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No passado dia 16 de ju-
nho, a Câmara Munici-
pal de Castro Verde, em 

parceria com o CLDS “Castro + 
Vivo”, promoveu o 1º Encontro 
de Associativismo do concelho. 
“O que precisamos para servir 
melhor Castro Verde?” foi o mote 
e o "ponto de partida" que reuniu 
cerca de 50 pessoas ligadas às 
associações e organizações re-
creativas, culturais e desportivas 

do concelho, promovendo a sua 
articulação, maior cooperação e 
capacitação nos domínios da or-
ganização, planeamento, coope-
ração, empreendedorismo, pro-
fissionalização das atividades ou 
angariação de fundos.

Atualmente, o movimento as-
sociativo do concelho apresenta 
uma vitalidade muito relevante 
em vários domínios, protagoni-
zada por cerca de 40 associações, 

coletividades, clubes ou organi-
zações de solidariedade social, 
que desenvolvem atividade em 
diferentes áreas e que muito têm 
contribuído para o desenvolvi-
mento da comunidade e do ter-
ritório. Para António José Brito, 
presidente da Câmara Municipal 
de Castro Verde, “a força e a di-
versidade do movimento asso-
ciativo local tem imensas provas 
dadas ao longo dos anos, com ca-

pacidade criativa e empenho de 
dezenas de mulheres e homens a 
quem devemos estar gratos pelo 
esforço e dedicação”.

Cidália Guerreiro, do CLDS 
4G Castro + Vivo, faz um ba-
lanço muito positivo deste 1º 
Encontro, sendo de salientar “a 
grande adesão e participação das 
associações locais na definição 
de estratégias de atuação e de 
articulação” que permitam dar 

respostas concretas à população 
e fazer face aos desafios que sur-
jam na comunidade, “de forma a 
servir melhor Castro Verde”.

Durante o encontro, António 
José Brito reforçou ainda que 
“é este sentido de comprometi-
mento público, estratégia e so-
lidariedade que tem permitido 
fomentar parcerias, superar di-
ficuldades, definir novos cami-
nhos e partilhar recursos”. n

Movimento Associativo 
debate desafios do futuro

O 1º Encontro de Associativismo do concelho reuniu cerca de 50 pessoas ligadas às associações 
e organizações recreativas, culturais e desportivas do concelho e debateu estratégias e respostas 

a desafios do futuro.
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O concelho de Castro Verde tem ativas, neste mo-
mento, perto de 50 organizações coletivas nos domí-
nios da cultura, desporto, solidariedade social e prote-
ção civil, entre outras áreas e setores.

A força e a diversidade deste movimento associativo 
têm imensas provas dadas, ao longo dos anos, com ca-
pacidade criativa e empenho de dezenas de mulheres 
e homens a quem devemos estar gratos pelo esforço e 
dedicação, privando tantas vezes a própria família para 
darem boa parte do seu tempo a causas comuns.

Esse sentido de comprometimento público e dispo-
nibilidade pessoal me-
rece, da nossa parte, um 
franco reconhecimento. 
Só essa postura permite, 
apesar destes dois anos 
de dura pandemia, ter-
mos uma rede associativa 
forte e disponível para 
continuar a cumprir a 
sua missão no nosso con-
celho.

Sentimos tudo isso no 
passado dia 16 de junho, 
durante do 1º Encontro 
de Associativismo do 
concelho de Castro Verde, 
onde foi possível juntar, 
em franco debate, cerca 
de 50 pessoas ligadas às 
diferentes associações.

Esta reunião alargada 
foi um passo muito importante para estimular uma 
rede que nos parece fundamental. Em conjunto, com 
estratégia e solidariedade, será possível fomentar par-
cerias, superar dificuldades, definir novos caminhos ou 
partilhar recursos.

Felizmente sentimos nos dirigentes do nosso conce-
lho uma genuína predisposição para fazer esse cami-
nho. E essa é, desde logo, a primeira grande vitória da 
reunião que a Câmara Municipal promoveu em parece-
ria com o CLDS “Castro+Vivo”.

A nosso ver, colocam-se agora dois importantes de-
safios que, desde já, assumimos publicamente que que-
remos “ganhar”! Por um lado, o Município vai avançar 
com a criação de um Gabinete de Apoio ao Associati-
vismo, com competências e recursos para ligar e forta-
lecer a rede associativa do concelho, dando respostas e 
auxílios técnicos em diferentes domínios. Numa etapa 
paralela, queremos iniciar a instrução de um processo 
que nos levará a criar o Estatuto do Dirigente Associa-
tivo do concelho de Castro Verde. Para quê? Basicamen-
te para valorizar o trabalho desses dirigentes e, desse 
modo, estimular e incentivar a disponibilidade de mais 
e mais cidadãos, nomeadamente jovens, para “vestirem 
a camisola” de dirigente associativo.

São metas exigentes mas, como noutras áreas, esta-
mos convictos que há uma expressiva parte da nossa 
comunidade que partilha e ambiciona que este cami-
nho seja feito. Por isso, a Câmara Municipal está in-
teiramente empenhada em trabalhar para atingirmos 
estes importantes objetivos.

AUTARQUIA

"A força e a diver-
sidade deste mo-
vimento associa-
tivo tem imensas 
provas dadas ao 
longo dos anos, 

com capacidade 
criativa e empe-
nho de dezenas 

de mulheres e 
homens"

Movimento 
Associativo

Entrou na reta final a Re-
visão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de 

Castro Verde. O processo foi 
iniciado em 2020 pela Câma-
ra Municipal e constitui uma 
oportunidade para pensar no 
território do concelho a longo 
prazo, de forma integrada e 
global, face ao contexto regio-
nal atual e a um PDM que está 
em vigor desde 1993.

Após a apresentação da Pro-
posta Preliminar da revisão do 
PDM de Castro Verde às diver-
sas entidades que integram a 
Comissão Consultiva (CC) en-
contra-se, neste momento, em 
preparação a Proposta Final de 
Plano a submeter novamente 
à CC para emissão de parecer 
final.  “Esta fase contempla a 
ponderação dos diversos pare-
ceres e as reuniões setoriais ti-
das por necessárias, no sentido 
de aproximar posições, bem co-
mo a introdução das alterações 

à Proposta de Plano, prevendo-
-se que a 2.ª reunião da CC ocor-
ra durante o mês de outubro”, 
refere Diogo Pereira, interlocu-
tor municipal para a Revisão do 
PDM.

Refira-se que, a revisão do 
PDM de Castro Verde, além de 
uma obrigação legal, configura 
um conjunto de oportunidades 
de desenvolvimento para o con-
celho. “Trata-se de um instru-

mento dotado de rigor, trans-
parência, flexibilidade, que 
permite imprimir uma maior 
celeridade à gestão urbanísti-
ca, uma vez que é totalmente 
elaborado e será gerido em am-
biente de sistemas de informa-
ção geográfica (SIG)”, acrescen-
ta.

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde pretende, deste mo-
do, preparar o concelho para os 
desafios do século XXI, consi-
derando os valores da susten-
tabilidade, e ter a capacidade de 
integrar as questões demográfi-
cas, sociais, energéticas, econó-
micas e ambientais num terri-
tório que está classificado como 
Reserva da Biosfera. 

Refira-se que a Revisão do 
PDM de Castro Verde represen-
ta um investimento global no 
valor de € 203.040,15, sendo 
que € 116.235,00 correspon-
dem à Revisão e € 86.805,15 se 
referem à Cartografia. n

Processo de 
Revisão do Plano 
Diretor Municipal 

na reta final

A revisão do PDM de Castro Verde, além de 
uma obrigação legal, configura um conjunto de 

oportunidades de desenvolvimento para o concelho.

“Trata-se de 
um instrumento 
dotado de rigor, 
transparência, 
flexibilidade, que 
permite imprimir uma 
maior celeridade à 
gestão urbanística."
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A Câmara Municipal está a 
consolidar, de forma fa-
seada, o processo de mo-

dernização administrativa nos 
vários serviços da autarquia. 
Com a implementação deste 
processo, a autarquia prossegue 
com o objetivo de prestar ser-
viços públicos orientados para 
a satisfação das necessidades 
dos cidadãos e das empresas, de 
contribuir para a organização 
e simplificação administrativa, 
mantendo a preocupação com a 
sustentabilidade ambiental. É 
pretensão da Câmara Munici-
pal que o resultado deste tra-
balho se encontre ao alcance 
de todos os cidadãos através 
da disponibilização de um por-
tal onde poderão encontrar os 
mais variados serviços on-line 
e ao alcance de todos. Através 
deste portal será possível ace-
der a serviços nas mais diversas 
áreas de atuação do município, 

como inscrições on-line e con-
sulta de processos e novas mo-
dalidades de pagamento nas 
diversas atividades desporti-
vas; pedidos de licenciamentos; 
formalização de processos nas 
áreas de habitação social; Pro-
cessos de atualização de renda 
de habitação social; apoios eco-
nómicos aos alunos do ensino 
superior, etc. Paralelamente 
aos serviços que serão dispo-
nibilizados aos cidadãos, serão 
também implementadas solu-
ções direcionadas aos traba-
lhadores do município, através 
da intranet, que permitirão a 
realização de diversos serviços, 
como a marcação de férias, con-
sulta do processo individual, 
entre outros. De salientar que a 
Modernização Administrativa 
consiste num processo de im-
plementação contínuo, sendo 
que os serviços serão disponibi-
lizados sempre que possível. n

N os dias 1, 2 e 3 de ju-
lho, após dois anos 
de interregno, o 

Largo da Feira, em Castro 
Verde, voltou a receber a 
grande festa de verão que 
assinala as Comemorações 
do Feriado Municipal.
Deejay Telio e Anjos foram 
os nomes em destaque no 
palco principal, garantin-
do “casa cheia” e noites de 
muita animação e diversão. 
Após os concertos, foram 
os Dj’s Neo e Mark Guedes, 
a dar continuidade à festa.
Além dos concertos, o 
recinto das Festas pro-
porcionou ao público uma 

zona de bares, tasquinhas, 
divertimentos de feira e in-
sufláveis para as crianças, 
e uma Feira de Artesanato.
Paralelamente aos concer-
tos no palco principal, des-
filaram ainda as Marchas 
Populares de São Marcos 
da Atabueira e os ritmos 
quentes do quizomba, da 
música popular e brasileira 
ficaram a cargo de Marco 
Filipe, André Godinho, 
Ricardo Glória & Cláudio 
Rosário. As Festas de Cas-
tro são uma organização 
da Câmara Municipal de 
Castro Verde, com o apoio 
da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével. n

AUTARQUIA

Câmara consolida processo de modernização administrativa nos vários 
serviços da autarquia. O objetivo é prestar um serviço público orientado para 

a satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas.

Município implementa 
Modernização 

Nos dias 12, 13 e 14 de abril, que coincidi-
ram com o período de férias da Páscoa, a 
Câmara Municipal de Castro Verde pro-
moveu o Bootcamp de Robótica “InBoot”, 
que decorreu na Sala de Co-working do 
IN Castro. Dinamizada por Paula Freire, 
professora na área da robótica, a ini-
ciativa contou com a participação de 10 
jovens entre os 12 e os 18 anos, e promo-

veu uma maior aproximação dos jovens 
à área tecnológica, área estratégica para 
o desenvolvimento do território.Através 
deste Bootcamp os participantes tiveram 
a oportunidade de montar e programar 
um robot, num trabalho desenvolvido em 
duplas, que foram, posteriormente, entre-
gues ao Clube de Programação do Agrupa-
mento de Escolas de Castro Verde.

Câmara promoveu Bootcamp de Robótica 

A Câmara Municipal de 
tem um novo organo-
grama interno que tem 

como objetivo melhorar a ca-
pacidade de intervenção da 
autarquia nas suas diferentes 
áreas de ação e fortalecer as 
respostas dadas à população 
do concelho. A nova estrutu-
ra organizacional dos serviços 
municipais foi aprovada em 
reunião de Câmara e da As-
sembleia Municipal. No âmbito 
desta alteração e, em termos de 
“estrutura flexível”, a autarquia 
aprovou um máximo de cinco 
divisões, concretamente, a Di-
visão de Finanças e Patrimó-
nio, a Divisão de Recursos 
Humanos e Planeamento, a Di-
visão de Obras e Gestão Urba-
nística, a Divisão de Ambiente 
e Espaços Públicos e a Divisão 
de Educação e Cultura.

