedi-
mento de concurso público para 
a construção (6 meses), sequen-

te e necessário “visto” do Tri-
bunal de Contas (cerca de dois 
meses) e, só depois, execução da 
empreitada (24 meses). 

Em síntese, correndo o pro-
cesso sem percalços e cumpridas 
todas as etapas atrás referidas 
com eficácia, a “ligação” entre 
as albufeiras do Roxo e Monte 
da Rocha poderá estar concluí-
da até final de 2025.

O Presidente da Câmara 
Municipal, António José Bri-
to, não esconde a sua enorme 
preocupação e desencanto 
com esta imensa demora na 
concretização deste processo. 
Segundo afirma, “independen-
temente do trabalho feito, é in-
compreensível que a resolução 

do problema esteja a demorar 
tanto tempo”. “O Governo tem 
de empenhar-se e acelerar este 
projeto de uma vez por todas”, 
declara.

António José Brito alerta 
que, face à situação atual da al-
bufeira, “poderemos estar pe-
rante a criação de uma situação 
dramática” no plano do abaste-
cimento público, uma vez que 
o Monte da Rocha “tem neste 
momento uma reserva muitís-
simo baixa e quase residual”. 
“Este processo tem que avançar 
muito mais depressa e com em-
penho das partes diretamente 
envolvidas, nomeadamente o 
Ministério da Agricultura”,  su-
blinha. n

Executivo Municipal não esconde a sua enorme preocupação e desencanto com a imensa demora na 
concretização da ligação entre as albufeiras do Roxo e da Rocha, no âmbito do sistema de Alqueva.

ALBUFEIRA COM RESERVAS 
MUITÍSSIMO PREOCUPANTES

CÂMARA MUNICIPAL 
EXIGE SOLUÇÃO NO 
MONTE DA ROCHA

deseja-lheO Município de Castro Verde
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Conhecemos o Sr. José da Luz 
Pereira há mais de trinta anos. 
Eram os tempos iniciais da 
Associação de Agricultores do 
Campo Branco e, pela frente, 
a agricultura e os agricultores 
enfrentavam enormes desa-
fios. Portugal tinha acabado de 

chegar à CEE (Comunidade Económica Europeia, hoje 
União Europeia) e tudo se estava a ajustar. Assumiam-se 
novos estímulos, outros projetos e, em muitas áreas, a 
necessidade de fazer novo e fazer melhor.

Nessa altura, o concelho de Castro Verde teve um 
grupo de homens que soube entender o que estava em 
causa. Nesse grupo, onde o Eng. João Alegre foi decisi-
vo, o Sr. José da Luz Pereira distinguiu-se pela sereni-
dade, perseverança, discrição, inteligência e capacidade 
de fomentar projetos por via do diálogo.  

Nada se faz sozinho! Mas não fosse o Sr. José da 
Luz e tudo seria mais difícil e exigente. Desde logo na 
capacidade de unir ci-
dadãos em torno de 
uma causa comum! 
Depois, no trabalho e 
criação sustentada de 
serviços de apoio aos 
agricultores em todas 
as áreas; na promoção 
e defesa da sanidade 
animal; na criação do 
projecto “Carnes do 
Campo Branco”; na 
dinamização de cam-
pos experimentais ou 
no papel fundamental 
para fomentar a pro-
teção da natureza e do meio-ambiente. 

Sempre estivemos perto desta ação! Sempre perce-
bemos bem todo o trabalho incansável, feito junto dos 
agricultores, para cimentar o Plano Zonal de Castro 
Verde e, desse modo, salvaguardar a vida no campo, a 
viabilidade das explorações e o enorme potencial e ri-
queza das nossas “planícies”. Tanto que, em 2017, gra-
ças a este empenho extraordinário dos agricultores, o 
concelho de Castro Verde assegurou a sua classificação 
como Reserva da Biosfera da UNESCO!

No “eixo” de todo este trajeto está um cidadão exem-
plar e homem de causas do concelho de Castro Ver-
de. Como já sublinhámos publicamente, o seu legado 
de presidência sensata e comprometida, bem como o 
grande trabalho diplomático na defesa da agricultura 
do nosso concelho e da região ao longo de décadas, é 
uma herança que perdurará na memória de todos nós.

O Sr. José da Luz Pereira teve sempre uma liderança 
sensível e de grande visão. Com essa atitude, contri-
buiu para afirmar um relevante compromisso de de-
senvolvimento local que muito ajudou a afirmar o setor 
agrícola, o concelho de Castro Verde e o território do 
Campo Branco.

A sua partida é uma tristeza imensa. Era um Homem 
bom, afável e agregador. Um líder tranquilo que ergueu 
uma grande obra no nosso concelho e no Baixo Alen-
tejo! Todos seremos poucos para fazer perdurar a sua 
memória e Honrar o seu grande legado. n

COMUNIDADE

"O seu legado de 
presidência sensata 

e comprometida, 
bem como o gran-
de trabalho diplo-
mático na defesa 
da agricultura, é 

uma herança que 
perdurará na me-

mória de todos nós.

José da Luz Pereira

A Câmara Municipal endereçou ao Gabinete do Sr. 
Primeiro-Ministro, a nota da sua posição de solidariedade 
com os agricultores e a exigência para que sejam tomada 

medidas para "acudir" à grave situação existente.

O Município de Castro 
Verde manifestou, no 
passado dia 10 de ou-

tubro, a sua total solidariedade 
para com aos agricultores do 
Campo Branco, neste momen-
to de grandes dificuldades e 
de verdadeiro “desespero” que 
está a ser vivido na generali-
dade das explorações do terri-
tório. O Presidente da Câmara 
Municipal, António José Brito, 
informou a Direção da Associa-
ção de Agricultores do Campo 
Branco da sua disponibilida-
de para, em conjunto, as duas 
entidades reforçarem junto do 
Ministério da Agricultura, a 
necessidade de agir com rapi-
dez e “acudir” ao verdadeiro 
drama que está a sentir-se no 
Campo Branco onde, neste mo-
mento, está a ser vivida uma 
“situação de desespero sem me-
mória”. A profunda seca exige, 
na ótica da Câmara Municipal 
de Castro Verde, respostas con-

cretas do Governo que contra-
riem os efeitos da seca, a escas-
sez de alimentos para o gado 
e o expressivo aumento dos 
custos dos fatores de produção.
Por outro lado, o Município de 

Castro Verde exige que, com a 
maior celeridade, o Ministério 
da Agricultura transmita aos 
agricultores do Campo Bran-
co informação concreta sobre 
“as regras e normas” definidas 
para a “nova” Política Agrícola 
Comum (PAC). Na ótica do Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, estando a nova 
PAC “à porta” de iniciar-se, em 
2023, é incompreensível que 
não haja uma participação mais 
aprofundada dos agricultores 
no respetivo processo em curso. 
Perante este quadro dramático, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde endereçou ao Gabinete 
do Senhor Primeiro-Ministro, 
da Sra. Ministra da Agricultu-
ra e à Comissão Parlamentar de 
Agricultura a nota da sua po-
sição de solidariedade com os 
agricultores e a exigência para 
que sejam tomada medidas rá-
pidas para "acudir" à grave si-
tuação existente. n

Município 
solidário com 

agricultores do 
Campo Branco

"É preciso agir com 
rapidez e acudir ao 
verdadeiro drama 
que está a sentir-se 
no Campo Branco 
onde, neste mo-
mento, está a ser 
vivida uma situação 
de desespero sem 
memória”.
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Nádia Canário, natural 
de Entradas, integrou a 
equipa multidisciplinar 

de cientistas da Universidade de 
Coimbra (UC) e do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) responsável pela iden-
tificação de região cerebral com 
potencial de alteração precoce na 
doença de Alzheimer. A desco-
berta pode ter implicações muito 
relevantes em termos de terapias 
futuras, dado que identifica, com 
clareza, um alvo cerebral de alte-
ração precoce, implicado na perda 
de memória, que pode ser estuda-
do diretamente e de forma focada 

em novos ensaios terapêuticos.
Licenciada em Psicologia e 

mestrado em Neuropsicologia, 
Nádia Canário está ligada ao Cen-
tro de Imagem Biomédica e Inves-
tigação Translacional do Instituto 
de Ciências Nucleares Aplicadas à 
Saúde (ICNAS) da Universidade 
de Coimbra. O seu envolvimento 
na investigação começou aquando 
do recrutamento para o projeto, o 
qual teve a colaboração do serviço 

de Neurologia do Centro Hospita-
lar Universitário de Coimbra. 

O estudo, coordenado por Mi-
guel Castelo-Branco (da UC) e Isa-
bel Santana (CHUC), teve como 
objetivo perceber melhor a rela-
ção entre vários domínios que se 
encontram alterados na doença 
de Alzheimer e cuja relação entre 
eles ainda é muito discutida na 
comunidade científica.

“Estes domínios são a presença 
de uma proteína que se acumu-
la em excesso no cérebro destes 
doentes, que é a proteína beta 
amiloide, a presença de inflama-
ção no tecido cerebral e alterações 

na atividade neu-

ronal quando realizamos uma ta-
refa cognitiva. O que descobrimos 
foi que essa atividade cognitiva, 
medida numa área cerebral de in-
teresse nesta doença, está relacio-
nada com o aumento da neuroin-
flamação nessa região e não com 
a acumulação da tal proteína beta 
amiloide”, explica Nádia Canário.

Segundo a investigadora, o  
estudo não teve como objetivo 
testar nenhum tratamento, mas 

sim conhecer melhor a doença. "O 
que este estudo trouxe de impor-
tante, neste contexto de possível 
tratamento, foi o enfoque que deu 
aos efeitos da neuroinflamação 
na doença de Alzheimer e na for-
ma como isso pode afetar o fun-
cionamento cerebral. Claro que 
conhecendo melhor a patologia 
aumenta a probabilidade de um 
dia ser encontrado um trata-
mento eficaz na prevenção ou 
na estabilização da sua evolu-
ção”, sublinha a investigadora.

A descoberta foi demons-
trada ao vivo, num estudo que 
incluiu a participação de doen-
tes “em fases muito iniciais da 

doença de Alzheimer e pes-
soas saudáveis com 
as mesmas carate-
rísticas sociodemo-
gráficas”. Os investi-
gadores utilizaram 
“um conjunto de 
técnicas avançadas 
de imagem fun-
cional e cerebral”, 
concretamente um 
“PET duplo”, uma 
tomografia “que 
mede, no mesmo 
doente, neuroin-
flamação e deposi-

ção de amiloide” e a ressonância 
magnética funcional “para me-
dir a atividade cerebral em tare-
fas de memória”. 

A concluir o doutoramento 
em Ciências da Saúde no ramo 
de Ciências Biomédicas, a jovem 
entradense perspetiva conti-
nuar a trabalhar em investi-
gação. “Apesar de haver muita 
precariedade no trabalho em 
investigação, particularmente 
em Portugal, não me vejo a pa-
rar de fazer investigação. Posso, 
eventualmente um dia, não me 
dedicar a 100% a este trabalho, 
como faço agora, e conjugá-lo 
com a neuropsicologia clínica, 
que é a minha especialização 
dentro da área da Psicologia”. 

Atualmente, Nádia Ca-
nário exerce funções 
no Centro de Ima-
gem Biomédica 
e Investiga-
ção Trans-
lacional do 
Instituto 
de Ciên-
cias Nu-
c l e a r e s 
Aplicadas 
à Saúde 
( I C N A S ) 

da Universidade de Coimbra.
“É uma unidade de investi-

gação”, sediada no ICNAS, “que 
se dedica sobretudo à investi-
gação na área da neurociência 
cognitiva, imagem biomédica e 
translacional”.