Posteriormente à aprova-
ção do novo organogra-
ma, a Câmara Municipal 

procedeu também à aprovação 
do Regulamento de Organização 
de Serviços Municipais, através 
do qual definiu as atribuições e 
competências das Subunidades e 
restantes serviços. n

Nova 
Organização 
dos Serviços 
Municipais

Festas de Castro voltaram em julho
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Arrancou a 1 de maio, a 
4ª edição do Orçamento 
Participativo (OP) de Cas-

tro Verde, dando aos castrenses 
a possibilidade de proporem e 
decidirem as obras que querem 
ver realizadas no concelho. 

A iniciativa tem como objeti-
vos aproximar os munícipes das 
políticas públicas municipais 
através da recolha e integração de 
propostas de utilidade coletiva 
no Orçamento Municipal para 
2023.

A apresentação de propostas 
decorreu de 1 de maio a 30 de 
junho de 2022 e foram submeti-
das através da plataforma online 
(op.cm-castroverde.pt), nas As-
sembleias de Freguesia e nos En-
contros Participativos, uma das 
novidades desta edição que veio 
permitir uma interação mais di-
reta com os municípes.  

Nesta edição, a Câmara Muni-
cipal de Castro Verde manteve a 
dotação total de 50 mil euros e, 
desse montante, destinou 10 mil 
euros à apresentação de “propos-
tas jovens”, reservadas à parti-
cipação dos jovens castrenses 
entre os 16 e os 25 anos de idade, 
sendo esta, a grande inovação da 
4ª edição do OP de Castro Verde. 

A par disso, o OP Castro Verde 

continuou a valorizar as fregue-
sias rurais do nosso concelho, 
destinando-lhe 20 mil euros da 
dotação total. 

Espaço público, Espaços ver-
des, Higiene Urbana, Cultura e 
Desporto, Acão Social e Saúde, 
Educação e Juventude, Moderni-
zação Administrativa, Trânsito, 

Infraestruturas e Mobilidade, 
Turismo e Desenvolvimento 
Económico; Ambiente; Seguran-
ça e Proteção Civil são as áreas 
sobre as quais incidiram as pro-
postas apresentadas para 2023.

Recorde-se que, a edição ante-
rior do OP Castro Verde registou 
um total de 857 participantes 
inscritos e 324 votos, distribuí-
dos por 12 propostas em áreas 
como ambiente, espaço público, 
educação, higiene urbana, cultu-
ra e desporto. 

Três anos após a sua edição 
inaugural, “o Orçamento Par-
ticipativo de Castro Verde deu 
origem a alguns projetos de rele-
vante interesse comunitário que 
encarnam, na perfeição, o espíri-
to do OP por resultarem da vonta-
de democrática da maioria dos ci-
dadãos que participaram”, explica 
António José Brito, presidente da 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de. “De edição para edição, procu-
rámos sempre renovar e melho-
rar as regras de funcionamento 
do OP, procurámos ser sensíveis 
aos contributos da sociedade civil 
que nos foram chegando e, desse 
modo, criámos um mecanismo 
de intervenção cívica que é hoje 
um exemplo no distrito de Beja”, 
conclui. n

AUTARQUIA

4ª edição entra na reta final

Orçamento Participativo 
desafia participação jovem

“De edição para 
edição, procurámos 
sempre renovar e 
melhorar as regras 
de funcionamento 
do OP e ser sensíveis 
aos contributos da 
sociedade civil que 
nos foram chegando. 
Desse modo, criámos 
um mecanismo de 
intervenção cívica 
que é hoje um 
exemplo no distrito 
de Beja”

Teve início, no mês de maio, a 4ª edição do Orçamento Participativo de Castro Verde para 
o ano de 2023. A fase de apresentação de propostas terminou 30 de junho. 

Castro Verde avança 
com projetos 

vencedores do OP22

As propostas vencedoras do Orçamento Participati-
vo de Castro Verde para 2022, “Jardim Sensorial” 
e “Melhoramento do Parque de Merendas da Sete” 

estão a avançar em Castro Verde. Recentemente, a Câma-
ra Municipal procedeu à contratação de um projetista, de 
forma a prosseguir com a implementação dos respetivos 
projetos.

A proposta “Jardim Sensorial”, apresentada pela APADIJ 
de Castro Verde, representa um investimento de 24 999, 75 
€ e foi a mais votada, com um total de 143 votos. O projeto 
consiste na criação de um Jardim Sensorial, onde as plantas, 
paisagismo e outros materiais e caraterísticas do jardim são 
selecionados pelo seu apelo aos sentidos, com o objetivo de 
oferecer uma experiência mais rica e mais terapêutica a pes-
soas com diversos tipos de necessidades.

Por sua vez, a proposta “Melhoramento do Parque de Me-
rendas do Jardim da Sete”, projeto vencedor nas freguesias 
rurais do concelho, com um total de 55 votos, no valor de 25 
000, 00 €, visa a requalificação do parque de merendas do 
jardim da Sete, com a criação de luzes à base de energia solar 
e colocação de novo pavimento. n

Próximas Fases OP23
 

1 de julho e 31 de agosto 2022
Análise técnica das propostas

 
1 a 20 de outubro de 2022

Campanha Eleitoral e Votação

21 de outubro de 2022
Apresentação pública

dos resultados
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Castro Verde, 5 de janeiro de 2022

António José Rosa de Brito

O Presidente

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 64/2013, de 
12 de agosto, e para que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume,  e eu, José de Brito Silva Martins, Coordenador 
Técnico da Secção Financeira, o subscrevo.

EDITAL Nº 1/2022

Entidade Beneficiária Transferências 
Correntes

Transferências    
Capital TOTAL

AgdA – Águas Públicas do Alentejo 218 453,73 € 218 453,73 €
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal                
do Baixo Alentejo 29 695,92 € 3 008,54 € 32 704,46 €

Freguesia de Entradas 83 852,00 € 39 375,98 € 123 227,98 €
Freguesia de São Marcos da Atabueira 62 534,00 € 61 641,33 € 124 175,33 €
Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 121 714,00 € 30 107,58 € 151 821,58 €
União das Freguesias de Castro Verde e Casével 197 671,80 € 13 543,20 € 211 215,00 €
100 Trilhos – Clube de BTT de Castro Verde 3 708,00 € 936,00 € 4 644,00 €
APADIJ – Ass. Acomp. Desenvol. Infantil e Juvenil 19 488,00 € 4 872,00 € 24 360,00 €

Associação Amigos Motards de Entradas 700,00 € 700,00 €
Associação Canil e Gatil                                      
“Os Rafeiritos do Alentejo" 2 000,00 € 2 000,00 €

Associação Ciclismo do Distrito Setúbal 2 500,00 € 2 500,00 €
Associação de Atletismo de Beja 300,00 € 300,00 €
Associação de Cante Alentejano                       
“Os Cardadores" 3 168,00 € 792,00 € 3 960,00 €

Associação de Ciclismo do Algarve 7 966,00 € 7 966,00 €
Ass. de Moradores da Cerca dos Pinheiros 4 967,00 € 930,00 € 5 897,00 €
Associação de Moradores do Bairro                   
dos Bombeiros 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €

Associação Bombeiros Voluntários                      
de Castro Verde 69 504,00 € 34 826,00 € 104 330,00 €

Ass. Jiu-Jitsu Brasileiro Castro Verde 5 829,00 € 1 458,00 € 7 287,00 €
Associação Recreativa e Desportiva              
“Peixe Voador" 1 500,00 € 1 500,00 €

Associação Sénior Castrense 10 560,00 € 10 560,00 €
Casa do Benfica de Castro Verde 3 886,00 € 972,00 € 4 858,00 €
Cercicoa 6 864,00 € 12 500,00 € 19 364,00 €
Clube BTT "Os Lunáticos do Pedal" 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores               
do Município 39 552,00 € 6 388,00 € 45 940,00 €

Com. Fabriqueira da Igr. Matriz de Castro Verde 6 000,00 € 6 000,00 €
Conservatório Reg. do Baixo Alentejo 74 006,50 € 74 006,50 €

Cortiçol – Coop. Informação e Cultura 30 287,00 € 7 572,00 € 37 859,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Castro Verde 13 914,00 € 3 479,00 € 17 393,00 €
Esdime – Agência p/Desenv. Local            
Alentejo Sudoeste 3 500,00 € 3 500,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial                                   
Freguesia de Sta. Bárbara de Padrões 1 250,00 € 1 250,00 €

Federação Port. Cicloturismo e Utilizadores       
de Bicicleta 500,00 € 500,00 €

Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 13 490,00 € 13 672,00 € 27 162,00 €

Futebol Clube Castrense 85 256,00 € 21 314,00 € 106 570,00 €

Futebol Clube S. Marcos da Atabueira 17 497,36 € 22 374,64 € 39 872,00 €

Grupo Desportivo e Cultural da Sete 12 588,00 € 3 147,00 € 15 735,00 €

Lar Frei Manoel das Entradas 6 000,00 € 6 000,00 €

Lar Jacinto Faleiro 6 381,00 € 12 762,00 € 19 143,00 €

LPN – Liga para Proteção da Natureza 11 436,00 € 11 436,00 €

Núcleo do Sporting Clube de Portugal                    
de Castro Verde 4 180,92 € 1 046,83 € 5 227,75 €

Resialentejo – Tratamento e Valorização             
de Residuos, EIM 1 251,23 € 1 251,23 €

Sociedade Columbófila Asas Verdes 1 200,00 € 1 200,00 €

Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 16 896,00 € 10 654,00 € 27 550,00 €

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 16 556,00 € 3 389,00 € 19 945,00 €

Tesouro da Basílica Real de Castro Verde 12 396,00 € 12 396,00 €

Famílias – Diversos 20 748,46 € 20 748,46 €

Famílias – Diversos 21 427,93 € 21 427,93 €

Famílias – Diversos 10 800,00 € 10 800,00 €

TOTAL 1 059 704,89 € 544 326,06 € 1 604 030,95 €

Castro Verde, 5 de janeiro de 2022

António José Rosa de Brito

O Presidente

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 64/2013, de 
12 de agosto, e para que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume,  e eu, José de Brito Silva Martins, Coordenador 
Técnico da Secção Financeira, o subscrevo.
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União das Freguesias de Castro Verde e Casével 197 671,80 € 13 543,20 € 211 215,00 €
100 Trilhos – Clube de BTT de Castro Verde 3 708,00 € 936,00 € 4 644,00 €
APADIJ – Ass. Acomp. Desenvol. Infantil e Juvenil 19 488,00 € 4 872,00 € 24 360,00 €

Associação Amigos Motards de Entradas 700,00 € 700,00 €
Associação Canil e Gatil                                      
“Os Rafeiritos do Alentejo" 2 000,00 € 2 000,00 €

Associação Ciclismo do Distrito Setúbal 2 500,00 € 2 500,00 €
Associação de Atletismo de Beja 300,00 € 300,00 €
Associação de Cante Alentejano                       
“Os Cardadores" 3 168,00 € 792,00 € 3 960,00 €

Associação de Ciclismo do Algarve 7 966,00 € 7 966,00 €
Ass. de Moradores da Cerca dos Pinheiros 4 967,00 € 930,00 € 5 897,00 €
Associação de Moradores do Bairro                   
dos Bombeiros 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €

Associação Bombeiros Voluntários                      
de Castro Verde 69 504,00 € 34 826,00 € 104 330,00 €

Ass. Jiu-Jitsu Brasileiro Castro Verde 5 829,00 € 1 458,00 € 7 287,00 €
Associação Recreativa e Desportiva              
“Peixe Voador" 1 500,00 € 1 500,00 €

Associação Sénior Castrense 10 560,00 € 10 560,00 €
Casa do Benfica de Castro Verde 3 886,00 € 972,00 € 4 858,00 €
Cercicoa 6 864,00 € 12 500,00 € 19 364,00 €
Clube BTT "Os Lunáticos do Pedal" 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores               
do Município 39 552,00 € 6 388,00 € 45 940,00 €

Com. Fabriqueira da Igr. Matriz de Castro Verde 6 000,00 € 6 000,00 €
Conservatório Reg. do Baixo Alentejo 74 006,50 € 74 006,50 €

Cortiçol – Coop. Informação e Cultura 30 287,00 € 7 572,00 € 37 859,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Castro Verde 13 914,00 € 3 479,00 € 17 393,00 €
Esdime – Agência p/Desenv. Local            
Alentejo Sudoeste 3 500,00 € 3 500,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial                                   
Freguesia de Sta. Bárbara de Padrões 1 250,00 € 1 250,00 €

Federação Port. Cicloturismo e Utilizadores       
de Bicicleta 500,00 € 500,00 €

Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 13 490,00 € 13 672,00 € 27 162,00 €

Futebol Clube Castrense 85 256,00 € 21 314,00 € 106 570,00 €

Futebol Clube S. Marcos da Atabueira 17 497,36 € 22 374,64 € 39 872,00 €

Grupo Desportivo e Cultural da Sete 12 588,00 € 3 147,00 € 15 735,00 €

Lar Frei Manoel das Entradas 6 000,00 € 6 000,00 €

Lar Jacinto Faleiro 6 381,00 € 12 762,00 € 19 143,00 €

LPN – Liga para Proteção da Natureza 11 436,00 € 11 436,00 €

Núcleo do Sporting Clube de Portugal                    
de Castro Verde 4 180,92 € 1 046,83 € 5 227,75 €

Resialentejo – Tratamento e Valorização             
de Residuos, EIM 1 251,23 € 1 251,23 €

Sociedade Columbófila Asas Verdes 1 200,00 € 1 200,00 €

Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 16 896,00 € 10 654,00 € 27 550,00 €

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 16 556,00 € 3 389,00 € 19 945,00 €

Tesouro da Basílica Real de Castro Verde 12 396,00 € 12 396,00 €

Famílias – Diversos 20 748,46 € 20 748,46 €

Famílias – Diversos 21 427,93 € 21 427,93 €

Famílias – Diversos 10 800,00 € 10 800,00 €

TOTAL 1 059 704,89 € 544 326,06 € 1 604 030,95 €

Castro Verde, 5 de janeiro de 2022

António José Rosa de Brito

O Presidente

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 64/2013, de 
12 de agosto, e para que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume,  e eu, José de Brito Silva Martins, Coordenador 
Técnico da Secção Financeira, o subscrevo.