“As minhas funções no CIBIT 
são desenvolvidas enquanto in-
vestigadora na área de neuro-
ciências cognitivas. Nesses pro-
jetos participo em várias fases, 
desde o recrutamento dos vo-
luntários, elaboração de proto-
colos experimentais, avaliação 
cognitiva dos participantes, 
análise estatística dos dados e 
escrita científica para publica-
ção em revistas internacionais 
na área das neurociências”, re-

sume.n

“Conhecendo melhor 
a patologia aumenta 
a probabilidade 
de um dia ser 
encontrado um 
tratamento eficaz 
na prevenção ou 
na estabilização da 
evolução da doença 
de Alzheimer”.

"Apesar de haver 
muita precariedade 
no trabalho 
nesta área, 
particularmente 
em Portugal, não 
me vejo a parar de 
fazer investigação".

Nádia Canário: Entradense 
estuda doença de Alzheimer

A investigadora Nádia Canário, natural de Entradas, integrou a equipa multidisciplinar de cientistas 
da Universidade de Coimbra e do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, responsável pela 

identificação de região cerebral com potencial de alteração precoce na doença de Alzheimer. 

INVESTIGADORA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
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Já está disponí-
vel, no âmbito 
do processo de 

modernização admi-
nistrativa em curso, a 
plataforma de Servi-
ços Online do Muni-
cípio de Castro Verde 
que, a partir de agora, 
possibilitará o acesso 
online a todos os ser-
viços da autarquia e 
uma maior celeridade 
na gestão dos proces-
sos administrativos e 
operativos.

Os serviços onli-
ne, disponíveis em 
https://ser v icoson-
line.cm-castroverde.
pt/, vão permitir uma 
maior interatividade 
dos munícipes e em-
presas com os serviços 
camarários, evitando 
deslocações às instala-
ções da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, 
através do acesso a informação 
sobre os serviços prestados e 
a diversos formulários para 
submissão eletrónica em áreas 

como águas e saneamento; ação 
social; ambiente; educação e 
urbanismo (ex.: comunicação 
de leitura de contador de água; 

pedido de atribuição 
de bolsas de estudo a 
alunos do ensino supe-
rior; recolha de mons-
tros/ monos; limpeza 
urbana e recolha de re-
síduos na via pública, 
entre outros).

Este é um processo 
de desmaterialização 
que contribui para 
aprofundar a relação 
de transparência entre 
munícipes e os servi-
ços públicos, pelo que, 
gradualmente, e em 
função das necessida-
des dos cidadãos e do 
desenvolvimento da 
plataforma de suporte, 
serão disponibilizadas 
novas funcionalida-
des.

Para utilizar os 
Serviços Online é ne-
cessário efetuar o seu 
registo na plataforma. 
Na sequência desta 

operação, será validado o acesso 
e serão atribuídas as credenciais 
necessárias à utilização dos ser-
viços. n

AUTARQUIA

Câmara 
disponibiliza 

Serviços Online
Os serviços online, disponíveis em servicosonline.cm-

castroverde.pt, vão permitir uma maior interatividade 
dos munícipes e empresas com os serviços camarários, 

evitando deslocações às instalações da Câmara Municipal.

ESTE NATAL OFEREÇA CASTRO VERDE

Campanha decorre 
até 6 de janeiro

Decorre até 6 de janei-
ro de 2023, no conce-
lho de Castro Verde, 

a Campanha de dinamização 
do comércio local “Este Natal 
Ofereça Castro Verde”. Pro-
movida pela Câmara Munici-
pal de Castro Verde, a iniciati-
va dirige-se a todas as pessoas 
singulares que realizem com-
pras no comércio local e repre-
senta um estímulo à revitali-
zação do espaço comercial de 
Castro Verde.

Os primeiros três prémios 
incluem vouchers em compras 
no valor de 750€ (1º prémio), 
de 300€ (2º prémio) e de 150€ 
(3º prémio), a utilizar nas lo-
jas aderentes ao Concurso. Os 
restantes dezassete prémios 

incluem sete vouchers no valor 
de 75€, e dez de 50€.

As lojas aderentes vão es-
tar devidamente identificadas 
com o logótipo da campanha e 
devem facultar aos comprado-
res um cupão por cada 20€ em 
compras no seu estabelecimen-
to, devidamente carimbado e 
assinado. Os compradores de-
vem, posteriormente, deposi-
tar os cupões no recetáculo dis-
ponível no Posto de Turismo, 
até ao dia 6 de janeiro 2023.

Para se considerarem habi-
litados aos prémios a sortear 
os compradores devem pre-
servar os talões de compra, os 
quais lhe garantem a sua par-
ticipação neste concurso. Boas 
compras! n

CÂMARA NAS FREGUESIAS

Câmara promoveu Ciclo 
de Encontros com a população
A Câmara Municipal de Castro Verde promo-
veu, entre 12 e 15 de setembro, um conjunto 
de Encontros com a População nas freguesias 
do concelho com vista à recolha de contribu-
tos para a elaboração do Orçamento e Opções 
do Plano Municipais para 2023. Este ciclo 

de encontros pretendeu fortalecer a relação 
dos munícipes com a autarquia, esclarecer as 
ações municipais em curso, ouvir a população 
acerca da atividade municipal e incentivar a 
uma participação pública mais ativa na vida 
do concelho. n



D evido à degradação do 
piso de algumas artérias 
da vila de Castro Verde 

e de São Marcos da Atabueira, 
a Câmara Municipal procedeu, 
recentemente, à reparação de 
fendas e buracos nas áreas da-
nificadas, através da aplicação 
de alcatrão, de forma a melho-

rar as condições de circulação 
destas vias. esta ação insere-
-se no conjunto de trabalhos 
levado a cabo pela autarquia, no 
que se refere à manutenção da 
via pública, garantindo maior 
comodidade e segurança para 
os transeuntes e os automobi-
listas.n
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No início deste ano 
letivo, 2022-2023, a 
Câmara Municipal 

interveio, gradualmente, 
nas diferentes escolas do 
concelho.  No caso da Escola 
Básica e Jardim de Infância de 
Entradas, a autarquia pro-
cedeu à substituição e trata-
mento total do pavimento de 
madeira nas várias salas que 
compõe, os estabelecimentos 
de ensino, num investimento 
total da Câmara Municipal 
de Castro Verde superior a € 
5.500. n

A Câmara Municipal de 
Castro Verde levou a 
cabo uma intervenção 

no Campo Relvado Sintético 
de Futebol de 11 do Estádio 
Municipal 25 de Abril, em 
Castro Verde, num inves-
timento de cerca de € 2500 
(+IVA). O plano de trabalhos 
visou garantir as condições 
necessárias à prática despor-
tiva dos vários atletas que 
utilizam este equipamento 
desportivo, nesta época 
2022/23. A intervenção 
abrangeu a descompactação 
da borracha, aspiração e lim-
peza, escovagem cruzada de 
todo o relvado, reparação de 
buracos e marcação de futebol 
de 9. n

A Câmara de Castro Verde 
reforçou recentemente 
a frota operacional mu-

nicipal com a aquisição de três 
viaturas de caixa aberta – uma 
viatura Fuso Canter 3S15 C de 
cabine simples, com Báscula, 
e duas viaturas Fuso Canter 
3C15E CD de cabine dupla.
Duas destas viaturas desti-
nam-se à utilização no reforço 
dos serviços de higiene urbana, 
nomeadamente nas áreas da 
recolha de verdes e outros tipos 
de resíduos como monos, cartão 
e plástico. A terceira viatura 

irá dar resposta à consolidação 
do trabalho diário das equipas 
de espaços verdes. No total, 
este relevante reforço da frota 
representa um investimento da 
Câmara Municipal na ordem dos 
€ 126.500,00. Esta aquisição 
permitirá, para além da melho-
ria da qualidade e da eficiência 
dos serviços prestados à comu-
nidade, cumprir o compromisso 
assumido de renovação global 
da frota municipal. Estas três 
viaturas juntam-se a mais seis 
viaturas anteriormente adqui-
ridas, duas das quais elétricas.

Refira-se que, este processo de 
renovação irá prosseguir, em 
breve, com a aquisição de mais 
três viaturas: duas para trans-
portes escolares e uma terceira 
viatura elétrica. 

A par destes investimentos, a 
Câmara Municipal tem pratica-
mente concluído o processo de 
aquisição de um novo autocarro 
elétrico, com capacidade para 
cerca de 40 passageiros, que re-
presenta um investimento supe-
rior a € 470.500, com financia-
mento do Fundo Ambiental de € 
300.000.n

Câmara Municipal investe na renovação 
da frota municipal

Relvado 
Sintético 

do Estádio 
Municipal 
alvo de 

intervenção

Escola Básica 
de Entradas 
com novo 
pavimento

Está em curso nas 
Piscinas Municipais de 
Castro Verde a inter-

venção que visa potenciar o 
aumento da eficiência energé-
tica do edifício. A alteração da 
cobertura do tanque interior, 
a instalação de uma nova 
e mais eficiente caldeira, a 
instalação de painéis fotovol-
taicos e a substituição de toda 
a iluminação por sistema LED, 
são algumas das melhorias 
que estão contempladas, e que 
obrigaram ao encerramento 
do complexo. 

Perante esta circunstância 
não foi possível arrancar 
com as atividades da Escola 
Municipal de Natação e com 
a utilização do Tanque de 
Aprendizagem, pelo me-
nos, até ao final de 2022. 
Esta intervenção, há muito 
identificada como necessária, 
representa um investimen-
to da Câmara Municipal de 
Castro Verde superior a 200 
mil euros, cofinanciado por 
fundos comunitários.n

Intervenção 
nas Piscinas 
Municipais 

visa aumento 
da eficiência 
energética

O Município de Castro Verde 
promoveu, junto dos seus 
trabalhadores, uma ação de 
sensibilização para a raciona-
lização do consumo energético 
no dia-a-dia laboral. Neste 
âmbito, promoveu sessões de 
sensibilização presenciais e 
encaminhou a todos os traba-
lhadores, via e-mail e em papel 
físico, um flyer com um con-
junto de sugestões / medidas 
que todos podem adotar no 
trabalho, de forma a reduzir o 
consumo energético. A ado-
ção de medidas e hábitos de 
poupança energética deve ser 
encarada por todos os traba-
lhadores como um ato de cida-
dania, procurando, sobretudo, 
antecipar tempos de eventual 
escassez energética ao nível da 
Europa. n

Município 
sensibiliza 

para 
poupança 
Energética

Parque de Estacionamento do Santo

Câmara requalifica pavimentos

Está em fase de conclusão a 
Empreitada de Execução 
do Parque de Estaciona-

mento do Santo, da responsabi-
lidade da Câmara Municipal de 
Castro Verde.Em curso, neste 
momento, está o ajardinamento 

e arborização do Parque, de-
vendo a obra estar terminada 
até ao final do ano.Adjudicada à 
empresa JASFEC – Sociedade de 
Construções e Terraplanagens, 
Lda., esta intervenção, decorre 
no âmbito do Programa Estra-

tégico de Reabilitação Urbana e 
vem colmatar a falta de parquea-
mento automóvel na zona mais 
antiga da vila de Castro Verde, 
através de 60 novos lugares de es-
tacionamento, num investimen-
to global de € 268.000, 00. n
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Neste ano letivo 
2022/23, o Municí-
pio de Castro Verde 

volta a definir como objetivo 
o fortalecimento da ativi-
dade educativa e do suces-
so escolar dos alunos, mas 
também a consolidação de 
maior bem-estar e qualidade 
de vida das famílias do con-
celho.

Nesse sentido, a Câmara 
Municipal reforça a sua apos-
ta na Educação, que identifica 
como pilar estratégico para 
o futuro do concelho, fazen-
do relevantes investimentos 
que, em 2022/23, deverão re-
presentar cerca de € 655 000 
no plano letivo (transportes, 
refeições, ensino artístico, 
manutenção de edifícios, 
etc.), a que se junta os custos 
com pessoal não docente 
(mais de € 900.000).

Importa sublinhar 
que, no último ano letivo 
(2021/2022), a Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde assu-
miu importantes responsa-
bilidades em domínios como 

os transportes (€ 229 868), 
refeições (€137 779), ativida-
des de animação, apoio à fa-
mília e Atividades Extracur-
riculares (€ 66 719), apoio ao 
ensino artístico (€ 125 075) 
ou a manutenção dos edifí-
cios escolares (€ 41 735).

Noutras áreas, assinale-se 
a disponibilidade Municipal 
para assegurar com trans-

portes a atividade curricu-
lar diária ou várias visitas 
de estudo (65 viagens de 
estudo nos diversos níveis 
de ensino), mas também 
o transporte regular entre 
Castro Verde e a Funcheira; o 
apoio concedido pela autar-
quia, no âmbito dos Cartões 
Municipais do Bombeiro e da 
Cruz Vermelha, aos respetivos 
descendentes diretos, num 
total de € 1 900; acesso à Es-
cola Virtual (€ 11.639) ou, no 
caso das Bolsas de Estudo, em 
2021/22, com o apoio presta-
do a 23 alunos do Ensino Su-
perior (€ 27 668).

É neste contexto de aposta 
estratégica na Educação que, 
há mais de um ano, decorre 
a relevante requalificação da 
Escola Secundária, cujo inves-
timento irá rondar 4 milhões 
de euros, para criar condições 
letivas de grande qualidade à 
comunidade educativa e afir-
mar Castro Verde como "cen-
tro educativo e de formação" 
de todo o território do Cam-
po Branco. n

ANO LETIVO 22/23

Castro Verde 
valoriza e aposta 

na Educação
655 
mil euros é o inves-
timento realizado 
pela autarquia em 
matéria de edu-
cação, neste ano 
letivo 2022/23.

O Agrupamento de Escolas de Castro Verde, em colaboração com o Município, organizou 
no dia 28 de setembro, o Dia da Receção ao Professor. Após dois anos de interrupção, 
fruto da pandemia, esta iniciativa retomou e teve como finalidade acolher os novos 
docentes no início do ano letivo. A iniciativa arrancou com uma receção no Fórum 
Municipal, a que se seguiu uma visita a alguns pontos do concelho, terminando no 
Museu da Ruralidade, em Entradas, com um momento musical proporcionado pelo grupo 
"Cantares do Campo Branco". n

Câmara promoveu 
receção aos professores

Decorreu no dia 
29 de agosto, a 
Cerimónia de 

Tomada de Posse da Di-
retora do Agrupamen-
to de Escolas de Castro 
Verde, Professora Ma-
dalena Coelho, eleita 
no Conselho Geral. Esta 
sessão, que contou com 
a presença de diferentes 
representantes da co-
munidade escolar e do 

Presidente da Câmara 
Municipal de Castro 
Verde, António José 
Brito, serviu também 
para dar posse à restan-
te equipa que a acompa-
nha, nomeadamente, a 
subdiretora Professora 
Maria João Martins e 
os Adjuntos, os/as do-
centes José Nunes, Fáti-
ma Palma e Rosário da 
Costa. n

Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde tomou posse



O CAMPANIÇO 7
set/nov/2022

No passado dia 14 de se-
tembro, Carlos Neto, 
professor catedrático 

jubilado da Faculdade de Mo-
tricidade Humana da Universi-
dade de Lisboa, especialista em 
desenvolvimento motor e uma 
referência mundial na arte de 
brincar, esteve em Castro Ver-
de para uma conversa em torno 
das crianças e do direito a brin-
car. Autor do livro, “Libertem as 
Crianças: a Urgência de Brincar 
e ser Ativo”, Carlos Neto desen-
volveu, ao longo de mais de qua-
tro décadas, um trabalho de in-
vestigação académica centrado 
na importância da brincadeira 
e do jogo no desenvolvimen-
to da criança e no processo de 
aprendizagem. Considera que as 
crianças devem ter liberdade de 
brincar e de explorar a Nature-
za, de subir às árvores e mexer 
em terra para se desenvolverem 
de forma saudável. “Há 20 anos 
ouvíamos barulho junto à esco-
la, hoje só se ouve silêncio por-
que as crianças saem das aulas 
e já estão agarradas ao telemó-
vel. A escola está a promover o 
sedentarismo e é urgente alterar 
este modelo de funcionamento 
pedagógico”, sublinhou.

Para Carlos Neto, há uma es-
colarização excessiva e uma ex-
petativa familiar orientada para 
os resultados. “A escola a tempo 

inteiro é uma vergonha nacio-
nal. As crianças são vítimas do 
trabalho dos pais. Muitas pas-
sam 50 horas por semana na 
escola e têm menos tempo ao ar 
livre que os reclusos nas prisões. 
Há um défice de ar livre na vida 
das nossas crianças. A escola 
tem de ser um espaço de busca 
de conhecimento, temos de ter 
crianças a saber investigar, ex-
plorar, a serem artistas, para se 

interessarem pelo processo de 
assimilação do conhecimento e 
serem ativos. Não podemos ter 
escolas onde se proíbe brincar lá 
fora”, disse.

Defensor de uma escola mais 
humanista e natural, conside-
ra importante “desescolarizar 
a escola das quatro paredes. “É 
preciso sentir e experimentar. 
É preciso libertá-las dentro da 
escola para serem cidadãos ati-
vos, conscientes, críticos e com 
a ideia de que se aprende em 
qualquer lugar. Também há es-
cola na comunidade. É preciso 
que tenham consciência do lo-
cal onde vivem.” Numa era de 
transição digital, considera im-
portante estabelecer estratégias 
para um modelo de escola que 
trabalhe não apenas o cérebro, 
mas o corpo todo. “É preciso dar 
mais atenção a áreas que são se-
cundarizadas dentro da escola 
como o desporto, as artes, etc. As 
crianças passam horas a fio em 
frente aos ecrãs. Andam super-
protegidas, não têm autonomia, 
nem liberdade. Estamos perante 
um grave analfabetismo motor”, 
que é também fruto deste clima 
de medo e superproteção exage-
rado nas famílias, o que as impe-
de de crescer de forma saudável. 
“Uma criança com os joelhos es-
folados é uma criança feliz”, con-
cluiu. n

EDUCAÇÃO

"A escola tem de ser 
um espaço de busca 
de conhecimento. 
Temos de ter crian-
ças a saber investi-
gar, explorar e serem 
ativos. Não podemos 
ter escolas onde se 
proíbe brincar lá 
fora”

CARLOS NETO

“Há um défice de 
ar livre na vida das 
nossas crianças”

O Município de Castro 
Verde vai criar, duran-
te o mês de dezembro, 

um laboratório de fabricação 
e prototipagem vocacionado 
para a inovação e criatividade, 
denominado FabLab de Castro 
Verde. Este espaço, que resulta 
da colaboração com a Associa-
ção Buinho, vai permitir desen-
volver projetos de criatividade, 
programação e sustentabilida-
de, em torno dos desafios da 
Reserva da Biosfera de Castro 
Verde e dirige-se, sobretudo, a 
jovens dos 10 aos 18 anos. Lo-
calizado no Fórum Municipal, o 

FabLab  vai estar equipado com 
impressoras 3D, máquinas de 
corte laser, entre outros equipa-
mentos, que estimulam a fabri-
cação e permitem a construção 
e reparação de peças, objetos e a 
concretização de projetos. 

O horário de funcionamen-
to vai prever, numa primeira 
fase, três tardes por semana, 
entre as 14h e as 16h, propor-
cionando novas aprendiza-
gens e experiências num con-
texto descontraído e criativo. 
Mais informações poderão ser 
obtidas através do Gabinete de 
Educação. n

Castro Verde cria Fablab 

Câmara retomou Serviço de 
Transporte de Estudantes 

A Câmara Municipal de 
Castro Verde retomou 
no dia 14 de outubro 

de 2022, o serviço gratuito de 
transporte entre Castro Verde 
e a Estação da Funcheira, desti-
nado a alunos do concelho que 
frequentam o ensino superior 
e outros estabelecimentos de 
ensino, em Lisboa e no Algar-
ve. Criado pelo Município de 

Castro Verde em novembro 
de 2017, este serviço permite 
aos estudantes o acesso faci-
litado e gratuito à estação da 
Funcheira, aos domingos ao 
fim-da-tarde, com partida da 
Gare Rodoviária de Castro 
Verde às 19h00; e o regresso a 
Castro Verde, às sextas-feiras, 
com partida da Funcheira, às 
20h30. n

 Agrupamento promove
"Dia do Diploma” 

O Agrupamento de Es-
colas de Castro Ver-
de promoveu a 14 de 

setembro, o "Dia do Diploma", 
cumprindo a tradição de pre-
miar os alunos com a média 
mais elevada do ensino secun-
dário regular e profissional.

O Município de Castro Ver-
de associou-se a esta inicia-
tiva, atribuindo prémios no 
valor de € 100 aos dois alunos 
com as médias mais altas no 
12º ano de escolaridade.

Muitos Parabéns a todos os 
alunos distinguidos! n

Carlos Neto, especialista em desenvolvimento motor e uma 
referência mundial na arte de brincar, esteve em Castro 
Verde para uma conversa em torno das crianças e do 

direito a brincar.

inovação e
sustentabilidade
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A Câmara Municipal de 
Castro Verde procedeu 
à entrega dos vales para 

a aquisição de material esco-
lar aos descendentes diretos 
dos Bombeiros Voluntários de 
Castro Verde e da Delegação de 
Castro Verde da Cruz Verme-
lha Portuguesa no âmbito do 
Cartão Municipal do Bombeiro 
e da Cruz Vermelha de Castro 
Verde, numa Cerimónia que 
decorreu a 12 de setembro, no 
Salão Nobre dos Paços do Con-
celho.

Criados em 2020, os Cartões 
Municipais do Bombeiro e da 
Cruz Vermelha representam 
uma importante medida de 
apoio da Câmara Municipal 
de Castro Verde aos homens e 
mulheres que diariamente es-
tão ao serviço da comunidade 
com extraordinária disponibi-
lidade pública e concretizam 
uma importante política social 
de apoio ao concederem o aces-
so a um conjunto de direitos e 
regalias.

Para além do apoio de 100€ 
anuais para aquisição de ma-
terial escolar até ao 12º ano 
de escolaridade ou até aos 18 
anos aos descendentes diretos 
dos Bombeiros Voluntários e 
da Cruz Vermelha de Castro 

Verde, ambos os Cartões con-
cedem ainda a isenção de 50% 
nos tarifários da água, sanea-
mento e resíduos sólidos, aces-
so gratuito às Piscinas Muni-
cipais, Cineteatro Municipal 
e outros equipamentos coleti-

vos do Município, bem como 
aos programas “Atividade com 
‘vida”, “Agita a tua vida”, “Esco-
la de Natação” e “Escola Muni-
cipal de Ténis”.

Os Cartões Municipais pre-
tendem enaltecer e valorizar 

o papel desempenhado pelos 
Bombeiros Voluntários de Cas-
tro Verde e pela Delegação de 
Castro Verde da Cruz Vermelha 
Portuguesa, reconhecendo pu-
blicamente o seu valor e traba-
lho meritório na comunidade. n

Cartões Municipais do Bombeiro e da Cruz Vermelha

Câmara entregou vales para 
aquisição de material escolar

A 3 de outubro, o proje-
to “Castro Verde XXI 
retomou o conjunto 

de atividades multidiscipli-
nares e de proximidade com 
a população iniciado em 
2019.

Nesta época 2022/23, o 
projeto mantém a sua apos-
ta na promoção de ativida-
des descentralizadas em di-
ferentes áreas, com ênfase 
para a ação social, saúde e 

bem-estar, exercício físico, 
novas tecnologias, educa-
ção e literatura e tem como 
objetivo ser um contributo 
para a melhoria da qualida-
de de vida destas popula-
ções, através da promoção 
da solidariedade intergera-
cional, do fortalecimento do 
espírito de comunidade e de 
entreajuda, da partilha e do 
convívio. 

O projeto vai ser dinami-

zado ao longo de todo o ano 
tendo como base um leque 
de atividades, recursos e 
parcerias já existentes, como 
a estabelecida com o projeto 
CLDS 4G “Castro + Vivo”. 