EDITAL Nº 1/2022

Entidade Beneficiária Transferências 
Correntes

Transferências    
Capital TOTAL

AgdA – Águas Públicas do Alentejo 218 453,73 € 218 453,73 €
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal                
do Baixo Alentejo 29 695,92 € 3 008,54 € 32 704,46 €

Freguesia de Entradas 83 852,00 € 39 375,98 € 123 227,98 €
Freguesia de São Marcos da Atabueira 62 534,00 € 61 641,33 € 124 175,33 €
Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 121 714,00 € 30 107,58 € 151 821,58 €
União das Freguesias de Castro Verde e Casével 197 671,80 € 13 543,20 € 211 215,00 €
100 Trilhos – Clube de BTT de Castro Verde 3 708,00 € 936,00 € 4 644,00 €
APADIJ – Ass. Acomp. Desenvol. Infantil e Juvenil 19 488,00 € 4 872,00 € 24 360,00 €

Associação Amigos Motards de Entradas 700,00 € 700,00 €
Associação Canil e Gatil                                      
“Os Rafeiritos do Alentejo" 2 000,00 € 2 000,00 €

Associação Ciclismo do Distrito Setúbal 2 500,00 € 2 500,00 €
Associação de Atletismo de Beja 300,00 € 300,00 €
Associação de Cante Alentejano                       
“Os Cardadores" 3 168,00 € 792,00 € 3 960,00 €

Associação de Ciclismo do Algarve 7 966,00 € 7 966,00 €
Ass. de Moradores da Cerca dos Pinheiros 4 967,00 € 930,00 € 5 897,00 €
Associação de Moradores do Bairro                   
dos Bombeiros 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €

Associação Bombeiros Voluntários                      
de Castro Verde 69 504,00 € 34 826,00 € 104 330,00 €

Ass. Jiu-Jitsu Brasileiro Castro Verde 5 829,00 € 1 458,00 € 7 287,00 €
Associação Recreativa e Desportiva              
“Peixe Voador" 1 500,00 € 1 500,00 €

Associação Sénior Castrense 10 560,00 € 10 560,00 €
Casa do Benfica de Castro Verde 3 886,00 € 972,00 € 4 858,00 €
Cercicoa 6 864,00 € 12 500,00 € 19 364,00 €
Clube BTT "Os Lunáticos do Pedal" 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores               
do Município 39 552,00 € 6 388,00 € 45 940,00 €

Com. Fabriqueira da Igr. Matriz de Castro Verde 6 000,00 € 6 000,00 €
Conservatório Reg. do Baixo Alentejo 74 006,50 € 74 006,50 €

Cortiçol – Coop. Informação e Cultura 30 287,00 € 7 572,00 € 37 859,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Castro Verde 13 914,00 € 3 479,00 € 17 393,00 €
Esdime – Agência p/Desenv. Local            
Alentejo Sudoeste 3 500,00 € 3 500,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial                                   
Freguesia de Sta. Bárbara de Padrões 1 250,00 € 1 250,00 €

Federação Port. Cicloturismo e Utilizadores       
de Bicicleta 500,00 € 500,00 €

Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 13 490,00 € 13 672,00 € 27 162,00 €

Futebol Clube Castrense 85 256,00 € 21 314,00 € 106 570,00 €

Futebol Clube S. Marcos da Atabueira 17 497,36 € 22 374,64 € 39 872,00 €

Grupo Desportivo e Cultural da Sete 12 588,00 € 3 147,00 € 15 735,00 €

Lar Frei Manoel das Entradas 6 000,00 € 6 000,00 €

Lar Jacinto Faleiro 6 381,00 € 12 762,00 € 19 143,00 €

LPN – Liga para Proteção da Natureza 11 436,00 € 11 436,00 €

Núcleo do Sporting Clube de Portugal                    
de Castro Verde 4 180,92 € 1 046,83 € 5 227,75 €

Resialentejo – Tratamento e Valorização             
de Residuos, EIM 1 251,23 € 1 251,23 €

Sociedade Columbófila Asas Verdes 1 200,00 € 1 200,00 €

Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 16 896,00 € 10 654,00 € 27 550,00 €

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 16 556,00 € 3 389,00 € 19 945,00 €

Tesouro da Basílica Real de Castro Verde 12 396,00 € 12 396,00 €

Famílias – Diversos 20 748,46 € 20 748,46 €

Famílias – Diversos 21 427,93 € 21 427,93 €

Famílias – Diversos 10 800,00 € 10 800,00 €

TOTAL 1 059 704,89 € 544 326,06 € 1 604 030,95 €
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 Parque de 
Estacionamento 

do Santo

Continua a decorrer 
a empreitada de 
construção do 

Parque de Estacionamen-
to da Rua de S. Sebastião, 
da responsabilidade da 
Câmara Municipal de 
Castro Verde. Levado 
a cabo pela empresa 
JASFEC – Sociedade de 
Construções e Terrapla-
nagens, Lda, este novo 
espaço permitirá colma-
tar a falta de parquea-
mento automóvel na 
zona mais antiga da vila 
de Castro Verde, através 
da disponibilização de um 
Parque com capacidade 
para 60 viaturas, num 
investimento no valor de 
€ 268.000, realizado no 
âmbito do Programa Es-

tratégico de Reabilitação 
Urbana. 

Recorde-se que, ainda 
neste âmbito, a Câmara 
Municipal de Castro Ver-
de vai iniciar um conjunto 
de obras de intervenção 
urbanística que irão afe-
tar a mobilidade e, sobre-
tudo, a disponibilidade 
de estacionamento nesta 
zona da vila. Neste senti-
do, a autarquia celebrou 
um Contrato de Comoda-
to com o proprietário de 
um imóvel devoluto, com 
área passível de adapta-
ção a estacionamentos, 
de forma a dar resposta 
aos constrangimentos 
que poderão surgir 
enquanto durarem estas 
intervenções. n

Club Motard 
tem novo espaço 

No âmbito da sua polí-
tica de apoio e coope-
ração ao movimento 

associativo do concelho, a 
Câmara Municipal decidiu 
ceder ao Club Motard de 
Castro Verde a utilização do 
espaço denominado por “Pa-
vilhão de Mostras”, locali-
zado no Largo da Feira. Esta 
decisão baseou-se na pouca 
utilização desta infraestru-

tura durante a maior parte 
do ano, e vem permitir o seu 
aproveitamento para reu-
niões de confraternização, 
planeamento, de associa-
dos, entre outras. 

De referir que esta ce-
dência acautela a possibili-
dade de utilização deste es-
paço por outras entidades e, 
sobretudo, pelo Município 
de Castro Verde. n

A Câmara Municipal 
de Castro Verde 
procedeu à reno-

vação da frota através 
da aquisição em locação 
financeira de três viaturas 
FIAT VAN e uma Mitsu-

bishi L200 4x2. Um inves-
timento global superior a 
€ 72.800 que vem reforçar 
a frota automóvel do 
Município melhorando as 
suas condições de funcio-
namento e resposta. n

Renovação da 
Frota Municipal

A Câmara Municipal 
de Castro Verde vai 
avançar, durante 

este mandato, com a cons-
trução de uma nova Creche/
Jardim-de-Infância na vila 
de Castro Verde. O projeto 
encontra-se concluído e foi 
candidatado a financiamento 
no âmbito do Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR), 
no quadro do programa de 
Requalificação e Alargamento 
da Rede de Equipamentos e 
Respostas Sociais. Este novo 
projeto surge da necessidade 
urgente em criar uma respos-
ta social adequada às várias 
solicitações existentes, tendo 
em conta que a única IPSS 
que presta serviços nesta área 
– o Lar Jacinto Faleiro – não 
consegue, neste momento, 
colmatar a procura. A Câmara 
Municipal de Castro Verde 
considera ainda que, tendo em 
conta o quadro social maio-
ritariamente envelhecido do 
concelho, é necessário avan-
çar com respostas concretas 
que possam contribuir para 
o aumento da natalidade e 
a permanência e fixação de 
jovens na região. Esta nova 
Creche/Jardim-de Infância 
de Castro Verde será um 
projeto estruturante para o 
futuro, que será implemen-
tado dentro do perímetro 
atual da Escola Secundária de 
Castro Verde, junto ao espaço 
do polidesportivo descoberto, 
e permitirá a criação de 158 
vagas para Creche e 125 para 
Jardim-de-Infância, num 
investimento que rondará os 
de cerca de 1.750,000€. n

Nova 
Creche e 
Jardim-de 
-Infância 

Obra quase 
concluída 

Casa 
Mortuária

de Entradas

Está praticamente con-
cluída a construção da 
Casa Mortuária de En-

tradas. O edifício, um investi-
mento da Câmara Municipal 
superior a € 283.000 (IVA 
incluído), foi erigido num 
terreno propriedade da Junta 
de Freguesia local, localizado 
entre a Rua da Lavoura e a 
Rua Belmiro Isidro. n Castro Verde, 5 de janeiro de 2022

António José Rosa de Brito

O Presidente

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 64/2013, de 
12 de agosto, e para que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume,  e eu, José de Brito Silva Martins, Coordenador 
Técnico da Secção Financeira, o subscrevo.

EDITAL Nº 1/2022

Entidade Beneficiária Transferências 
Correntes

Transferências    
Capital TOTAL

AgdA – Águas Públicas do Alentejo 218 453,73 € 218 453,73 €
CIMBAL – Comunidade Intermunicipal                
do Baixo Alentejo 29 695,92 € 3 008,54 € 32 704,46 €

Freguesia de Entradas 83 852,00 € 39 375,98 € 123 227,98 €
Freguesia de São Marcos da Atabueira 62 534,00 € 61 641,33 € 124 175,33 €
Freguesia de Stª Bárbara de Padrões 121 714,00 € 30 107,58 € 151 821,58 €
União das Freguesias de Castro Verde e Casével 197 671,80 € 13 543,20 € 211 215,00 €
100 Trilhos – Clube de BTT de Castro Verde 3 708,00 € 936,00 € 4 644,00 €
APADIJ – Ass. Acomp. Desenvol. Infantil e Juvenil 19 488,00 € 4 872,00 € 24 360,00 €

Associação Amigos Motards de Entradas 700,00 € 700,00 €
Associação Canil e Gatil                                      
“Os Rafeiritos do Alentejo" 2 000,00 € 2 000,00 €

Associação Ciclismo do Distrito Setúbal 2 500,00 € 2 500,00 €
Associação de Atletismo de Beja 300,00 € 300,00 €
Associação de Cante Alentejano                       
“Os Cardadores" 3 168,00 € 792,00 € 3 960,00 €

Associação de Ciclismo do Algarve 7 966,00 € 7 966,00 €
Ass. de Moradores da Cerca dos Pinheiros 4 967,00 € 930,00 € 5 897,00 €
Associação de Moradores do Bairro                   
dos Bombeiros 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €

Associação Bombeiros Voluntários                      
de Castro Verde 69 504,00 € 34 826,00 € 104 330,00 €

Ass. Jiu-Jitsu Brasileiro Castro Verde 5 829,00 € 1 458,00 € 7 287,00 €
Associação Recreativa e Desportiva              
“Peixe Voador" 1 500,00 € 1 500,00 €