O objetivo é prestar um 
verdadeiro apoio de proxi-
midade a todas as pessoas, 
tendo presente as necessi-
dades e interesses das co-
munidades locais do nosso 
concelho. n 

Este apoio, num total de 1 500€, destina-se aos descendentes diretos dos Bombeiros Voluntários e 
da Cruz Vermelha de Castro Verde e insere-se no conjunto de regalias concedidas no âmbito dos 

Cartões Municipais do Bombeiro e da Cruz Vermelha, criados em 2020.   

“Castro Verde XXI” regressou em outubro  

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
Município associou-se ao Peditório Nacional
De 28 de outubro a 1 de novembro de 2022, o Município 
de Castro Verde voltou a associar-se ao Peditório da Liga 
Portuguesa contra o Cancro, em conjunto com a exten-
são local da Liga Portuguesa Contra o Cancro e, à seme-
lhança de anos anteriores, constituiu uma equipa de vo-
luntários, com vista à angariação de fundos. Para além 
de representar um exemplo de interajuda e solidarieda-

de, esta é uma das mais importantes ações de angaria-
ção de fundos da associação, que permitirá, através dos 
fundos recolhidos, concretizar ações de apoio ao doen-
te, familiares e cuidadores, desenvolver iniciativas de 
sensibilização junto de crianças e jovens para a adoção 
de comportamentos de vida mais saudáveis, bem como o 
apoio à formação e investigação na área da oncologia. n

Os Cartões Muni-
cipais pretendem 
enaltecer e valorizar 
o papel desempe-
nhado pelos Bom-
beiros Voluntários de 
Castro Verde e pela 
Delegação de Castro 
Verde da Cruz Ver-
melha Portuguesa, 
reconhecendo publi-
camente o seu valor 
e trabalho meritório 
na comunidade. 
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Para o atual Executivo da 
Câmara Municipal de 
Castro Verde valorizar 

e defender os seus trabalhado-
res é um objetivo fundamental. 
Nesse contexto, a evolução é 
fundamental e não pode ficar 
dependente de estratégias sin-
dicais ou partidárias que, tantas 
vezes, criam situações de injus-
tiça incompreensível.

Por isso, foram várias as me-
didas tomadas e concretiza-
das, num esforço contínuo que 
prossegue e terá, naturalmente, 
progressos noutros domínios. 
Neste momento, a Autarquia 
está comprometida em concre-
tizar objetivos que julga muito 
importantes para dar continui-
dade a este trabalho na área dos 
Recursos Humanos. 

Este trajeto tem sido regular-
mente partilhado e discutido 
com os Sindicatos que represen-
tam a grossa maioria dos fun-
cionários municipais, nomeada-
mente com o SINTAP (Sindicato 
dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública) e o STAL (Sin-
dicatos do Trabalhadores da 
Administração Local), que são 
legítimos representantes dos 
trabalhadores. 

Deste modo, importa assi-
nar os seguintes processos que 
atualmente estão em curso:

n A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde (CMCV) vai concluir 
até ao final de 2022 os novos 
Acordos Coletivos em Emprego 
Público (ACEP), devidamen-
te revistos, quer com o SINTAP 
quer com o STAL;

n A CMCV já aprovou o alarga-
mento em 2023 aos Assistentes 
Operacionais (Pintores) a atri-
buição do Subsídio de Penosida-
de, Integridade e Risco sendo, 

na região, uma das autarquias 
que mais avanços teve nesta 
matéria, o que os próprios sin-
dicados reconhecem e dão como 
exemplo noutros Municípios;

n A CMCV está a estudar a 
implementação de fornecimen-
to direto de refeições (almoço) 
a todos os trabalhadores com 
residência fora da sede de con-
celho que assim o pretendam, 
mediante pagamento de valor 
igual ao subsídio de refeição e 
regulamento a aprovar atempa-
damente;

n A CMCV, neste momento, 
para superar carências eviden-
tes de falta de pessoal, tem em 
curso (embora em fase distin-
tas) concursos para contratação 
de 10 Auxiliares de Ação Edu-
cativa; 4 Assistentes Operacio-
nais; 1 Arquiteto; 1 Engenheiro 
Civil; 1 Jurista; 1 Técnico 
Superior de Relações Interna-
cionais; 1 Assistente Técnico de 

Biblioteca e Documentação; 1 
Chefe de Divisão de Finanças e 
Património; 1 Chefe de Divisão 
de Recursos Humanos e Planea-
mento;

Independentemente destas 
medidas em curso, há igual-
mente medidas concretizadas 
que, naturalmente, foram re-
velantes e fundamentais para 
a estabilidade do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal. 
Deste conjunto de decisões, 
importa destacar o seguinte:

n A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde (CMCV) foi uma das 
primeiras do país a concretizar 
a contratação de trabalhado-
res em situação precária. Esse 
processo decorreu no início de 
2018 e permitiu a entrada no 
mapa de pessoal de 11 trabalha-
dores com contrato sem termo.

n Desde 2018, a CMCV 
concretizou a requalificação e 

valorização das carreiras de 22 
trabalhadores e trabalhadoras. 
Destes, por via de processos de 
mobilidade e necessidade dos 
serviços, foram nomeadas 13 
técnicas superiores, 5 assisten-
tes técnicos, um encarregado-
-geral e 3 encarregados opera-
cionais; 

n Em 2021, a CMCV valorizou 
e fez evoluir na carreira um to-
tal de 11 trabalhadores munici-
pais das escolas, que evoluíram, 
por via de concurso interno, 
da categoria de Assistentes 
Operacionais (Auxiliares de 
Ação Educativa) para a função 
de Assistente Técnicos (Técnicos 
de Ação Educativa);

n Contratámos, após realização 
de concurso público, mais de 
uma dezena de trabalhadores 
que desempenharam trabalho 
em situação precária (recibos 
verdes), tendo sido assegurado a 
contratação sem termo.

n A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde foi uma das primeiras 
do Baixo Alentejo a aprovar e 
implementar, em maio de 2021 
(com pagamento retroativo a 1 
de janeiro de 2021), a atribuição 
do Subsídio de Penosidade, Inte-
gridade e Risco, indo além do que 
a Lei obriga em algumas catego-
rias, num processo que, como foi 
referido, é elogiado e dado como 
exemplo pelos Sindicados em 
muitos Municípios;

n Desde 2021, todos os tra-
balhadores passaram a estar 
dispensados de trabalhar no dia 
do seu aniversário, mesmo sendo 
o aniversário em dia feriado, 
transitando essa data de des-
canso para o dia imediatamen-
te a seguir. n

SOCIEDADE

LPN celebrou 30 Anos 
da Conservação das Aves Estepárias 
A Liga para a Proteção da Natureza promo-
veu, de 3 a 29 de novembro, um programa 
comemorativo dos 30 Anos da LPN no Baixo 
Alentejo. As comemorações iniciaram com a 
atividade "Rabiscos na Estepe", que consis-
tiu numa caminhada com alguns pontos de 
paragem para desenho de campo de animais, 
plantas e paisagens. A biodiversidade este-

pária e o estado de conservação das espé-
cies estepárias em Portugal foram também 
temáticas para uma exposição coletiva de 
ilustração científica, uma Residência Artís-
tica de Street Art e um Encontro Técnico que 
promoveu a reflexão sobre a preservação das 
aves que habitam o território português e o 
Campo Branco. n

IMPORTANTES AVANÇOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Câmara defende e valoriza
os seus trabalhadores

Ao longo dos últimos cinco anos, a Câmara Municipal de Castro Verde tem assumido 
importantes avanços na defesa e valorização dos seus trabalhadores de todas áreas. 

A autarquia está 
comprometida em 
concretizar objetivos 
que julga muito im-
portantes para dar 
continuidade a este 
trabalho na área dos 
Recursos Humanos. 
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A Câmara Municipal aprovou, no dia 17 de novembro, as Opções do Plano e Orçamento para 2023. 
Um Orçamento exigente, fiel aos compromissos públicos e mais expressivo do que em 2022! Como 
é natural, igualmente focado numa estratégia clara para consolidar a afirmação de Castro Verde 

como território onde é bom viver em todos os sentidos.

Desafio exigente e fiel aos compromissos públicos
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2023

O COMPROMISSO

O ano de 2023 repre-
senta basicamente o 
segundo ano do man-

dato em curso, depois das 
eleições autárquicas de 2021. 
Neste contexto, as Opções do 
Plano e Orçamento que aqui 
se apresentam, cumprem em 
larga medida o compromisso 
para a execução das propostas 
expressamente aprovadas pela 
população do concelho.

Esse compromisso tem uma 
estratégia definida até 2025 e 
corresponde aos quatro anos 
do atual mandato. Como tive-
mos oportunidade de salientar 
há um ano, neste mesmo docu-
mento, o Município de Castro 
Verde está firmemente deter-
minado em prosseguir o seu 
papel público fundamental que 
assenta na atividade autárquica 
corrente. Por outro lado, que-
remos continuar investimen-
tos que já estão em execução 
ou prestes a ser concluídos, ao 

mesmo tempo que vamos ini-
ciar a assunção de novos desa-
fios neste domínio.

Em síntese, correndo o risco 
de nos repetirmos, estamos a 
apresentar uma proposta que 
está gradualmente a ser desen-
volvida e executada ao longo do 
mandato, de modo planeado e 
de acordo com as necessidades 
da população.

A RECEITA

Num Orçamento, para 
haver despesa e con-
sequente equilíbrio, 

temos necessariamente de 
contar com um grau de receita 
equiparado. Nem sempre isso 
acontece nos Municípios e Cas-
tro Verde é um bom exemplo 
disso! 

Nos últimos anos, a Câmara 
Municipal (CMCV) foi muito 
penalizada pela falta da im-
portante receita da Derrama 
e, no ano em que voltou a ter 
essa receita (depois de devolver 

mais de 2,7 milhões de euros), 
eis que estamos confrontados 
com uma crise económica mui-
to grave, fundada na guerra em 
curso na Ucrânia, com enormes 
consequências nos custos da 
eletricidade, combustíveis, gás 
e no agravamento global dos 
custos das empreitadas.

Na senda deste quadro, em 
2023 prevê-se um período mui-
to complicado. A economia não 
tende a melhorar e, numa Câ-
mara com fracos recursos como 
a nossa, suportar aumentos 
com tanta expressão nos domí-
nios referidos será sempre mui-
to limitador.

Para o ano de 2023, em com-
paração com 2022, registamos 
um reforço da receita do Fundo 
de Equilíbrio Financeira (FEF) 
na ordem dos 7,5% e, no caso 
do Fundo de Financiamento de 
Descentralização (FFD), esse 
reforço atingirá cerca de 10%. 
Trata-se de um sinal político 
importante mas, a nosso ver, 
fica muito aquém daquilo que 
tem falta a CMCV e a generali-
dade dos pequenos municípios 

portugueses. 
Sendo estas receitas as mais 

expressivas do orçamento, te-
remos de continuar a socorrer-
-nos de candidaturas a fundos 
europeus e outras ferramentas 
como o PRR - Plano de Recu-
peração e Resiliência, sendo 
certo que há uma notória falta 
de consequência nos processos 
que a CMCV preparou e apre-
sentou até esta data. Veremos 
se, no próximo futuro, teremos 
a possibilidade de alcançar esse 
objetivo. 

A DESPESA

Os custos correntes da 
CMCV têm uma ex-
pressão relevante, no-

meadamente com pessoal (sa-
lários, segurança social, etc) e 
compromissos assumidos em 
domínios como os serviços de 
abastecimento de água (AgDA), 
tratamento de resíduos (Re-
sialentejo), eletricidade, gás, 
combustíveis e, por último mas 

muito relevante, a aquisição de 
bens e serviços. Estes são os 
“pilares” da despesa que, ne-
cessariamente, deverão ter um 
“peso” igualmente significativo 
em 2023.  