Associação Sénior Castrense 10 560,00 € 10 560,00 €
Casa do Benfica de Castro Verde 3 886,00 € 972,00 € 4 858,00 €
Cercicoa 6 864,00 € 12 500,00 € 19 364,00 €
Clube BTT "Os Lunáticos do Pedal" 3 717,00 € 930,00 € 4 647,00 €
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores               
do Município 39 552,00 € 6 388,00 € 45 940,00 €

Com. Fabriqueira da Igr. Matriz de Castro Verde 6 000,00 € 6 000,00 €
Conservatório Reg. do Baixo Alentejo 74 006,50 € 74 006,50 €

Cortiçol – Coop. Informação e Cultura 30 287,00 € 7 572,00 € 37 859,00 €
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Castro Verde 13 914,00 € 3 479,00 € 17 393,00 €
Esdime – Agência p/Desenv. Local            
Alentejo Sudoeste 3 500,00 € 3 500,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial                                   
Freguesia de Sta. Bárbara de Padrões 1 250,00 € 1 250,00 €

Federação Port. Cicloturismo e Utilizadores       
de Bicicleta 500,00 € 500,00 €

Fundação Joaquim António Franco e seus Pais 13 490,00 € 13 672,00 € 27 162,00 €

Futebol Clube Castrense 85 256,00 € 21 314,00 € 106 570,00 €

Futebol Clube S. Marcos da Atabueira 17 497,36 € 22 374,64 € 39 872,00 €

Grupo Desportivo e Cultural da Sete 12 588,00 € 3 147,00 € 15 735,00 €

Lar Frei Manoel das Entradas 6 000,00 € 6 000,00 €

Lar Jacinto Faleiro 6 381,00 € 12 762,00 € 19 143,00 €

LPN – Liga para Proteção da Natureza 11 436,00 € 11 436,00 €

Núcleo do Sporting Clube de Portugal                    
de Castro Verde 4 180,92 € 1 046,83 € 5 227,75 €

Resialentejo – Tratamento e Valorização             
de Residuos, EIM 1 251,23 € 1 251,23 €

Sociedade Columbófila Asas Verdes 1 200,00 € 1 200,00 €

Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense 16 896,00 € 10 654,00 € 27 550,00 €

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 16 556,00 € 3 389,00 € 19 945,00 €

Tesouro da Basílica Real de Castro Verde 12 396,00 € 12 396,00 €

Famílias – Diversos 20 748,46 € 20 748,46 €

Famílias – Diversos 21 427,93 € 21 427,93 €

Famílias – Diversos 10 800,00 € 10 800,00 €

TOTAL 1 059 704,89 € 544 326,06 € 1 604 030,95 €
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O Município de Castro 
Verde assume, desde o 
dia 1 de abril, a coor-

denação do Serviço de Aten-
dimento e Acompanhamento 
Social (SAAS) decorrente da 
transferência de competências 
para os órgãos municipais e 
para as entidades intermunici-
pais, no domínio da Ação So-
cial.

O atendimento e acompanha-
mento é assegurado por uma 
equipa multidisciplinar da área 
social do Município de Castro 
Verde e realiza-se nas instala-
ções dos Serviços Públicos da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde, de segunda a sexta-fei-
ra, das 09h00 às 13h00 e das 
14h00 às 16h00.

O SAAS é um serviço de ação 
social de proximidade que visa 
informar, aconselhar e enca-
minhar famílias e pessoas in-
dividuais que se encontrem em 

situação de vulnerabilidade, 
exclusão ou emergência social, 
incluindo os beneficiários de 
Rendimento Social de Inserção 
(RSI), residentes no concelho de 
Castro Verde.

Este serviço visa contribuir 
para uma proteção especial dos 

grupos mais vulneráveis,  atra-
vés da disponibilização de in-
formação e da mobilização dos 
recursos adequados a cada si-
tuação, tendo em vista a promo-
ção da melhoria das condições 
de vida e bem-estar das popula-
ções. n

SOCIAL

Município assume 
competências 
de ação social 

O SAAS visa informar, aconselhar e 
encaminhar famílias e pessoas individuais 
que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade, exclusão ou emergência 
social, incluindo os beneficiários de RSI, 
residentes no concelho. 

Desde o início de abril que o Município de Castro Verde assume a coordenação do Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social. O serviço é assegurado por uma equipa multidisciplinar da 

área social do Município e visa a proteção especial dos grupos mais vulneráveis da população.  

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

A Câmara Municipal vai celebrar um Contrato de Comoda-
to com o Lar Jacinto Faleiro, para cedência de um terreno 
localizado na Rua Fernando Pessoa, em Castro Verde, com 
vista à construção de uma nova Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas (ERPI), que terá também as valências com-
plementares de Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Esta 
decisão surge na sequência da necessidade de qualificar a 
oferta da resposta social de ERPI do Pólo 1 do Lar Jacin-
to Faleiro. De referir que o Lar Jacinto Faleiro inscreveu 
este projeto, enquanto entidade promotora, como uma 
das suas prioridades de investimento, tendo já, através 

da colaboração existente entre as instituições, realizado 
um anteprojeto para a construção deste novo edifício, cujo 
financiamento foi candidatado ao PRR ao abrigo do Pro-
grama de Requalificação e Alargamento da Rede de Equi-
pamentos e Respostas Sociais. Esta nova ERPI terá uma 
capacidade de 60 camas, complementada com uma área 
de fisioterapia e reabilitação e vem colmatar as carências 
crescentes de apoio social e dotar a sede de concelho com 
mais um equipamento de qualidade, em que os conceitos 
de sustentabilidade, conforto e segurança farão dela um 
complexo de referência. n

Lar Jacinto Faleiro avança com nova ERPI em Castro Verde  



O CAMPANIÇO 7
mar/jul/2022SOCIAL

Foi inaugurada, no passa-
do dia 6 de abril, em Cas-
tro Verde, a Extensão do 

Núcleo Regional do Sul da Liga 
Portuguesa contra o Cancro. A 
extensão destina-se “a apoiar 
doentes oncológicos e respe-
tivas famílias num espaço de 
proximidade, mas também a ga-
rantir, localmente, um trabalho 
constante de prevenção primá-
ria e secundária, na luta contra 
o cancro”, explica José Francisco 
Colaço Guerreiro, coordenador 
da Extensão.

A Extensão de Castro Verde 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro vai funcionar na Rua D. 
Afonso Henriques, nº 102, em 
instalações cedidas pela Câmara 
Municipal de Castro Verde, que 
realizou diversas intervenções 
de adaptação e equipou o espa-
ço, de forma a garantir melhores 
condições de atendimento e aco-
lhimento a doentes e familiares 
que frequentem este espaço da 
sociedade civil.

Para José Francisco Colaço 
Guerreiro, a coordenação da Ex-
tensão de Castro Verde da LPCC 
é ambiciosa nos resultados a 
alcançar. “Aos doentes oncoló-
gicos e seus familiares que nos 
procurem, vamos garantir apoio 
psicológico especializado, apoio 
jurídico, apoio social, designada-
mente, na compra de medicação 
e próteses, com diagnósticos re-
gulares, para além do cancro da 
mama, também do cancro da pe-
le e da cavidade oral”.

De momento, a extensão da 
LPCC dispõe de mais de quatro 
dezenas de candidatos a volun-
tários, 17 dos quais já frequenta-
ram a formação de voluntariado 
comunitário.

O atendimento é feito pre-
sencialmente na sede da LPCC, 
de segunda a sexta-feira e 
também no Posto de Atendi-
mento, na Praça da Liberdade 
(email: extensaocastroverde@
ligacontracancro.pt // Telefone: 
910052188). n  

ABRIL, MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

Município e CPCJ associam-se à Campanha Nacional

Liga Portuguesa Contra o Cancro 

Extensão  
inaugurada em 
Castro Verde

"A extensão destina-
se “a apoiar doen-
tes oncológicos e 
respetivas famílias 
num espaço de 
proximidade, mas 
também a garantir, 
localmente, um tra-
balho constante de 
prevenção primária 
e secundária, na luta 
contra o cancro” A Associação Salvador 

esteve em Castro Ver-
de, nos dias 27 e 28 de 

abril, onde apresentou o projeto 
“+Acesso para Todos – Por Co-
munidades Mais Inclusivas”, 
junto de algumas turmas do 3º 
Ciclo e do Ensino Secundário.

No dia 16 maio, a Asso-
ciação promoveu uma Ação 
de Sensibilização de Grande 
Impacto, que teve como pro-
pósito sensibilizar a comuni-
dade para a importância das 
acessibilidades no espaço pú-

blico. Esta ação contou com 
a participação do executivo 
municipal e colaboradores da 
autarquia num “passeio de 
acessibilidades” pelo centro 
de Castro Verde que procu-
rou identificar os obstáculos 
que as pessoas com mobili-
dade reduzida enfrentam 
diariamente. Este projeto foi 
desenvolvido com o apoio da 
Portugal Inovação Social e 
pretende combater a exclusão 
social das pessoas com mobili-
dade reduzida. n

Associação Salvador promove 
iniciativas em Castro Verde

O Município de Castro Verde associou-se à Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) para participar na 
Campanha Nacional de Sensibilização para a Prevenção 
dos Maus-Tratos na Infância, promovida pela Comissão 
Nacional dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 
(CNDPCJ), durante o mês de abril. Como forma de 
assinalar a importância para a prevenção dos Maus-Tra-
tos na Infância, o Município iluminou de azul o edifício 
dos Paços do Concelho e expôs a faixa “Serei o que me 

deres… que seja amor”. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, a 
CPCJ, em parceria com o Agrupamento de Escolas e o 
Município de Castro Verde apresentou a peça de teatro 
”Cuida Bem de mim”, baseada no livro editado pela 
CNPDPCJ, com encenação dos alunos do pré escolar e 1º 
CEB de Castro Verde.
No dia 29 de abril, a encerrar as comemorações, a CPCJ 
de Castro Verde, juntamente com as escolas do concelho, 
realizou um Laço Azul Humano, símbolo da iniciativa. n

Câmara promove Programa 
ColorADD nas escolas

O Município de Castro 
Verde promoveu, jun-
to dos alunos do 3º ano, 

o “Programa ColorADD nas Es-
colas”, que tem como propósito 
sensibilizar a comunidade para 
o daltonismo e seus constran-
gimentos, associados à dificul-
dade na identificação das cores, 
promovendo uma sociedade 
inclusiva. O projeto inclui um 
conjunto de sessões de esclare-
cimento e um rastreio precoce 
do daltonismo, realizado por 

técnicos optometristas no es-
paço da escola, complementa-
do com o rastreio de acuidade 
visual. No âmbito da atividade, 
o Município ofereceu a todos os 
alunos envolvidos na iniciativa 
um Kit Color ADD composto 
por um saco-mochila, caderno 
e um conjunto de lápis com as 
cores assinaladas pelos códigos 
ColorADD, para que todos pos-
sam ter acesso a ferramentas 
que lhes permitam consolidar 
a aprendizagem do código. n
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De 21 a 30 de abril, Castro 
Verde celebrou a Primavera 
no Campo Branco, sob o 
signo dos 48 anos de abril! 
Depois de uma interrupção 
de dois anos, decorrente da 
pandemia, a Primavera no 
Campo Branco voltou a fes-
tejar a liberdade, a cultura, o 
livro e a leitura, e a vida em 
comunidade.

Concertos, exposições, tea-
tro, livros e artes plásticas, 
desporto, atividades infantis 
e de ar livre, foram algumas 
das iniciativas que, ao longo 
de 10 dias, animaram diver-
sos pontos do concelho.

No dia 21 de abril, Bárbara 
Tinoco subiu ao palco do 
Cineteatro Municipal, onde 
fez as honras de abertura 
do Festival e interpretou 
alguns dos seus temas mais 
conhecidos do público, 
como “Eu Sei Lá” ou “An-
tes dela dizer que sim”. Na 
noite de 24 de abril, a Banda 
Filarmónica 1º de Janeiro 
e Fernando Pereira foram 
protagonistas do Concerto 
Comemorativo dos 48 anos 
do 25 de Abril. 

Casa cheia numa noite que 
assinalou a importância 
desta data histórica e o 
valor da Liberdade e à qual 
se seguiu o espetáculo do 
fogo de artifício no Largo 
da Feira. Nesta edição, o 
Festival celebrou também o 
27º Aniversário da Biblio-
teca Municipal Manuel da 
Fonseca, data importante 
que voltou a destacar o 
trabalho desenvolvido em 
prol da promoção do livro e 
da leitura. 

Por estes dias, também a 
Feira do Livro regressou à 
Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca, onde, até ao 
dia 30, aconteceram dife-
rentes iniciativas em torno 
do livro, com destaque para 
encontros com escritores 
e contadores de histórias.
Dez dias em que a cultura 
e as artes foram presença 
permanente por todo o con-
celho: os centros recreativos 
e culturais receberam fado, 
cante e música tradicional 
e popular - promovendo a 
fruição da cultura de forma 
aberta e permanente.

O Festival encerrou a 30 
de abril, ao som do fado de 
Daniela Helena, e voltou a 
celebrar a Liberdade en-
quanto conceito e prática 
real, lembrando a história 
e olhando o futuro, numa 
parceria alargada com as 
associações, coletividades 
e juntas de freguesia do 
concelho. 
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Esta 2ª edição re-
gistou cerca de 80 
inscritos, a aquisição 
de 250 flores e 150 
sacos de composto. 

Castro Florido volta a 
embelezar ruas da vila

O concurso promoveu o embelezamento do espaço público, através do adornamento de portas, 
janelas, varandas e sacadas, tornando as localidades do concelho mais bonitas e atrativas. 

Decorreu em Castro Ver-
de, de 1 de maio a 15 
de junho, a 2ª edição 

do Concurso “Castro Florido 
2022”. Dinamizado pela Câ-
mara Municipal, o Concurso 
teve como finalidade sensibi-
lizar os munícipes para o em-
belezamento do espaço públi-
co, através do adornamento 

de portas, janelas, varandas 
e sacadas com flores, embe-
lezando, no seu conjunto, os 
prédios e as ruas, tornando 
as localidades do concelho de 
Castro Verde mais bonitas e 
atrativas. Esta edição mobi-
lizou cerca de 80 inscritos e a 
aquisição de 250 flores (mal-
vas e petúnias) e 150 sacos de 

composto da Unidade Munici-
pal de Compostagem. A Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
tem vindo a apostar na pro-
moção de iniciativas que va-
lorizem e dinamizem a parti-
cipação das pessoas na gestão 
do espaço público e, ao mesmo 
tempo, salvaguardem a iden-
tidade e coesão territorial de 

todo o concelho, a limpeza e 
decoração das ruas e fachadas. 
O Concurso pretende ainda in-
centivar o gosto pelos espaços 
verdes do concelho, propor-
cionando, deste modo, novas 
vivências e formas de estar, as-
sim como promover a consciên-
cia ambiental e, em simultâneo, 
a imagem do concelho. n

Durante os meses de julho e agosto, a Câmara 
Municipal de Castro Verde promove o programa de 
verão “Há Festa no Largo!”, direcionado para as 
localidades do concelho. 
A iniciativa vai animar os Largos e espaços públi-
cos destas localidades, durante os meses de junho, 
julho e agosto, devolvendo a estes espaços comu-
nitários, a alegria, o convívio e a animação.Música 
popular, entre outras, são algumas das propostas 

deste programa que percorrerá as localidades de 
Guerreiro, Neves da Graça, Aivados, Santa Bárbara 
de Padrões, Casével, Monte Cerro, Sete, Lomba-
dor, Entradas, Beringelinho, Galeguinha, Viseus, 
Geraldos, A-do-Corvo, Namorados, S. Marcos da 
Atabueira, Salto,  Estação de Ourique, Piçarras, 
Figuerinha, Rolão e Almeirim. A iniciativa conta 
ainda com a colaboração das Juntas de Freguesia 
do concelho. n

“Há Festa no Largo!” anima localidades do concelho
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No primeiro fim-de-se-
mana de abril, dias 1, 
2 e 3 de abril, o borre-

go do Campo Branco voltou a 
estar em destaque no 3º Festi-
val “Sabores do Borrego”. 

Depois do interregno dos 
últimos dois anos, devido às 
condicionantes provocadas pe-
la pandemia, e das edições de 
2018 e 2019 terem registado 
uma tendência de crescimen-
to, em 2022 o Festival man-
teve a tendência de expansão, 
não só pelo aumento do espaço 
disponível para a realização do 
evento, que permitiu aumen-
tar o número de expositores 
de 20 para 46, como também 
pela aposta estratégica em no-

vas atividades em torno das 
temáticas da agricultura e da 
pecuária. Esta edição do Fes-
tival Sabores do Borrego teve 
como convidado o município de 
São Brás de Alportel, que mar-
cou presença no certame com 
um stand institucional e deu a 
conhecer as suas manifestações 
culturais, tradições e costumes.

A abertura oficial do certa-
me teve lugar no dia 1 de abril 
e contou com a presença dos 
vários autarcas dos concelhos 
vizinhos e do deputado Pedro 
do Carmo. 

Palestras, tasquinhas, ses-
sões de showcooking com os 
chefs Bruno Oliveira e Saudade 
Campião, demonstrações de 

cães de pastoreio e de tosquia, 
animação para os mais novos, 
música popular e concertos com 
Rosinha, João Pedro Pais e BEH 
Trio foram alguns dos desta-
ques desta edição que garanti-
ram casa cheia ao longo dos três 
dias, onde não faltou animação 
e momentos que evocaram a tra-
dição do Campo Branco.

“Uma aposta ganha” nas pa-
lavras de David Marques, ve-
reador da Câmara Municipal de 
Castro Verde e que se revelou 
“um eixo fulcral de afirmação da 
nossa identidade, da nossa eco-
nomia regional e da capacidade 
que esta região tem de oferecer 
produtos de qualidade. Cas-
tro Verde, enquanto centro do 

Campo Branco, afirma-se como 
a base de um produto excecional 
que é o borrego. Este ano tive-
mos uma mostra permanente 
de gado durante o Festival, que 
era o elemento que faltava, e que 
veio enriquecer o programa do 
certame no que respeita à ver-
tente da produção" . 

Esta edição ficou ainda mar-
cada pelo conjunto de melhorias 
gerado no espaço, o que permi-
tiu uma nova organização, com 
uma zona reservada a exposito-
res, e maior capacidade de lota-
ção. “Este ano tivemos 46 expo-
sitores e uma nova organização 
do espaço. De referir também a 
magnífica adesão de empresas 
e instituições que procuram 

Festival regressou nos dias 1, 2 e 3 de abril, após dois anos de suspensão devido à pandemia. 
Aumento de expositores, de 20 para 46, e S. Brás de Alportel como Município convidado foram 

algumas das novidades desta 3ª edição, que voltou a ter como parceiros a Associação de 
Agricultores do Campo Branco (AACB) e o Agrupamento de Produtores Pecuários – Carnes do 

Campo Branco S.A.

“O Festival é um eixo 
fulcral de afirmação 
da nossa identidade, 
da nossa economia 
regional e da capaci-
dade que esta região 
tem de oferecer pro-
dutos de qualidade”.

Festival Sabores do Borrego



O CAMPANIÇO 11
mar/jul/2022

neste festival promover os seus 
produtos e associar-se a este 
evento, que vive da excelência 
de um produto e que é um car-
tão de visita para quem nestes 
três dias visitou Castro Verde”.

Ao segundo dia, o “Almoço 
com Pastores” juntou à mesa do 
festival perto de 150 pessoas, 
num momento de grande con-
vívio, que prestou homenagem 
a estes homens do Campo Bran-
co. Organizado pela Câmara 
Municipal de Castro Verde, “o 
evento veio reforçar as parce-
rias existentes desde a primei-
ra hora” com a Associação de 
Agricultores do Campo Branco 
e o Agrupamento de Produtores 
Pecuários – Carnes do Campo 

Branco S.A. Parcerias funda-
mentais para o crescimento do 
festival” e que “vão continuar no 
futuro pelo sucesso obtido não 
só no Festival “Sabores do Borre-
go”, como durante o decorrer da 
Semana Gastronómica. Ambos 
os eventos permitiram afirmar 
uma marca de excelência que é 
o Borrego do Campo Branco e 
valorizar o nosso mundo rural 
naquilo que tem de mais genuí-
no”, sublinhou. Um trabalho de 
parceria, desenvolvido ao longo 
do ano, e que tem como prio-
ridade a valorização do Carne 
de Borrego do Campo Branco 
“com mais-valias para o cres-
cimento da economia local”, 
reforça David Marques. n  

De 1 a 10 de abril, integrada no Festival 
“Sabores do Borrego”, decorreu em Castro 
Verde e Entradas a Semana Gastronómica do 
Borrego que contou com a participação de 11 
restaurantes. Durante uma semana foi possível 
degustar uma variedade de pratos à base de 
borrego como a cabeça de borrego assada, os 
borreguinhos de azeite, o ensopado à antiga ou 
a caldeirada de borrego. 

Iguarias confecionadas com a mestria dos 
saberes tradicionais que permitiram divulgar 
a excelência dos produtos e da gastronomia 
alentejanos. A Semana Gastronómica do 
Borrego é uma iniciativa da Câmara Municipal 
de Castro Verde, em parceria com a Associação 
de Agricultores do Campo Branco, as Carnes do 
Campo Branco - Agrupamento de Produtores 
Pecuários, S.A. e os Restaurantes aderentes. n

IV SEMANA GASTRONÓMICA 

Sabores da tradição nos restaurantes do concelho

“Esta edição ficou 
marcada pela mag-
nífica adesão de 
empresas e institui-
ções que procuram 
promover os seus 
produtos e associar-
-se a este evento que 
vive da excelência 
de um produto e que 
é um cartão de visita 
para quem, nestes 
três dias, passou por 
Castro Verde”.

SABORES DO BORREGO

São Brás de Alportel
foi o município 

convidado 

O município algarvio de São Brás de Alpor-
tel foi o convidado especial desta edi-
ção do Festival Sabores do Borrego. Esta 

foi uma das novidades do programa do certame.  
Localizado no coração do sotavento algarvio, entre 
o barrocal e a serra, São Brás de Alportel conserva as 
suas tradições e manifestações culturais e uma rica 
e saborosa gastronomia, potencialidades que inte-
graram a presença do município em Castro Verde, no 
Festival Sabores do Borrego, onde se fez representar 
com um stand institucional, dando a conhecer o con-
celho, a sua cultura e os seus costumes e tradições, 
e onde marcaram presença alguns artesãos locais. 
Também o folclore algarvio esteve em destaque nesta 
participação do município, através dos corridinhos típi-
cos e “ balhos” de roda do Rancho Típico Sambrasense.n

FESTIVAL
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O Município de Castro 
Verde aprovou a 21 de 
fevereiro, em reunião da 

Assembleia Municipal, a classifi-
cação do Cante Alentejano como 
Património Cultural Imaterial de 
Interesse Municipal. Esta decisão 
demonstra a vontade do Muni-
cípio em promover a contínua 
preservação e valorização desta 
expressão artística identitária e 
representa o reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido há décadas 
pelos Grupos Corais do concelho. 
Esta classificação reflete também 
uma aposta clara na definição 
de uma estratégia global de sal-
vaguarda do Cante no concelho, 
processo esse que está em curso, 
e que se expressou na criação re-
cente do Observatório e Centro de 
Documentação do Cante Alente-
jano, a funcionar no Centro de Ar-
tes e da Viola Campaniça. O Cante 
Alentejano, Património Cultural 
Imaterial da Humanidade desde 
2014, reforça o diálogo entre di-
ferentes gerações e indivíduos de 
diferentes origens, contribuindo 
para a coesão social no concelho, 
pelo que esta classificação vai ao 
encontro dos objetivos da autar-
quia na promoção de iniciativas 
que valorizem e preservem o pa-
trimónio cultural do concelho. n

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) deu início ao 
procedimento da classificação do Megalitismo Alentejano como 
Património Cultural, conjunto que totaliza 2049 monumentos, 
cinco dos quais localizados no concelho de Castro Verde, confor-
me anúncio publicado em Diário da República (DR, 2.ª Série, n.º 
40 de 25 de fevereiro de 2022, anúncio n.º 39/2022).
De acordo com a Direção-Geral a “urgência da salvaguarda deste 
conjunto surge perante as várias destruições de património ar-
queológico resultantes do modelo de agricultura superintensiva 

que tem vindo a ser implementado no Alentejo, numa situação 
dramática e de crescente e sistemático desaparecimento da sua 
paisagem cultural.”
O processo de classificação foi desencadeado em outubro de 
2020 pela Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula 
Amendoeira, que requereu, junto da Direção-geral do Patrimó-
nio Cultural e do Conselho Nacional de Cultura, a classificação 
urgente e excecional de todo o conjunto do património megalíti-
co da região do Alentejo como conjunto de interesse nacional. n

No âmbito do Dia Inter-
nacional dos Monu-
mentos e Sítios, que se 

assinalou a 18 de abril, a Câma-
ra Municipal de Castro Verde 
promoveu, nos dias 18, 19 e 20 
de abril, a iniciativa “Patrimó-
nio na Biosfera de Castro Ver-
de”, que abrangeu um conjunto 
de visitas-guiadas abertas à po-
pulação.