Estando identificada esta si-
tuação, parece-nos óbvia a ne-
cessidade de sermos muito mais 
exigentes e rigorosos na con-
tenção e controlo destes custos. 
Não será um exercício simples 
mas, naturalmente, estando 
identificadas as maiores causas 
de despesa corrente, todos no 
Município estamos convocados 
para as conter e/ou diminuir, 
embora salvaguardando sem-
pre aquilo que é essencial nos 
vários domínios.

A ESTRATÉGIA

Acreditamos que estamos 
a prosseguir um cami-
nho acertado. Temos 

espaço para melhorar, corrigir 
trajetórias e engrandecer boas 
soluções para todo o território 
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No plano do investi-
mento, apesar de to-
das as dificuldades, 

este Executivo não abdica 
de prosseguir uma estra-
tégia de afirmação e con-
solidação de Castro Verde 
como “centro” sub-regional 
com as competências apro-
priadas em áreas essenciais.

Deve, portanto, ficar claro 
que o ano de 2023 será fun-
damental para concluir ou 
fazer avançar soluções muito 
necessárias e elementares 
para o nosso concelho. 

De um relevante conjunto 
de propostas, destacamos o 
seguinte:

• Concluir a requalificação 
da Escola Secundária que, 
estamos certos, se afirma-
rá como espaço educativo 
de grande qualidade para 
todo o território do Cam-
po Branco, com formação 
até ao 12º ano de escolari-
dade e ensino profissional.

• Terminar a importante 
obra de criação da Zona 
Empresarial para estimular 
a diversificação da ativida-

de económica e criação de 
novas oportunidades de 
investimento e de empre-
go. Em 2023, basicamente, 
concluiremos o sistema de 
abastecimento de água ao 
espaço e será feita a ope-
racionalização da venda de 
lotes em hasta pública.

• Colaborar, com compro-
misso, no processo para a 
requalificação do Centro 
de Saúde e Serviço de Ur-
gências de Castro Verde, 
para potenciar respos-
tas numa área decisiva, 
exigente e demasiado 
adiada, apesar do contí-
nuo esforço da CMCV.

• Contribuir para a requalifi-
cação do Posto Territorial 
da GNR para ali introduzir 
mais qualidade de traba-
lho e respostas eficientes 
no domínio da segurança, 
num território “central” 
como o nosso, que é atra-
vessado por vias impor-
tantes como a A2, IP2, EN2 
e EN 123. 

• Conceber soluções con-

sistentes para a criação 
de infraestruturas muito 
importantes para “semear 
e consolidar o futuro” do 
concelho, como a cons-
trução de uma Creche 
e Jardim de Infância em 
Castro Verde ou, noutras 
áreas, os processos para a 
coesão territorial como as 
requalificações da Estrada 
Municipal 535 (Castro/Ca-
sével/Estação de Ourique) 
e do Centro de Transpor-
tes de Castro Verde.

• Prosseguir uma aposta 
consistente nos domínios 
da Educação, área Social, 
Cultura e Desporto, não 
só através do apoio direto 
à comunidade educativa 
(com investimento cor-
rente na atividade letiva, 
transportes, ação social 
escolar, alimentação, 
bolsas de estudo) e ao 
movimento associativo, 
mas também no reforço do 
projeto Castro Verde XXI e 
na concretização de obras 
como a criação do Arquivo 
Municipal de Castro Verde 
ou no apoio à instalação de 

pisos de relva sintética nos 
campos de futebol de 11 
em Entradas e S. Marcos da 
Atabueira.

• Continuar a renovação e 
melhoria da frota munici-
pal, visando o reforça das 
condições operacionais 
e de trabalho dos nossos 
funcionários e, por outro 
lado, um melhor bem-es-
tar para toda a comunida-
de com a aquisição de um 
novo autocarro municipal.

• Manter um apoio regular 
às Juntas de Freguesia do 
concelho, por via de proto-
colos Interadministrativos 
e de Cooperação, devida 
e previamente acordados 
com os respetivos Execu-
tivos que, em 2023, refor-
çarão em 12% os valores 
transferidos para as Fre-
guesias de Santa Bárbara 
de Padrões e S. Marcos da 
Atabueira, por se consi-
derar a necessidade de 
fortalecer respostas em 
territórios que têm outra 
dimensão, mais serviços e 
equipamentos. n

ORÇAMENTO 2023

Desafio exigente e fiel aos compromissos públicos

do nosso concelho.
Isso também implica o com-

promisso de todos. Desde logo, 
a equipa da CMCV, composta 
por eleitos e todos os trabalha-
dores, nas suas diferentes res-
ponsabilidades e competências.

Um Orçamento é um “ser 
vivo” que se ajusta e altera ao 
longo da sua execução. Temos a 
noção que, sendo um documen-
to previsional, identifica apos-
tas e também assume riscos. 
Neste contexto, estamos sem-
pre prontos para monitorizar o 
trabalho que fazemos e aguar-
dar a vigilância mas exigente e 
concreta dos diferentes órgãos, 
desde logo a Assembleia Muni-
cipal e, igualmente, as Juntas 
de Freguesia e os partidos polí-
ticos na oposição.

Só uma visão comum e cons-
trutiva, mas necessariamen-
te critica e democraticamente 
fiscalizadora, ajudará a termos 
uma melhor execução das pro-
postas aqui apresentadas, com 
ganhos finais vantajosos para 
toda a população do concelho 
de Castro Verde. n

O INVESTIMENTO

A Câmara Municipal de 
Castro Verde aprovou, a 17 
de novembro, o seu Orça-
mento e Opções do Plano 
para 2023, no valor global 
de € 19.640.000. Apre-
sentado como proposta 
“exigente e fiel aos com-
promissos públicos” do 
Executivo, o documento 
está “focado numa estra-
tégia clara para consolidar 
a afirmação de Castro Ver-
de como território onde 
é bom viver em todos os 
sentidos”.

As Grandes Opções do 
Plano e Orçamento da Câ-
mara Municipal de Castro 
Verde foram aprovadas 
pelos eleitos do PS, com a 
abstenção dos vereadores 
da CDU. Os documentos 
deverão ser apreciados 
e votados na Assembleia 
Municipal nos primeiros 
dias de dezembro.

CÂMARA
APROVA 

ORÇAMENTO
DE 2023
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Nos dias 2, 3 e 4 de se-
tembro, Castro Verde 
foi palco da primeira 

edição do Festival “Castro Mi-
neiro”, um espaço de encontro 
entre diferentes expressões 
artísticas, culturais e sociais, 
que convidaram a descobrir e 
a colocar em evidência a inova-
ção tecnológica, cultural e so-
cial que se vive nos territórios 
mineiros, em diálogo perma-
nente com o património da tra-
dição de séculos de mineração. 
A abertura do Festival contou 
com a presença do Ministro da 
Economia e do Mar, Dr. Antó-
nio Costa e Silva, a que seguiu 
a inauguração da Exposição de 
Fotografia “A Vida Mineira”, da 
autoria de José Ferreira, que 
captou um conjunto de ima-

gens que retratam o quotidiano 
de Neves-Corvo e que teve co-
mo protagonistas os mineiros e 
o trabalho desenvolvido na mi-
na. Antes, já o Fórum Municipal 
tinha sido espaço de debate com 
a conferência “Neves-Corvo: o 
valor no território e os desafios 
do futuro”, que teve como ora-
dores, Augusto Mateus (Econo-
mista e Consultor), Miguel Gou-
lão (Presidente da ASSIMAGRA 
- Associação Portuguesa da In-
dústria dos Recursos Minerais) 
e Maria João Esteves (Diretora 
de Recursos Humanos da SO-
MINCOR). No plano musical, o 
Festival contou com Fogo Fogo 
e Virgul, Sara Correia e Tim, e 
Kumpania Algazzara, como ca-
beças de cartaz do programa, no 
qual participaram ainda proje-

tos musicais como “Home Duo” 
e “Terra Sul”, “RAIA – Planeta 
Campaniça” e RUSSA. No plano 
humorístico, o programa con-
tou com a presença de Ana Ar-
rebentinha, que pôs o público 
castrense a rir no último dia do 
Festival, com o seu espetáculo 
de stand-up comedy.

  A tradição do cante e da 
viola campaniça marcaram 
também presença na progra-
mação do festival, através das 
atuações dos Grupos Corais 
“Os Ganhões” de Castro Verde, 
“Os Mineiros” de Aljustrel e do 
Grupo Coral de Turón (Astú-
rias), assim como do grupo de 
Tocadores de Viola Campaniça 
de Castro Verde.

 Artes plásticas, exposições, 
conferências, gastronomia, ini-

ciativas ligadas à atividade mi-
neira e expositores foram outras 
das atividades que compuseram 
a programação desta iniciativa, 
que se revelou ser uma aposta 
ganha do Município.

 A iniciativa decorreu no Par-
que da Liberdade, em Castro 
Verde, e pretendeu celebrar e 
promover a identidade mineira 
que tem vindo a ser construída 
ao longo dos últimos 40 anos, 
através da instalação daquele 
que é um dos mais importantes 
empreendimentos mineiros da 
Europa – a Mina de Neves-Corvo.

O Festival “Castro Mineiro” 
foi organizado pela da Câmara 
Municipal de Castro Verde, em 
parceria com a SOMINCOR, 
sob a direção artística de Napo-
leão Mira. n

Festival “Castro Mineiro”  
celebrou identidade do concelho

 A atividade mineira 
é, em Castro Verde, 
mas também noutras 
partes do mundo, a 
principal responsável 
pela geração de 
rendimento e de 
emprego.
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Feira de Castro'22

TRADIÇÃO 
VOLTOU A 

CUMPRIR-SE 
Após dois anos de interregno 

devido à pandemia, a Feira de 
Castro, a maior e mais emble-
mática feira tradicional do sul 

do país e ponto de encontro 
e de convívio entre familia-

res e amigos, comerciantes e 
fregueses, regressou a Castro 
Verde. nos dias 14, 15 e 16 de 

outubro. 

Neste fim-de-semana e, parale-
lamente à animação da própria 

Feira, a Câmara Municipal de 
Castro Verde dinamizou um 

programa cultural, que arran-
cou com a abertura da Feira de 
Produtos Locais, na Rua Fialho 
de Almeida, e animação de rua 

com o grupo Next Combo, na 
Praça da República e ruas da 

Feira. 

À noite, a Praça da República, 
repleta de público, foi palco 

para diferentes concertos. 

Após o espetáculo com “José 
Malhoa”, que levou ao rubro 

todos os presentes com os te-
mas mais marcantes da sua já 

longa carreira, subiu ao palco o 
músico “Mizzy Miles” para um 

concerto bastante animado.

No sábado, 15 de outubro, o 
dia começou com animação de 

rua com o grupo PorBatuka. 
Neste dia, destaque para o 3º 

Encontro de Castrenses na 
Diáspora, na EB2,3 Dr. An-
tónio Francisco Colaço, que 

reuniu num almoço-convívio, 
cerca de 180 castrenses que 

vivem fora do concelho.  

400 ANOS

Na parte da tarde foi inaugu-
rada no Fórum Municipal a 
exposição coletiva “Este silên-
cio que se ouve e se escreve”, 
do movimento IP2N4 Art, que 
reúne um conjunto de traba-
lhos em pintura e escultura de 
sete artistas alentejanos. 

O sábado trouxe ainda à Praça 
da República os ritmos do 
flamenco e do fado do grupo 
“Sangre Ibérico”, assim como o 
projeto “Route N2”, que relem-
brou êxitos do rock dos anos 
60 e 70.

 A noite terminou com o DJ 
Pedro Simões (RFM / Fri-
dayBoyz), que pôs o público 
a dançar até altas horas da 
noite. No domingo, 16 de ou-
tubro, Castro Verde recebeu o 
Programa de Televisão “Somos 
Portugal” da TVI, que esteve 
em direto, entre as 14h00 e as 
20h00, junto à Igreja dos Re-
médios e em vários pontos da 
Feira, num desfile de artistas 
nacionais e de figuras locais. 

Ao longo dos três dias, decor-
reram outras iniciativas no 
âmbito do programa cultural da 
Feira de Castro, como o já habi-
tual Desfile de Corais, que este 
ano contou com a participação 
de cinco grupos, o 30º Encontro 
de Tocadores de Viola Campani-
ça, Cante ao Despique e Baldão, 
Folclore Algarvio com o Rancho 
Folclórico do Algoz, e Feira de 
Aves, promovida pelo Clube 
Ornitológico de Castro Verde.
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Iniciaram em Castro Verde, 
este mês de novembro, as 
Comemorações dos 50 anos 

do 25 de abril. 
O espetáculo “Cantigas do 

Maio” marcou a abertura deste 
programa que se estende por 
2023 e 2024 e que contemplará 
a dinamização de um conjunto 
de iniciativas que pretendem 
reforçar a importância desta 
data histórica, valorizando os 
princípios da liberdade e da de-

mocracia, através da celebração 
e da preservação dos valores e 
das conquistas da Revolução. 

No dia 19 de novembro, o 
Cineteatro Municipal de Cas-
tro Verde, recebeu a primeira 
iniciativa destas Comemora-
ções. Francisco Fanhais e João 
Afonso, acompanhados pela 
Banda da Sociedade Musical 
Fraternidade Operária Gran-
dolense revisitaram o álbum 
“Cantigas do Maio”, de José 

Afonso, o mais histórico e o 
mais referencial de todos os 
discos da música popular por-
tuguesa, num concerto onde 
se ouviram os temas que mar-
caram Abril, como "Grândola, 
Vila Morena", escolhida como 
senha para o arranque do Mo-
vimento dos Capitães, a 25 de 
Abril de 1974.

No dia 27 de novembro, 
data que assinala o 8º Aniver-
sário da Classificação do Cante 

Alentejano como Património 
Cultural Imaterial da Humani-
dade da Unesco, os grupos co-
rais do concelho protagoniza-
ram um desfile e uma atuação 
que celebrou o Cante, expres-
são cultural do Alentejo.

O programa comemorativo 
é uma organização da Câmara 
Municipal de Castro Verde e 
da Comissão Municipal para as 
Celebrações do 50° Aniversário 
do 25 de Abril de 1974. n

CULTURA

Castro Verde recebeu Festival Futurama

Até 2024, o Município de Castro Verde celebra os 50 anos do 25 de abril com uma 
programação diversificada que pretende reforçar a importância desta data histórica, 
através da celebração e da preservação dos valores e das conquistas da Revolução.

Nos dias 21 e 22 de outubro, a 1ª edição do 
Festival Futurama trouxe a Castro Verde 
artistas nacionais e internacionais e atra-
vessou a música, as artes visuais e o cine-
ma. Projetos desenvolvidos ao longo do ano 
que aqui tiveram a sua estreia, novas cola-
borações musicais entre artistas, concertos 
que ligaram autores contemporâneos com 
grupos de cante alentejano, a apresentação 
de instalações e performances, com desta-
que para o recital/performance com poesia 

de Pasolini, que contou com a presença de 
Ana Bustorff, John Romão, diretor artísti-
co do festival, Guilherme Moura e Solange 
Freitas, mas também workshops, festa com 
a DJ ZenGxrl e um projeto protagoniza-
do pela comunidade jovem local. Nesta 1ª 
edição do Festival, o público foi desafiado 
a experienciar um conjunto de atividades 
e de espetáculos que ligou a contempora-
neidade e os capitais simbólico, cultural e 
humano do Baixo Alentejo.n

50º Aniversário do 25 de Abril

Castro Verde celebra 
Liberdade e Democracia

Francisco Fanhais, 
João Afonso e a Ban-
da da Sociedade 
Musical Fraternidade 
Operária Grandolense 
revisitaram os temas 
que marcaram Abril, 
numa viagem pelo 
histórico álbum de 
Zeca Afonso, "Canti-
gas do Maio"
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Os horários de atendimento ao público na 
Câmara Municipal de Castro Verde têm um 
novo modelo desde o dia 17 de outubro, 
procurando o Município obter ganhos de 
maior operacionalidade e de organização.
Deste modo, no Edifício dos Paços do 
Município, nomeadamente nas Divisões de 
Finanças e Património; Recursos Humanos 
e Planeamento; Obras e Gestão Urbanística; 
Ambiente e Espaços Públicos; passou a vigorar 
o horário das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 

17h30. No caso da Tesouraria, das 9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 16h00. Todos estes 
serviços têm um período para almoço e estão 
encerrados ao público das 12h30 às 14h00.
Mais se informa que se mantêm sem qualquer 
alteração e com o horário atualmente em 
vigor o Centro de Artes e da Viola Campaniça, 
Fórum Municipal, Biblioteca Municipal, todos 
os espaços desportivos, Parque de Campismo, 
Cemitério Municipal e serviços de transportes, 
de água, saneamento e higiene. n

Paços do Município com novos horários

Aquisição de um Biotriturador para Destruição de Sobrantes 
Requalificação da Iluminação do Campo de Futebol A. J. Marques, em Entradas
Requalificação do Parque Infantil da Escola de Casével
Parque Canino de Castro Verde
Castro Reanima
Circuito de Manutenção na mata do Estádio Municipal 25 de Abril
Toldo para Sombras no Parque de Estacionamento de S. Marcos da Atabueira
Aquisição de uma viatura para as Marchas de S. Marcos da Atabueira
Instalação de Aparelho de Street Workout 
Criação de um Skate Park
Construção de um Campo de Padel

5 
17 
6 

13 
7

19
2
3 

16
10 
12

Estão identificadas as pro-
postas vencedoras da 4ª 
edição do Orçamento 

Participativo de Castro Verde, 
que irão ser incluídas no Orça-
mento Municipal para 2023, 
depois da fase de votação ter 
terminado a 20 de outubro. A 

“Aquisição de um Biotriturador 
para destruição de sobrantes”, 
de Nelson Lança, no valor de 20 
000,00 €, foi a proposta mais 
votada desta edição, com um 
total de 84 votos. Na categoria 
“Freguesias rurais do conce-
lho” foi vencedora a proposta 

“Requalificação da Iluminação 
do Campo de Futebol A. J. Mar-
ques, em Entradas", no valor de 
16 218,14€, apresentada pela 
proponente Nicole Palma, em 
representação da Sociedade 
Recreativa e Desportiva En-
tradense, com um total de 73 

votos. Por sua vez, na categoria 
"Proposta Jovem", foi vencedor 
o projeto “Castro Reanima”, 
de Andreia Alves da Silva, com 
um total de 42 votos. Esta edi-
ção levou a votos   um total de 
11 propostas e registou um to-
tal de 363 votos. O Orçamento 

Participativo de Castro Verde 
teve início em maio do corrente 
ano e teve como objetivo apro-
ximar os munícipes das políti-
cas públicas municipais através 
da recolha e integração de pro-
postas de utilidade coletiva no 
Orçamento Municipal. n
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Os atletas da Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro de 
Castro Verde participaram nos dias 8 e 9 de outubro, 
na V Taça Pinhal Novo, onde voltaram a destacar-se 
pelas excelentes classificações obtidas. O atleta Carlos 
Sequeira conquistou o 1º lugar, faixa castanha, cate-
goria Master Pesado, e Rodrigo Silva o 3º lugar, faixa 
roxa, categoria Adulto Pluma. n

DESPORTO

Arrancou a 12 de se-
tembro, em Castro 
Verde, o evento de 

U ltrac ic l ismo de Gravel , 
“Gravel Birds”. 

Os 13 participantes desta 
edição zero da iniciativa par-
tiram Parque de Campismo 
para este desafio de ciclismo 
de aventura e de ultraciclis-
mo em autonomia, ao longo 
do qual percorreram 750 km 
em toda a região do Alentejo, 
numa só etapa.

Ao longo do percurso, 75% 

off-road e com 7.500 metros 
de subida, os ciclistas de lon-
ga distância enfrentaram a 
serra alentejana, desde o inte-
rior do Vale do Guadiana até 
à Costa Atlântica, numa aven-
tura de bikepacking.

A iniciativa foi uma organi-
zação da 4B’s – Bed & Breaks-
fast and Birds & Bicycles, em 
parceria com a Finisterra e a 
Portugal Outdoor, e contou 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde e da 
Jerónimo Cycles. n

Evento de Ultraciclismo 
partiu de Castro Verde

JIU-JITSU

Atletas em destaque na 
V Taça do Pinhal Novo

O Pavilhão Municipal 
António dos Anjos, 
em Castro Verde, re-

cebeu, no passado dia 23 de 
setembro, o “Dia do Andebol”.

A iniciativa contou com a 
participação de 120 alunos 
do 3º e 4º anos das Escolas de 

Castro Verde, Entradas e San-
ta Bárbara de Padrões, numa 
organização da Associação de 
Andebol do Algarve, em parce-
ria com a Câmara Municipal de 
Castro Verde, o Agrupamento 
de Escolas de Castro Verde e o 
Futebol Clube Castrense. n

Pavilhão Municipal 
recebeu Dia do Andebol

David Caetanita, atleta 
da AMCP Bike Team, 
marcou presença no 

Campeonato do Mundo de 
Ciclismo Masters (UCI Gran 
Fondo World Championships), 
que se realizou de 15 a 18 de 
setembro, em Trento, Itália. 
O atleta classificou-se em 
45º lugar, num pelotão de 
165 altetas. Para David Cae-
tanita “é sempre um orgulho 
marcar presença naquele que 
é o maior evento de masters 
da atualidade e uma oportu-
nidade única de representar 
o meu país”. n

Atleta da AMCP Bike Team 
participa no Campeonato 

Mundial de Ciclismo António dos Anjos, di-
r igente histór ico do 
Futebol Clube Castrense 

e uma das maiores figuras do 
hóquei em patins da região, 
foi eleito Sócio de Mérito da 
Federação de Patinagem de 
Portugal (FPP). A distinção 
foi aprovada por maioria e 
aclamação na Assembleia Geral 
Ordinária da FPP, no passado 
dia 22 do mês de outubro, em 
Lisboa, e apresentada pela 
direção da FPP, sob indicação 
da Associação de Patinagem 
do A lentejo e A lgar ve. Se-
gundo a Associação, que já 
em 1993 lhe havia atribuído 
o título de Sócio de Mérito, 
António dos Anjos “tem sido, 
nestas últimas décadas, um 
dos dirigentes desportivos da 
patinagem que mais tempo e 

entusiasmo tem dedicado à 
causa do Desporto na nossa 
região”, e por isso, “merece 
um olhar de admiração de 
todos agentes desport ivos 
da patinagem, independente 
da cor clubista. O Sr. Antó-
nio dos Anjos é um cidadão 
exemplar, um homem bom e 
uma figura ímpar, a quem a 
patinagem muito deve”. Recor-
de-se que, a 12 de setembro 
de 2021, António dos Anjos 
foi homenageado pela Câmara 
Municipal de Castro Verde 
numa Cerimónia Pública que 
atribuiu o seu nome ao Pa-
vilhão Desportivo Municipal, 
como reconhecimento por todo 
o trabalho e dedicação que, 
ao longo dos anos, ofereceu a 
Castro Verde, aos Castrenses e 
ao Futebol Clube Castrense.n

Patinagem de Portugal 

António dos Anjos 
sócio de mérito
da Federação

"António dos 
Anjos tem sido 
um dos dirigentes 
desportivos da 
patinagem que mais 
tempo e entusiasmo 
tem dedicado à 
causa do Desporto 
na região, e por isso, 
merece um olhar 
de admiração de 
todos os agentes 
desportivos da 
patinagem".
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A Câmara Municipal de 
Castro Verde lançou, du-
rante o mês de setembro, 

o movimento “Vamos Andan-
do… Castro a andar, a pé ou a 
pedalar”, que tem como objetivo 
promover um estilo de vida sau-
dável e mais amigo do ambiente, 
estimulando, em simultâneo, o 
hábito de andar a pé e/ou de bi-
cicleta nas deslocações do dia-a-
-dia, em detrimento do uso ex-
cessivo do automóvel ou outro 
meio de transporte motorizado. 