Destaque para a visita-guia-
da às obras em curso na Basílica 
Real de Castro Verde, durante a 
qual foi efetuado um enquadra-
mento histórico da sua cons-
trução pelo Prof. Rui Santana e 
pelo Pe. Luís Fernandes, intitu-
lada “A Basílica Real e a Batalha 
de Ourique: As Origens”.

No dia 19, teve lugar a ini-
ciativa “A Basílica nos Dias de 
Hoje: Restauro e Classificação 
como Monumento Nacional”, 
numa visita-guiada às obras em 
curso da Basílica Real, que con-
tou com a explicação das várias 
fases das obras de requalifica-
ção pelo historiador Constan-
tino Piçarra e pelo Pe. Luís Fer-
nandes.

No dia 20 de abril, os alunos 

do ensino secundário tiveram 
a oportunidade de participar 
numa visita-guiada às Obras 
de Restauro da Basílica Real e a 
S. Pedro das Cabeças, local his-
tórico da Batalha de Ourique. 
Estas duas visitas contam com 
a participação do Dr. José Fran-

cisco Guerreiro.
O Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios foi ins-
tituído em 18 de abril de 1982 
pelo ICOMOS e aprovado pela 
UNESCO no ano seguinte. A 
partir de então, esta data co-
memorativa tem vindo a ofe-

recer a oportunidade de au-
mentar a consciência pública 
relativamente à diversidade 
do património e aos esforços 
necessários para o proteger e 
conservar, permitindo, ainda, 
chamar a atenção para a sua 
vulnerabilidade. n

Aberto processo para classificar megalitismo 
alentejano como património cultural

Castro Verde celebra 
Monumentos e Sítios

Castro 
classifica 
o Cante

© LUSA

Festival Castro Mineiro 2022

Concelho celebra identidade mineira  
Nos dias 2, 3 e 4 de se-

tembro, o Parque da Liber-
dade, em Castro Verde vai 
ser palco da primeira edição 
do Festival “Castro Minei-
ro”, um espaço de encontro 
entre diferentes expressões 
artísticas, culturais e so-
ciais, que convidam a desco-
brir e a colocar em evidên-
cia a inovação tecnológica, 
cultural e social que se vive 
nos territórios mineiros, em 
diálogo permanente com o 
património da tradição de 

séculos de mineração. No plano 
musical, o Festival contará com 
Fogo Fogo e Virgul (2 Set.), Sara 
Correia e Tim e Amigos (3 Set.) 
e Ana Arrebentinha e Kum-
pania Algazarra (4 Set.) como 
cabeças de cartaz do progra-
ma, do qual fazem ainda parte 
projetos musicais como “Home 
Duo” (João Campos Palma e 
Tomás Martin) e “Terra Sul” 
(Ricardo Martins e Vítor Baca-
lhau), a 2 de setembro, “RAIA 
– Planeta Campaniça” (Tozé Be-
xiga) e RUSSA – O Hip Hop no 

Feminino, a 3 de setembro. No 
plano humorístico, o programa 
conta com a presença de Ana 
Arrebentinha que apresenta 
em Castro Verde a 4 de setem-
bro, último dia do Festival, o 
seu espetáculo de stand-up 
comedy. A tradição do cante e 
da viola campaniça também 
estarão presentes 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), do grupo de Tocadores 
de Viola Campaniça de Castro 
Verde. Artes plásticas, expo-
sições, conferências, gastro-
nomia, iniciativas ligadas à 
atividade mineira e exposito-
res são outras das atividades 
que compõem a programação 
desta iniciativa, que terá en-
trada livre. O Festival é uma 
organização da Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, em 
parceria com a SOMINCOR, 
sob a direção artística de Na-
poleão Mira. n  

O Festival visa cele-
brar a identidade 
mineira que tem 
vindo a ser cons-
truída ao longo dos 
últimos 40 anos, 
através daquele que 
é um dos mais impor-
tantes empreendi-
mentos mineiros da 
Europa: a Mina de 
Neves-Corvo. 
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O Município de Castro 
Verde apresentou du-
rante a manhã do dia 

22 de abril, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, a Comissão 
Municipal para as Celebrações 
do 50° Aniversário do 25 de 
Abril de 1974 que irá trabalhar e 
acompanhar o programa come-
morativo da Revolução dos Cra-
vos, ao longo dos próximo dois 
anos. Com coordenação geral do 

Presidente da Câmara Munici-
pal, António José Brito, e do his-
toriador Constantino Piçarra, a 
Comissão é ainda composta por 
Andreia Alves Silva (Estudante 
Universitária), António dos An-
jos (Dirigente Associativo), Car-
los Vitoriano (Dirigente do Setor 
Social), Gonçalo Mamede (Diri-
gente Estudantil Universitário), 
João Luís Figueira (Engenhei-
ro Agrónomo), Lucinda Simões 

(Professora), Madalena Coelho 
(Professora), Manuel Marques 
(Autarca Aposentado), Manuela 
Florêncio (Professora e Autarca) 
e Sara Saturnino (Gestora e Au-
tarca). Durante a sessão foi tam-
bém inaugurada a exposição de 
fotografias, da autoria de Vitória 
Nobre, com imagens da manifes-
tação popular do 1 de maio de 
1975, naquela que foi uma gran-
de "explosão" de alegria nas ruas 

da vila. O programa do 50° Ani-
versário do 25 de Abril em Castro 
Verde “vai prolongar-se até 25 
de abril de 2024” e contemplará 
“a dinamização de um conjun-
to de iniciativas que pretendem 
reforçar a importância desta 
data histórica, valorizando os 
princípios da liberdade e da de-
mocracia, através da celebração 
e preservação dos valores e das 
conquistas da Revolução”. n

50º Aniversário do 25 de Abril de 1974

Castro Verde apresentou 
Comissão Municipal 

e Programa Comemorativo

"Este programa 
comemorativo 
visa reforçar a 
importância desta 
data histórica, 
valorizando os 
princípios da 
liberdade e da 
democracia"

O programa do 50° Aniversário do 25 de Abril vai prolongar-se até 25 de abril de 2024 e 
contemplará a dinamização de iniciativas que reforçam a importância desta data histórica.

Em 2022 Castro Verde inicia uma nova fase da relação 
com o Festival Sete Sóis Sete Luas. No ano em que se 
comemora o Centenário de José Saramago, escritor 
cuja obra e pensamento inspirou, e continua a ins-
pirar, esta viagem de encontro entre os povos e as 
culturas, Castro Verde acolhe, entre maio e setembro, 
unindo a primavera e o verão, no calor das ruas e das 
praças, em diferentes momentos, diversas manifes-
tações artísticas e culturais – música, teatro, circo e 
artes plásticas.
O programa desta edição teve início a 19 de junho, 
com  o espetáculo de circo de Leo Bassi, precedido do 

Laboratório de gastronomia da região de Valência com 
o chef Victor Basset. Em julho, o Festival apresentou 
Jessica Arpin e o seu espetáculo de bicicleta acrobáti-
ca, e a nova produção original “7Sóis Tarrafal Orkes-
tra”, de Cabo Verde. Em setembro, o artista Sept (La 
Reunión) vai estar em Castro Verde para a realização 
de uma obra de street art (4 a 8 setembro). O Festival 
Sete Sóis Sete Luas 2022 é promovido, nesta sua 30ª 
edição, por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 
Países do Mediterrâneo e do mundo lusófono: Brasil, 
Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, 
Itália, Marrocos, Portugal, Tunísia. n

Festival Sete Sóis Sete Luas 2022
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Perante o cenário de seca 
severa que a região do Baixo 
Alentejo atravessa, a Câmara 
Municipal de Castro Verde vol-
ta a apelar à poupança de água 
no concelho através da campa-
nha de sensibilização “Vamos 
Poupar Água. Todos os Gestos 
Contam!”, que tem como obje-
tivo alertar a população para 
a importância do uso racional 
deste recurso. A campanha pro-
põe medidas para o uso eficien-
te da água em pequenos gestos 
do dia-a-dia, contribuindo as-
sim para minimizar os riscos 
de escassez hídrica e para me-
lhorar as condições ambientais 
nos meios hídricos. A Câmara 
Municipal implementou, entre-
tanto, algumas medidas de di-
minuição do consumo de água, 
como a redução em 50% do nú-
mero de regas na generalidade 
dos espaços verdes e uma ati-
tude mais vigilante no controle 

de gastos exagerados.Refira-se 
que na sede de concelho, em 
particular, Castro Verde en-
frenta dificuldades acrescidas 
uma vez que a vila é abastecida a 
partir da Barragem do Monte da 
Rocha cuja capacidade de arma-
zenamento regista atualmente 
um volume de 15%. Perante esta 
situação tão difícil, as palavras 
não bastam, é urgente agir de 
modo concreto e consciente.   
Junte-se a esta causa. n

No passado dia 22 de 
março, Castro Verde as-
sinalou o Dia Mundial 

da Água através da realização da 
ação de sensibilização “Dá-me 
Uma Pinguinha de Água”.

A iniciativa teve como intui-
to alertar e sensibilizar a co-
munidade para a importância 
da poupança deste recurso tão 
essencial e decorreu na Praça 
da República, onde reuniu os 
grupos corais “As Ceifeiras” de 
Entradas e “Os Ganhões” de 
Castro Verde, bem como cerca 

de 80 alunos do projeto “Can-
te nas Escolas” do 1º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, que aqui inter-
pretaram modas alentejanas 
alusivas à temática da água.

A ação contou com a pre-
sença do Presidente da Câma-
ra Municipal de Castro Verde, 
António José Brito, do presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração, Francisco Narciso, 
e do administrador, João Mau-
rício, ambos da AgdA - Águas 
Públicas do Alentejo. n

SOCIEDADE

Iniciativa alertou 
e sensibilizou para 
a importância da 
poupança deste 
recurso tão essencial

Voluntários recolhem 
lixo na Sete

Executivo e Deputados 
Municipais visitaram obras 

da Escola Secundária

Realizou-se a 12 de abril, 
na aldeia de Sete, freguesia 
de Santa Bárbara de Padrões, 
uma Recolha Solidária de 
Resíduos, intitulada “A vida 
acontece, quando o lixo de-
saparece”. A iniciativa de-
correu no âmbito do projeto 
desenvolvido pela aluna do 
11º ano, do Curso de Línguas 
e Humanidades, Verónica 
Marçalo, na disciplina de 
Educação para a Cidadania. 

A iniciativa contou com a 
participação de um conjun-
to de voluntários, que asse-
gurou a recolha de lixo na 
localidade, e com o apoio da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e da Junta de Fregue-
sia de Santa Bárbara de Pa-
drões. O projeto consiste no 

levantamento e sinalização 
dos locais com acumulação 
de lixos urbanos e vai reali-
zar-se uma vez por mês nou-
tras localidades, tendo como 
objetivo a redução e remoção 
de resíduos nas localidades 
da freguesia, bem como a 
consciencialização da popu-
lação para a importância da 
redução/ eliminação de lixei-
ras ao ar livre.

Está igualmente prevista 
a construção de pequenos 
espaços vedados nas locali-
dades de Santa Bárbara de 
Padrões, Lombador, Sete, 
Beringelinho e Viseus, que 
permitam o depósito de re-
síduos, evitando a criação de 
“lixeiras” de ar livre e desor-
denadas. n

O Executivo da Câmara Mu-
nicipal e os Deputados da As-
sembleia Municipal de Castro 
Verde visitaram, a 20 de junho, 
as obras em curso na Escola Se-
cundária de Castro Verde.

A iniciativa teve como finali-
dade dar a conhecer a evolução 
da empreitada, que representa 
um investimento da Câmara 
Municipal superior a três mi-
lhões de euros, e que se assume 

como estratégico para o futuro.
A obra está a ser levada a 

cabo pela empresa JRC - Cons-
truções e Obras Públicas e 
“contempla a recuperação e 
modernização dos edifícios, 
permitindo resolver problemas 
estruturais graves, remover as 
coberturas com amianto e ins-
talar novo e moderno mobiliá-
rio”, observou o presidente da 
Câmara, António José Brito. n

Dá-me uma Pinguinha de Água

Castro Verde assinala 
Dia Mundial da Água

“TODOS OS GESTOS CONTAM!"

Câmara apela 
à poupança de água

50% 
de redução do 
número de regas 
dos espaços verdes.
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De 10 a 13 de maio, o CLDS 
4G Castro + Vivo, em co-
laboração com a Câmara 

Municipal de Castro Verde, pro-
moveu a "Semana Castro + Vivo 
Empreendedor".