Nesta primeira fase, o movi-
mento irá intervir junto da co-
munidade escolar, envolvendo 
os alunos do ensino Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo, sensibilizando-os 
para a importância da atividade 
física diária ou regular, para a 
orientação, utilização e respei-
to do espaço público, para a se-
gurança rodoviária, valores de 
cidadania, de sustentabilidade 
e saúde.

Numa fase posterior, o movi-
mento será alargado ao resto da 
comunidade local, através da di-
namização de uma campanha de 

sensibilização alargada e da cria-
ção de melhores condições para 
as deslocações a pé ou de bicicleta 
dentro da vila de Castro Verde.

Neste âmbito, o arranque do 
movimento aconteceu no dia 
22 de setembro de 2022, inte-
grado na Semana Europeia da 

Mobilidade e no âmbito do Dia 
Europeu sem Carros, e incluiu 
atividades dirigidas às crianças 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo das Es-

colas de Castro Verde, Entradas, 
Santa Bárbara de Padrões e do 
Jardim-de-Infância do Lar Ja-
cinto Faleiro.

Em Castro Verde, a Praça da 
República esteve fechada ao trân-
sito para a dinamização de circui-
tos rodoviários, em colaboração 
com o programa Escola Segura da 
GNR, e mini-passeios de trishaw, 
para a população em geral, no 
âmbito do projeto "Pedalar sem 
Idade Castro Verde".

Esta iniciativa contou com a 
colaboração do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde, do Jar-
dim-de-Infância do Lar Jacinto 
Faleiro. n

A equipa do Futebol Clube Castrense foi a 
grande vencedora do 2º Torneio Biosfera, 
que decorreu no Estádio Municipal 25 de 
Abril, em Castro Verde, numa organização 
da Câmara Municipal de Castro Verde! 
A equipa castrense sagrou-se vencedora 
depois de vencer a equipa do Futebol Clu-
be São Marcos por 6 bolas a 0. 

Durante o torneio foi ainda distinguida a 
equipa de arbitragem, Bruno Duarte, An-
dré Baltazar e Artur Graça, assim como a 
equipa do Futebol Clube Castrense, como 
“Equipa FairPlay”, Miguel Cruz, como 
“Guarda-redes Menos Batido”, e João 
Caçoila, do FC Castrense, como “Melhor 
Marcador”. n

FC Castrense conquista
2º edição do Torneio Biosfera

Movimento promoveu 
o "andar a pé"

O objetivo é pro-
mover um estilo de 
vida saudável e mais 
amigo do ambiente, 
estimulando o hábito 
de andar a pé e de 
bicicleta.

Vamos Andando… Castro a andar, a pé ou a pedalar

O Município de Castro 
Verde recebeu, pelo 
quarto ano consecutivo, 

o galardão de “Município Ami-
go do Desporto”, atribuído pela 
plataforma Cidade Social, numa 
cerimónia que decorreu no Salão 
Nobre do Município de Albufei-
ra, a 10 de novembro.

A autarquia vê, mais uma vez, 
reconhecido o trabalho que tem 
desenvolvido em prol da promo-
ção da prática desportiva, com 
a implementação de uma políti-
ca de boas práticas, assente no 

apoio a associações desportivas, 
no estabelecimento de parcerias, 
na oferta de atividades desporti-
vas direcionadas a todas as fai-
xas etárias e na requalificação de 
equipamentos desportivos.

A atribuição do título “Municí-
pio Amigo do Desporto” tem por 
base dez áreas de análise: orga-
nização desportiva, instalações, 
eventos, programas, estratégias 
de sustentabilidade ecológica, 
desporto solidário, parcerias, 
realidade desportiva, legislação, 
marketing e inovação.

Incide ainda sobre aspetos de 
gestão do desporto, tais como o 
modelo de gestão implementado 
e os seus resultados, o desenvol-
vimento de uma atitude sustentá-
vel e a abordagem solidária e in-
clusiva através do desporto, assim 
como a excelência e abrangência 
dos modelos de intervenção.

O programa “Município Ami-
gos do Desporto” é promovido 
pela plataforma Cidade Social 
e conta com o apoio da Secreta-
ria de Estado da Juventude e do 
Desporto. n

Castro Verde distinguido com galardão 
de "Município Amigo do Desporto"
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NECROLOGIA
Acácio da Costa Miguel, 75 anos, Entradas 
Aldina da Palma Brito, 90 anos, Santa Bárbara de Padrões 
António Luís Estaço, 93  anos, Castro Verde 
António Palmira Peres, 80 anos, Entradas 
António Ramires Tenente, 60 anos, Castro Verde 
António Rodrigues Guerreiro, 91 anos, Casével 
Arminda Dores Ludovina, 89 anos, Viseus 
Bárbara Costa Batista Silvestre, 88 anos, S. Marcos da Atabueira 
Cesário Eugénia Vilhena, 80 anos, Loures 
Cremilde de Jesus Nascimento Delgado Damas, 85 anos, Sete 
Dilar Guerreiro do Rosário Coelho, 64 anos, Castro Verde 
Diogo André Canudo Moleiro Caço, 33 anos, Castro Verde 
Idalina Jesuína Custódio, 93 anos, Castro Verde 
Luís Miguel Mira Cravo, 46 anos, Entradas 
Felícia Raposo Mira, 91 anos, Entradas 
Fernando Guerreiro Colaço, 66 anos, São Marcos da Atabueira 
Fernando Manuel Costa Batista, 70 anos, Entradas 
Filipe José dos Santos Vitorino, 46 anos, Casével 
Francisco António Canário, 85 anos, Sete 
Francisco Rosa Mendinhos, 70 anos, Casével 
Igor Glushko, 45 anos, Castro Verde 
Jacinto Guerreiro Lança Fragoso, 84 anos, Castro Verde 
Jacinto Martins Costa, 80 anos, Entradas 
Jesuína Revés Castilho, 87 anos, Viseus 
Joana Fernandes Guerreiro, 93 anos, Santa Bárbara de Padrões 
João Garcia Vargas, 34 anos, Portimão 
João Miguel Tomé Paulino, 36 anos, Castro Verde
Joaquim Manuel Marques Damos, 82 anos, Sete 
Joaquim Nobre Farias, 97 anos, Castro Verde 
Joaquim Patrício Guerreiro, 96 anos, Casével 
Joaquina Maria Gato, 77 anos, Castro Verde 
José da Luz Revés Pereira, 77 anos, Casével 
José Manuel Martins, 82 anos, Castro Verde 
José Patrício Guerreiro, 95 anos, Casével 
Júlio Alberto Valgas Chaves, 87 anos, Castro Verde 
Leonel Lança Ribeiro, 82 anos, Casével 
Leonor Maria Figueira, 85 anos, Neves da Graça 
Lucinda Maria Guerreiro Paulino, 88 anos, Sete 
Lúcio Luís Costa, 92 anos, Casével 
Lucrécia Candeias Barão, 93 anos, S. Marcos da Atabueira 
Luís António Raposo, 90 anos, Entradas 
Manuel Carlos Mira, 90 anos, Entradas 
Manuel Francisco Nascimento de Sousa, 82 anos, Almodôvar 
Manuel Francisco Matoso Costa, 66 anos, S. Marcos da Atabueira 
Manuel Francisco Paulino, 88 anos, Rolão 
Manuel Júlio Ferro Simões, 93 anos, Castro Verde 
Manuel Madeira, 91 anos, Castro Verde 
Maria Catarina Paulino, 42 anos, Castro Verde 
Maria da Lança Milagre, 79 anos, Castro Verde 
Maria do Rosário Palma Simões Isidro, 91 anos, Castro Verde 
Maria Francisca Teresa Alfredo, 76 anos, Sete 
Maria Inácia da Luz Romão, 93 anos, Santa Bárbara de Padrões 
Maria Iria Gonçalves Malveiro, 85 anos, Casével 
Maria João Saturnino Fernandes, 61 anos, Guerreiro 
Maria Nascimento Franco Colaço, 81 anos, Casével 
Maria Silva Martins, 96 anos, S. Marcos da Atabueira 
Mariana Fernandes Assunção Costa, 102 anos, Entradas 
Mercedes de Carvalho Pereira dos Santos, 88 anos, Castro Verde 
Otílio Dionísio Vilhena, 70 anos, Casével 
Pedro José Mariano, 85 anos, Castro Verde 
Silvino de Jesus Faustino, 55 anos, A-do-Corvo

In memoriam de 
António Luís Estaço

06-09-1929 / 06-07-2022

Cumpre-nos agradecer, publicamente, todas as manifestações 
de pesar que nos expressaram pela sua morte, ao mesmo tem-
po que queremos recordá-lo e homenageá-lo.
A tristeza indizível e a dor profunda da sua ausência são-nos 
reconfortadas pelo vosso contínuo reconhecimento da sua per-
sonalidade e da sua singular e exemplar história de vida.
Como muitos expressaram, de diferentes formas, perdeu-se um 
homem bom, inteligente, solidário, simples, afável, amigo.
Nós, guardadores da sua memória e seguidores do seu exem-
plo, lembramos com saudade, o amor e o afecto que, incondicio-
nalmente, sempre nos dedicou.
 A família Estaço

DO LEITOR

Jacinto Guerreiro Lança 
Fragoso

Faleceu a 12/10/2022 - 84 Anos
Natural e residente em Castro Verde

Sua Esposa e Filhos  vêm, por este meio, 
agradecer publicamente ao Lar Jacinto Falei-
ro e a todas as suas colaboradoras a forma 
como receberam, cuidaram e trataram o seu 
ente querido. Deixam também um agradeci-
mento especial ao Hospital José Joaquim Fer-
nandes, pela atenção e cuidados prestados 
e a todos os amigos e conhecidos que, das 
mais variadas formas, demonstraram junto da 
família as suas condolências e prestaram as 
últimas homenagens ao seu familiar.

A todos o mais sentido. Obrigado. 
Bem Hajam.

No dia 24 de setembro de 2022 foi prestada a 
merecida homenagem ao DR. FRANCISCO ALE-
GRE.
Um Mui Importante Homem de Castro Verde.
Como médico veterinário e como impulsionador 
da Cultura.
A minha união com a Mariazinha Nobre Caetano 
permitiu-me conhecer aqui, Castrenses sãos e 
afáveis que me acolheram e deram a sua simpatia.
O Dr. Xico foi uma dessas pessoas. Que me deu a 
oportunidade de o conhecer, quando estava em 
plena atividade das suas funções.
Pessoa de Idoneidade. De Erudição. De Empatia. 
De Simplicidade, absolutamente incontestadas. 
Técnico eficiente que acorria célere aos apelos 
para cuidar de um animal doente ...
Repetidas vezes, graças aos seus sapientes co-
nhecimentos, ajudava também as pessoas ...
São muitas e variadas as histórias verídicas da sua 
vida profissional e da dedicação às gentes que, 
viviam isoladas e longe.
Sendo sempre Ele a encurtar as distâncias.
Distinguiu-se também com exemplar empenho 
e dedicação na Cultura e na sua difusão pelos 
jovens dessa época.
Hoje, pessoas que, como a minha Mulher que, 
usufruíram dessa benfeitoria, viveram e vivem 
melhor, sabendo mais ...
Sou nado e criado em Lisboa, no entanto, o meu 
coração tornou-se alentejano pelo Amor que ga-
nhei a esta Terra.
À homenagem dedicada ao Homem que, tanto 
deu a Castro Verde. E a mim a sua Amizade, ja-
mais poderia faltar.
Do que mais gostaria era de voltar a dar-lhe o 
meu abraço.
Só poderei, no entanto, manifestar à sua respeitá-
vel Descendência, a sincera e comovida saudade 
desse HOMEM tão importante para esta Terra.
É sentido o que exprimi.
Obrigado  
BEM-HAJAM

Efeméride
João Dourado

O Rei dos temperos,
conhecem?
Maria de Jesus Peres Lopes
 
Digam lá o que disserem
Mas é o rei dos temperos
É tirado depois da Primavera
E come-se o ano inteiro.

É o rei dos temperos
É comido de um bom paladar
Mas cuidado com el que
Em excesso pode matar.

Dá um bom gosto às comidas
É um belo sabor
Não é atacado pelas formigas
Será por isso que lhe dão valor.

Ao tirar é branco
Mas deixa os corações negros
Mas é ainda por enquanto
O rei dos temperos.

Assim os meus versos vou terminar
Com este tempero divinal
Que é extraído da salina
E tem por nome Sal.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DA CERCA DOS PINHEIROS

ELEIÇÃO CORPOS SOCIAIS
MANDATO 2023-2024

Informam-se os Associados da Associação 
de Moradores da Cerca dos Pinheiros que vai 
realizar-se a eleiçãodos corpos sociais para o 
biénio 2023-2024. 

CALENDÁRIO ELEITORAL
Dia 16/12/2022
• Apresentação pelos interessados de 

candidaturas em carta endereçada ao 
Presidente da Mesa daAssembleia Geral 
(MAG) e enviada para as instalações da AMCP 
ou email.

Dia 19/12/2022
• Divulgação pela Mesa da Assembleia Geral 

das candidaturas aceites
Dia 21/12/2022
• Reclamação pelos interessados das 

candidaturas aceites e rejeitadas
Dia 03/01/2023
• Deliberação pela Mesa da Assembleia Geral 

sobre as candidaturas apresentadas e sobre 
asreclamações dessas candidaturas, e 
consequente divulgação das candidaturas 
definitivamente aceites

Dia 04/01/2023 a 12/01/2023
• Campanha eleitoral pelos candidatos
Dia 13/01/2023
• Assembleia Eleitoral nas instalações da AMCP, 

às 20h00 
APRESENTAÇÃO DE LISTAS
A apresentação de listas é efetuada de acordo 

com o previsto nos estatutos, informando-se:
1. Das listas deverão constar os elementos 

devidamente identificados, os respetivos 
números deassociado, bem como o 
Programa de Candidatura.

2. Os candidatos a membros dos corpos 
sociais da AMCP têm de ter no mínimo um 
ano comoassociados à data limite para a 
apresentação das listas. 

CONTACTOS
Sede da AMCP - Rua Avenida Zeca Afonso nº 
20, 7780 - 128 Castro Verde, Beja
Email - paulomoz@hotmail.com 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
Presidente da MAG - Paulo Jorge Moz Lopes
1º Secretário da MAG - Cristiano Filipe 
Ramalhete Marques
2º Secretário da MAG - Pedro Miguel Inácio 
Constantino
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MUNICÍPIO
DE CASTRO VERDE

servicosonline.cm-castroverde.pt

Sabia que: 

Já pode candidatar-se às 
Bolsas de Estudo sem sair 
de casa?

Já pode solicitar uma Certidão 
de Construção, anterior 
a 1951, através do telemóvel?

A adesão ao Cartão Social 
do Município está à 
distância de um clique?

Já pode solicitar a Recolha de 
Monos/Monstros Domésticos 
online?

Já pode comunicar a leitura 
da água sem ter que 
se deslocar?

EFETUE O SEU REGISTO 
NA PLATAFORMA DOS SERVIÇOS 

ONLINE DO MUNICÍPIO DE 
CASTRO VERDE E ACEDA ÀS 

DIVERSAS FUNCIONALIDADES.

SERVIÇOS ONLINE
Plataforma de serviços on-line
www.cm-castroverde.pt

Faleceu Presidente 
da Associação do 
Campo Branco

OBITUÁRIO

José da Luz Pereira, pre-
sidente da Associação de 
Agricultores do Campo 

Branco (AACB), faleceu no pas-
sado dia 11 de novembro, aos 
77 anos. Natural de Mértola, 
José da Luz Pereira residia no 
concelho de Castro Verde, onde 
era agricultor.Fundador e sócio 
número um da AACB, criada 
em 1989, José da Luz Pereira 

assumiu a liderança desta ins-
tituição em 1991, cargo que 
manteve desde então, tendo 
sido reeleito pela última vez em 
março deste ano.

A 14 junho de 2021 a Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
prestou-lhe homenagem numa 
Cerimónia Pública que procu-
rou enaltecer a sua liderança na 
Associação de Agricultores do 

Campo Branco e o seu impor-
tante papel na defesa da agri-
culto do concelho. Em nota de 
pesar, o Município de Castro 
Verde lamentou “profundamen-
te e com muita tristeza” o fale-
cimento de José da Luz Pereira, 
“cidadão exemplar e homem de 
causas do concelho de Castro 
Verde” e decretou um dia de 
Luto Municipal. n

MANIFESTAÇÃO DE PESAR

José da Luz Pereira
Tendo tomado conhecimento, com profun-
da consternação, do falecimento do Senhor 
José da Luz Revés Pereira, vítima de doença 
prolongada, decreto, ao abrigo da competên-
cia que me é atribuída pelo n.º 3 do artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, um dia de Luto Municipal, no dia 
12 de novembro, com a inerente colocação a 
meia haste da bandeira do Município de Cas-
tro Verde em todos os edifícios municipais, 
recomendando ademais às Freguesias deste 
Município que, através das respetivas Jun-
tas, procedam de igual modo relativamente 
às suas bandeiras próprias.

O Município de Castro Verde lamenta pro-
fundamente e com muita tristeza o faleci-
mento do distinto Presidente da Associação 
de Agricultores do Campo Branco, Senhor 
José da Luz Revés Pereira, cidadão exemplar 
e homem de causas do concelho de Castro 
Verde.

O seu legado de liderança sensata, compro-
metida e de grande trabalho diplomático na 
defesa da agricultura do nosso concelho ao 
longo de décadas é um testemunho que per-
durará na memória de todos nós.

A sua liderança sensível e de grande visão, 
ao longo de mais de 30 anos, contribuiu para 
afirmar um relevante compromisso de desen-
volvimento local que muito ajudou a afirmar 
o setor agrícola e o concelho de Castro Verde.

Face ao exposto, não pode esta autarquia dei-
xar de enaltecer, publicamente, o seu presti-
moso contributo na vida da comunidade do 
Concelho de Castro Verde e de endereçar as 
mais sentidas condolências à família enluta-
da e aos órgãos socias e sócios da Associação 
de Agricultores do Campo Branco.
 Castro Verde, 11 de novembro de 2022

 
O Presidente,

António José Brito



PUBLICAÇÃO PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE DIRETOR ANTÓNIO JOSÉ 
BRITO REDAÇÃO SANDRA POLICARPO, ALEXANDRA CONTREIRAS DESIGN E PAGINAÇÃO PEDRO PIN-
HEIRO APOIO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS SOCIOCULTURAIS REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASTRO VERDE - PRAÇA DO MUNICÍPIO, 7780 CASTRO VERDE T 286 320 700 DEPÓSI-
TO LEGAL 287879109 TIRAGEM 4000 EXEMPLARES IMPRESSÃO LITOGRÁFIS ALBUFEIRA. E-MAIL  
GERAL@CM-CASTROVERDE.PT * GAB. COMUNICACAO@CM-CASTROVERDE.PT * WWW.CM-CASTROVERDE.PT

 

 Rota de Observação de Aves 
inaugura em Castro Verde

A “Rota de Observação 
de Aves, uma nova es-
trutura que pretende 

dar apoio aos visitantes inte-
ressados em observar as aves 
de Castro Verde e Mértola, foi 
inaugurada no fim-de-sema-
na de 29 e 30 de outubro, com 
dois dias de passeios guiados. 

Uma iniciativa da Portugal 
Wildscapes, cofinanciada 
pelo Programa Operacional 
Regional do Alentejo - Alen-
tejo 2020, com o apoio dos 
Municípios de Castro Verde 
e Mértola, que nasceu da ne-
cessidade de melhorar a in-
fraestrutura de visitação e a 

experiência dos visitantes in-
teressados em observar aves.  
Nesta primeira fase da Rota 
existem 10 pontos para desco-
brir, cobrindo habitats muito 
distintos que vão das estepes 
cerealíferas e dos vales flu-
viais escarpados, até aos açu-
des e barragens. n

Castro Verde comemorou 
Dia Mundial do Turismo

De 24 a a 27 de setem-
bro, Castro Verde 
comemorou o Dia 

Mundial do Turismo, que se 
assinala anualmente a 27 de 
setembro, com um conjunto 
de atividades assente nos três 
eixos principais do Turismo 
no concelho: Reserva da Bios-
fera, Terras da Batalha de 
Ourique e Feira de Castro. Do 
programa constaram visitas 
ao património edificado do 
concelho – Igreja dos Remé-
dios, Basílica Real, Igreja Ma-
triz de Entradas e Capela de 

Nossa Senhora da Esperança, 
Museus da Lucerna (Castro 
Verde) e da Ruralidade (En-
tradas), e ainda ao Centro de 
Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho, visita direciona-
da aos alunos do 1º CEB. 

O programa terminou com 
a apresentação pública do 
programa da Feira de Castro 
2022, na Rua Morais Sarmen-
to. De salientar que algumas 
destas iniciativas contam 
com alguns apontamentos 
musicais de cante alentejano 
e viola campaniça.n

Visita Técnica decorreu no âmbito do I Encontro da Rede 
de Reservas da Biosfera da CPLP

A Reserva da Biosfera de 
Castro Verde recebeu, 
no passado dia 11 de 

novembro, uma visita técnica 
dos participantes no I Encontro 
da Rede de Reservas da Biosfera 
da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). 

Reunidas em Lisboa, na sede 
da CPLP, entre 9 e 11 de novem-
bro, as delegações deslocam-se a 
este concelho no último dia do 
encontro, iniciando a visita com 
uma sessão de acolhimento na 
sede da Associação de Agriculto-
res do Campo Branco.

Durante a manhã a comitiva 
visitou ainda os Paços do Mu-
nicípio, onde ficou a conhecer o 
projeto "Biosfera nas Escolas", 
assim como o Centro de Artes e 
da Viola Campaniça, o Museu da 
Ruralidade e o Centro de Educa-

ção Ambiental do Vale Gonçali-
nho. Este Encontro assinalou o 
lançamento público da Rede das 
Reservas da Biosfera da CPLP e 
reforçou a articulação entre os 
seus membros para a partilha de 

informação e discussão de ini-
ciativas futuras, nomeadamen-
te, no que respeita a potenciais 
modelos de promoção das Re-
servas da Biosfera da UNESCO 
na CPLP. n

Delegações visitam 
Castro Verde

O Projeto “Clube do 
Conto” da Biblioteca 
Municipal Manuel da 

Fonseca foi distinguido com 
uma Menção Honrosa do Pré-
mio Maria José Moura – Boas 
Práticas em Bibliotecas Públi-
cas Municipais 2020 durante 
o II Encontro das Redes In-
termunicipais de Bibliotecas 
Públicas, que se realizou   nos 
dias 3 e 4 de novembro, na 
vila de Mértola.

Organizado pela Direção-
-Geral do Livro, dos Arquivos 

e das Bibliotecas, em cola-
boração com o Município de 
Mértola e a CIMBAL - Co-
munidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo, este encontro 
pretende ser um espaço de 
reflexão sobre o trabalho co-
laborativo que as redes têm 
vindo a desenvolver, de que 
forma se relacionam com as 
suas comunidades, como es-
tão a estruturar projetos em 
comum e qual o seu impacto 
no desenvolvimento do ter-
ritório. n

Reservas da Biosfera da CPLP

Biblioteca distinguida 
em Encontro das Redes 

Intermunicipais 

Concorra e habilite-se
a ganhar prémios!

receba um cupão
em compras

15nova6jan’23esteeste
os cupões devem
ser entregues no
Posto de Turismo
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