A iniciativa promoveu diversas 
ações de capacitação na área do 
empreendedorismo associativo 
e empresarial, e dinâmicas asso-
ciadas à intergeracionalidade e 
voluntariado, entre outras. Des-
taque no dia 12, para a apresen-

tação do projeto "Livres e Iguais", 
que contou com a presença do 
músico Carlão que abordou o te-
ma da discriminação étnica e ra-
cial, através de uma performance 
musical e teatral.

Paralelamente, a Semana do 
Empreendedor apostou também 
em diversas ações em torno do 
voluntariado, tendo apresentado, 
neste âmbito, o hino do “Pedalar 
sem Idade - Castro Verde”, da au-
toria do professor José Abreu. n 

CLDS Castro + Vivo 

Semana do 
Empreendedor

RESERVAS DA BIOSFERA
Dia Aberto à População 

sensibilizou para  
desenvolvimento sustentável

No âmbito do projeto 
“Reservas da Biosfe-
ra: Territórios Sus-

tentáveis, Comunidades Re-
silientes”, a Universidade de 
Coimbra, em parceria com as 
entidades gestoras da Reserva 
da Biosfera de Castro Verde – 
Câmara Municipal de Castro 
Verde, Liga para a Proteção 
da Natureza e Associação de 
Agricultores do Campo Bran-
co – promoveu, no dia 17 de 
março, no Centro de Artes e 
da Viola Campaniça, um Dia 

Aberto a toda a população. 
Esta iniciativa teve como fi-
nalidade avaliar as perceções 
sobre quais são os serviços 
dos ecossistemas-chave no 
território, assim como efetuar 
o seu mapeamento, sensibi-
lizando os participantes para 
a importância da Reserva da 
Biosfera de Castro Verde, os 
seus serviços dos ecossiste-
mas e biodiversidade, assim 
como do seu papel como ele-
mentos-chave para o desen-
volvimento sustentável. n

O Município de Castro Verde mar-
cou presença na 38ª Ovibeja, que 
decorreu de 21 a 25 de abril, com 
um stand promocional do conce-
lho alusivo à Reserva da Biosfera 
da UNESCO e à Feira de Castro. 
Em exposição estiveram alguns 
produtos locais, como mel, vinho 
e licores, peças de artesanato e 
materiais promocionais de Castro 
Verde. De salientar que, a convite 

da CIMBAL, o concelho de Castro 
Verde fez-se ainda representar 
pelo Grupo de Violas Campaniças 
da Cortiçol. 
A OVIBEJA tem como objetivo 
primordial a divulgação da eco-
nomia, tradição e cultura do povo 
alentejano e assume-se como fator 
de relevo no desenvolvimento 
regional na vertente económica e 
social. n

Município presente na Ovibeja 2022

SOCIEDADE

Três dias dedicados 
ao empreendedo-
rismo associativo 
e empresarial, mas 
também ao volunta-
riado e à intergera-
cionalidade. 

Decorreu de 20 a 23 de ju-
nho, uma visita das turmas 
do 4° ano do Agrupamento de 
Escolas de Castro Verde à Re-
serva da Biosfera de Santana, 
na Ilha da Madeira.

Esta visita envolveu um 
total de 42 alunos, acompa-
nhados por 16 professores, 
auxiliares e representantes 
das entidades da parceria de 
gestão da Reserva da Biosfera 
de Castro Verde – Câmara Mu-

nicipal, Liga para a Proteção 
da Natureza e Associação de 
Agricultores do Campo Bran-
co – e teve como objetivo as-
sinalar a conclusão do 1° ciclo 
de ensino básico e promover a 
descoberta de uma outra Re-
serva da Biosfera portuguesa.

Ao longo destes quatro dias, 
este intercâmbio  proporcio-
nou diferentes visitas e esti-
mulou o conhecimento mútuo 
entre estes dois territórios. n

Alunos do 4º ano visitam 
Reserva da Biosfera de Santana
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No dia 5 de junho, Castro Verde recebeu 
a Taça Regional XCO Algarve, organizada 
pela AMCP Bike Team. A iniciativa reali-
zou-se na Cerca dos Pinheiros,  integra-
da nos Jogos Concelhios 2022, e incluiu 
provas em linha nas categorias de escolas 
e competição, que reuniram atletas da 
modalidade. A iniciativa contou com o 

apoio da Delegação do Algarve da Fede-
ração Portuguesa de Ciclismo, da Câmara 
Municipal de Castro Verde e da União de 
Freguesias de Castro Verde e Casével, da 
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
Castro Verde e da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Castro 
Verde. n

AMCP Bike Team organiza Taça Regional 
XCO Algarve em Castro Verde

A Sociedade Recrea-
tiva e Desportiva 
Entradense promo-

veu, a 28 de maio, a pri-
meira edição do Torneio 
de Pesca de Margem ao 
Achigã, que decorreu na 
barragem da Herdade da 
Mingorra.

A competição registou 
55 participantes, prove-
nientes de toda a região, 
mas também dos distritos 
de Évora, Portalegre, Cas-
telo Branco e Lisboa e teve 
como grande vencedor Jo-
sé Palma, com um total de 
3.730 kgs capturados.

Em segundo lugar ficou 
Jaime Rocha (3,550 kgs), 
em terceiro João Nunes 
(3,290 kgs), em quarto Ru-
ben Diniz (1,810 kgs), em 
quinto Nuno Santos (1,020 
kgs) e, em sexto, Rafael Ca-
tarino (0,220 kgs).

A maior captura, tam-
bém premiada, pertenceu 
a Jaime Rocha, com um 
exemplar de 2,260 kgs.

Após a prova, os parti-

cipantes tiveram direito 
a um jantar no Centro Re-
creativo de Entradas, onde 
foram entregues lembran-
ças a todos.

“Foi a primeira vez que a 
SRDE organizou um even-
to do género e registámos, 
com grande agrado, o nível 
de adesão que teve, assim 
como o facto de tudo ter 
decorrido da melhor for-
ma, sem incidentes e com 
grande espírito de conví-
vio e camaradagem entre 
todos. Foi um grande dia”, 
afirma Carlos Pinto, presi-
dente da direção da SRDE.

A realização deste evento 
surge no âmbito da apos-
ta que a coletividade tem 
vindo a fazer na promoção 
de iniciativas desportivas, 
mas também de cariz cul-
tural ou recreativo.

“A nossa grande ambição 
é tornar a SRDE num clube 
cada vez mais eclético e re-
presentativo de Entradas 
e dos Entradenses”, acres-
centa. n

SRD Entradense 
promoveu 1º Torneio 
de Pesca de Margem 

ao Achigã

Esta primeira 
edição do 
Torneio de Pesca 
de Margem 
ao Achigã foi 
um verdadeiro 
sucesso e o 
balanço é, sem 
dúvida, muito 
positivo.

CRAQUESDATERRA

Toi 
Valentim
43 anos Passou pelo Futebol Clube Castrense e 

pela União de Santiago, alinhou pelo 
Vasco da Gama de Sines, pelo Mineiro 
Aljustrelense e pelo Olhanense, mas 
foram as épocas em que jogou com o 

emblema do Farense ao peito, que mais marcaram 
a vida e o percurso desportivo de António Valen-
tim. Natural dos Geraldos, concelho de Castro 
Verde, “Toi” tem hoje 43 anos e há muito que 
deixou para trás os relvados. “Deixei de jogar cedo. 
Tinha 26 anos quando “arrumei as chuteiras”. 
Na altura comecei a trabalhar por turnos e não 
me podia dedicar a 100%. Havia dias em que não 
conseguia treinar devido aos horários, e já que não 
podia estar a 100%, decidi parar”, refere. Mas, vol-
tando atrás no tempo e, ao contrário do que seria 
esperado, o seu primeiro contacto com o futebol só 
aconteceu no início da adolescência. “Em compa-
ração com os miúdos de hoje em dia, que começam 
logo com 7, 8 anos, eu comecei tarde. Já tinha 14 
anos e estava no meu último ano de iniciado”, 
afirma. No entanto, a paixão pelo “desporto-rei” 
já vinha de trás. "Nos meus tempos de miúdo, não 
havia a “oferta” de entretenimento que os miúdos 
de hoje em dia têm. Uma bola de futebol era, no 
meu caso, o melhor que havia”. E foi esta paixão 
pelo futebol que fez com que o seu destino passasse 
por uma das maiores equipas de futebol do sul do 
país, durante quase cinco épocas, onde jogou como 
juvenil, júnior e sénior.  “Assinar um contrato de 
profissional com o Farense foi, sem dúvida, o mo-
mento mais marcante da minha carreira enquanto 
futebolista”, afirma. Desses tempos, guarda na 
memória alguns momentos caricatos, vividos com 
os companheiros de equipa. “Lembro-me de um 
jogo que fomos disputar, e o balneário era muito 
pequeno. Não havia cabides para todos. Mas um 
colega meu, que já conhecia o balneário, além das 
botas de futebol, levou também um martelo e dois 
pregos para improvisar um cabide. Foi risada total 
no balneário”, recorda.

Depois de dar por encerrada a sua carreira fute-
bolística, ainda jogou algumas vezes, em partidas 
informais entre amigos, mas, presentemente, há 
muito que “Toi” não “toca” numa bola de futebol.

“O meu envolvimento com o futebol terminou 
mesmo no dia em que deixei de jogar”, conclui. n

 “Assinar um 
contrato de 
profissional 
com o Fa-
rense foi, sem 
dúvida, o mo-
mento mais 
marcante da 
minha car-
reira enquan-
to futebolista”
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Jogos concelhios 2022

Os Técnicos de Desporto da Câ-
mara Municipal de Castro Verde 
participaram como coautores no 
livro “Gestão Municipal do Des-
porto – I Livro MAD T”, a primei-
ra publicação editada no âmbito 
do programa Municípios Amigos 
do Desporto, que resultou da dis-
cussão e do trabalho em rede dos 
diversos municípios, e assenta 

em diversos tópicos da Gestão 
Municipal do Desporto.

Esta participação aconteceu 
através da sua integração no 
grupo de trabalho constituído 
por representantes dos municí-
pios de Serpa, Paredes, Oliveira 
do Hospital, Miranda do Douro 
e Madalena, que produziu o ca-
pítulo sobre a temática do enve-

lhecimento ativo e a atividade 
física. 

Após uma pequena introdução 
sobre o tema e de uma apresen-
tação do papel das autarquias 
neste campo, este capítulo apre-
senta, de forma sistemática, os 
projetos direcionados para a 
população sénior desenvolvidos 
pelos seis municípios. No caso de 

Castro Verde foi apresentado o 
projeto Castro Verde XXI.

O livro, que foi apresentado 
a 28 de março de 2022, em Oli-
veira do Bairro, durante a rea-
lização do Seminário do MAD, 
pretende ser um manual essen-
cialmente prático e de introdu-
ção aos livros que serão editados 
num futuro próximo.n

Livro "Gestão Municipal do Desporto"
Técnicos de Desporto do Município participam como co-autores

Encerrou a 16 de junho 
mais uma edição dos 
Jogos Concelhios, inicia-

tiva que desde março promove 
a atividade física em todo o 
concelho.

Destes quatro meses, fica o re-
gisto de uma iniciativa que ape-
lou à prática de atividade física 
e pôs à disposição da população 
cerca de 30 atividades desporti-
vas direcionadas a diferentes fai-
xas etárias.

Modalidades que tiveram sub-
jacente a importância da ativi-
dade física regular, potenciadora 
da saúde e do bem-estar, mas 
também a ocupação saudável dos 
tempos livres e a promoção do 
convívio social, valorizando os 
espaços ao ar livre e as infraestru-
turas desportivas, municipais e 
associativas. 

Fundamental para o sucesso 
dos Jogos Concelhios tem sido o 
papel desempenhado por todos 
os parceiros do projeto - Agrupa-
mento de Escolas de Castro Ver-
de, associações, coletividades e 
juntas de freguesia do concelho.n

Quatro meses que tiveram presente a importância da prática de atividade física regular, mas 
também a ocupação saudável dos tempos livres, o convívio e a valorização dos espaços ao ar livre    

e das infraestruturas desportivas.

144 participantes, federados e não federados, marca-
ram presença na 4ª Travessia da Planície que aconteceu 
a 4 de junho, num percurso entre Entradas e S. Marcos 
da Atabueira e que abrangeu a prática de corrida (11 
km) e caminhada (7 Km ou 11 Km).
A prova foi uma organização da Câmara Municipal de 
Castro Verde, com o apoio das Juntas de Freguesia 

de São Marcos da Atabueira e Entradas, e a colabo-
ração da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
Castro Verde, Grupo da Juventude da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Castro Verde, Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde, Juve Bombeiros de Castro Verde, 
Guarda Nacional Republicana e Associação de Atletis-
mo de Beja. n

 
4ª TRAVESSIA DA PLANÍCIE

Prova reuniu 144 participantes num percurso 
que ligou Entradas a São Marcos

 

30
atividades despor-
tivas direcionadas 
a diferentes faixas 
etárias.
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NECROLOGIA
Aldina da Palma Brito, 90 anos, Santa Bárbara de Padrões 
António Jorge, 85 anos, Monte Cerro 
António Palmira Peres, 80 anos, Castro Verde 
Carlos Manuel Pereira Vinagre, 64 anos, Castro Verde 
Conceição Guerreiro Serrana, Castro Verde 
Cremilde de Jesus Nascimento Delgado Damas, 85 anos, Sete 
Fernando Manuel Costa Batista, 70 anos, Castro Verde 
Francisco António Canário, 85 anos, Sete. 
Francisco Guerreiro Pereira, 81 anos, Entradas 
Inácia Maria de Sousa Borralho, 84 anos, Castro Verde 
Jesuína Revés Castilho, 87 anos, Viseus 
Joaquim Manuel Marques Damos, 82 anos, Sete 
Joaquim Patrício Guerreiro, 96 anos, Casével 
Leonel Lança Ribeiro, 82 anos, Casével 
Leonor Maria Figueira, 85 anos, Neves da Graça 
Luís Miguel Mira Cravo, 46 anos, Entradas 
Manuel Pedro Medeiro, 74 anos, Piçarras 
Maria Bárbara Barão dos Santos, 90 anos, Castro Verde 
Maria Carolina G. Afilhado Botelho, 97 anos, Castro Verde 
Maria Cidália Batista Revés, 83 anos, Castro Verde 
Maria Emília Martins Rosa, 82 anos, Geraldos 
Maria Francisca Guerreiro da Palma, 96 anos, Castro Verde
Maria Francisca Teresa Alfredo, 76 anos, Sete 
Maria Inácia da Luz Romão, 93 anos, Santa Bárbara de Padrões 
Maria Iria Gonçalves Malveira, 85 anos, Casével 
Maria Nascimento Franco Colaço, 81 anos, Casével 
Mariana Bárbara Josefina, 94 anos, Santa Bárbara de Padrões 
Palmira de Brito Gomes Gonçalves, 83 anos, Parede 
Palmira Maria Vaz, 86 anos, Castro Verde 
Ricardo Jorge Madeira Dores, 22 anos, Castro Verde 
Vítor José Diogo Colaço, 58 anos, Castro Verde

DO LEITOR

Abril Mulher
E tu Mulher
Carregada de Abril
Que sangras da carne
Liberdade
E habitas sufocada

Sob o espartilho do silêncio
Amordaçada
Rasgas os dias
Em memórias do que já foste.
Fechada em grades invísiveis
E vorazes

E na solidão atroz
Do pensamento
Definhas numa revolução
Que te consume.
Mas só tu Mulher
Que paristes o mundo

E trazes na carne
A essência da liberdade
Podes gritar mais alto
Para além dos muros que te 
apresionam.

José Bravo Rosa - Castro Verde

I  
Estás doente? 
Isso é do tempo  
Chove muito 
Mas que tempo tão ruim 
Está muito sol e calor demais 
De tudo o tempo tem culpa 
Nem tens tempo para dormir 
O tempo não se paga 
Passa o tempo sem saberes 
Que não tens tempo para nada. 

II  
Não tens tempo para os filhos 
Nem para as pessoas de idade 
De tudo o que vais passando 
Pensas que não é verdade 
Há quem tenha muito tempo 
Sem nada para fazer 
E há quem não tenha tempo para viver 
Que são aquelas pessoas que trabalham 
e não têm tempo para sair.  

III  
Vais para o trabalho cansada 

Já tens pouco tempo para os 
transportes apanhar 
Se tu a horas não chegares, 
vais ouvir do patrão ou chefe 
E vais para a rua 
Nem tens tempo para falar.  

IV  
Não queiras para o tempo 
Que o tempo passa depressa 
Aproveita bem o tempo 
Que o tempo não volta atrás 
Faz o que puderes, anda alegre 
E se tiveres vontade 
Tudo conseguirás.  

V  
Chega assim o fim do tempo 
Sem tempo para respirar 
Não teve tempo para nada 
Levou a vida a correr 
Acaba tudo com o tempo  
Quando um dia tu morreres.  

Maria de Jesus Peres Lopes - Lisboa
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Em abril de 1992, um grupo 
de entradenses foi o gran-
de precursor do projeto 

social que haveria de se afirmar 
como uma das instituições de re-
ferência no apoio à terceira idade 
no concelho de Castro Verde e a 
maior entidade empregadora da 
freguesia de Entradas. O objeti-
vo deste grupo, e principalmente 
do seu mentor, Manuel António 
Domingos, era o de criar uma 
instituição que desse apoio aos 
idosos da terra, através da cons-
trução de um Lar de Idosos. Um 
processo que se arrastou ao lon-
go de vários anos, mas que aca-
bou por dar frutos quando, em 
2001, conseguiu concretizar a 
abertura das valências de Cen-
tro de Dia e Apoio Domiciliário, 
através de um projeto de “Luta 
Contra a Pobreza”, e que atual-
mente presta Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) a 39 idosos 
das freguesias de Entradas, Cas-
tro Verde, S. Marcos da Atabuei-
ra e Santa Bárbara de Padrões, e 
tem 6 utentes em Centro de Dia. 
“A missão sempre foi criar uma 
instituição que desse apoio à 
nossa população mais idosa, pro-
movesse a sua qualidade de vida 

e respondesse às suas necessi-
dades e expectativas. Por isso, 
temos pautado o nosso trabalho 
pela adequação e qualificação 
dos serviços prestados e intro-
duzido melhorias de forma a 
contribuir para o bem-estar dos 
nossos clientes”, afirma Sauda-
de Contreiras, membro da atual 
direção do Lar Frei Manuel das 
Entradas, que também integrou 
a primeira direção da instituição. 
Em dezembro de 2015, o Lar 
conseguiu, finalmente, atin-
gir um dos grandes objetivos a 
que se propôs, e que esteve na 
génese da sua criação: a aber-
tura da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas (ERPI), 
com capacidade para 41 camas. 
Além do serviço fundamental 
que presta aos mais idosos, a 
instituição conseguiu afirmar-se 
como a maior entidade empre-
gadora da freguesia de Entra-
das, principalmente no que res-
peita ao emprego no feminino, 
como refere Saudade Contreiras. 
“Atualmente o Lar Frei Manuel 
das Entradas emprega 40 mulhe-
res que, diariamente, dão o seu 
melhor para o bem-estar dos ido-
sos. O facto de termos consegui-

do criar este número de postos 
de trabalho foi outra das mais-
-valias que esta instituição trou-
xe para a freguesia e para o con-
celho, tendo em conta as escassas 
oportunidades de trabalho”. 
Nestes últimos dois anos, marca-
dos pela pandemia, o Lar  depa-
rou-se com muitas dificuldades 
e novos desafios. “Acho que nun-
ca ninguém pensou viver uma 
situação destas. A pandemia 
trouxe-nos muitos constrangi-
mentos e obrigou a que tivésse-
mos que alterar e adaptar pra-
ticamente tudo na instituição, 
desde a obrigatoriedade de uso 
de equipamentos de proteção e 
segurança, à privação que os re-
sidentes têm tido em relação aos 
contactos com o exterior e com 
as suas famílias”, acrescenta. 
Em agosto de 2021, a institui-
ção deparou-se com uma das 
situações mais difíceis des-
de a sua existência, um sur-
to de Covid-19 na ERPI, que 
acabou por atingir quase a to-
talidade dos seus residentes. 
“Foi uma situação muito com-
plicada, não só pelos riscos de 
saúde que os idosos e as fun-
cionárias correram, como tam-

bém pela enorme despesa que 
este episódio despoletou. Feliz-
mente conseguimos ultrapas-
sar a situação e muito temos a 
agradecer a todos os que con-
tribuíram para que a situação 
não fosse ainda pior”, afirma. 
Os tempos que correm são de 
desafios, mas Saudade Con-
treiras acredita que, com 
trabalho e perseverança, a 
instituição conseguirá supe-
rar esta fase menos positiva.   
“Além das dificuldades já enume-
radas, registou-se uma diminui-
ção de clientes em SAD e em Cen-
tro de Dia. Os encargos mensais 
com ordenados e despesas fixas 
representam um dispêndio bas-
tante pesado para esta casa, que 
apenas conta com o apoio dos 
acordos da Segurança Social, que 
se revelam insuficientes, e com 
as mensalidade dos utentes. Mas 
acredito que, a longo prazo, com 
trabalho, resiliência e muito em-
penho conseguiremos superar as 
adversidades, nunca esquecen-
do a nossa missão, que é apoiar, 
cuidar e dar qualidade de vida os 
mais idosos, que têm sido a nos-
sa motivação ao longo destes 30 
anos de existência”, salienta. n 

Lar Frei Manuel das Entradas

Três décadas ao 
serviço da 3ª idade

“A missão sempre foi 
criar uma instituição 
que desse apoio à 
nossa população mais 
idosa, que promoves-
se a sua qualidade de 
vida e respondesse às 
suas necessidades e 
expetativas”.

Ao longo destes 30 anos, o Lar Frei Manuel das Entradas tem vindo a afirmar-se como uma 
instituição fundamental no apoio aos mais idosos, mas também como uma mais-valia para

a empregabilidade no feminino no concelho.
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Feira de Casével regressou

 

A tradicional  Feira  de Ca-
sével regressou à vila a 
15 de maio, muitas 

dezenas de anos depois. Esta 
reedição procurou recuperar 
a antiga feira de Casével, va-
lorizando-a enquanto local de 
encontro e de tradições. A par 
da venda de artigos de variada 
ordem, desde peças de artesa-

nato a produtos regionais, a 
feira foi também espaço de con-
vívio, tendo contado com um 
momento de animação musi-
cal e insufláveis para crianças.

A Feira de Casével foi uma 
organização da União das Fre-
guesias de Castro Verde e Ca-
sével, com o apoio da Câmara 
Municipal de Castro Verde. n

N o dia 29 de junho, dia 
de S. Pedro e Feriado 
Municipal do conce-

lho, a Câmara Municipal de 
Castro Verde procedeu à en-
trega das Medalhas de Bons 
Serviços Prestados aos traba-
lhadores que cumpriram com 
assiduidade, dedicação e zelo, 
15, 25 e 35 anos ao serviço da 
autarquia.
A Cerimónia de Entrega das 
mesmas decorreu no Jardim 
do Padrão, em Castro Verde, 
e contou com um momento 
musical protagonizado por 
André Pereira, aluno de pia-
no da Secção de Castro Verde 
do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo.
Este ano foram distinguidos 
os trabalhadores Adriano 
Miguel Simões Mariano, 

Catarina Maria Pacheco, 
Dora Cristina Paulino Costa, 
Fernando Manuel Ramos 
Martins, Inês Guerreiro 
Alexandre, João Luís Brito 
Conceição, Joaquim José Luz 
Dória G. Emídio, Maria Ân-
gela M. Revés Raposo, Maria 
Antónia Guerreiro Madeira, 
Maria de Fátima Guerrei-
ro Barão, Maria Fernanda 
Moreira Guerreiro, Nádia 
Alexandra da Silva Ferreira, 
Nuno Alexandre Pereira 
Guerreiro, Pedro Alexandre 
Soares Pinheiro e Sandra 
Isabel da Silva Policarpo, 
com Medalha de Prata (15 
anos), Maria Teresa Madeira 
Guerreiro, com Medalha de 
Ouro (25 anos) e Carlos C. 
Albino Guerreiro e Isabel 
Maria I. Rebolo, com Meda-
lha de Ródio (35 anos). n

C astro Verde celebrou 
a 25 de julho, o 883º 
Aniversário da Bata-

lha de Ourique, momento de-
cisivo que, neste dia, no ano 
de 1139, no nosso concelho, 
determinou a consagração de 
Afonso Henriques como pri-
meiro rei de Portugal.
Uma data histórica para o 
concelho, de grande orgu-
lho e afirmação da nossa 
identidade, homenageada 
e valorizada no âmbito de 
um programa que se iniciou 
com uma Homenagem do 
Município de Castro Verde 
ao Exército Português, no 
Jardim do Padrão, em Cas-
tro Verde, seguida de Missa 

Campal, junto à Basílica 
Real, presidida pelo Senhor 
Bispo das Forças Arma-
das, D. Rui Valério. Após 
este momento, teve lugar 
a Romagem ao Padrão da 
Batalha de Ourique, no sítio 
de São Pedro das Cabeças, 
local onde se realizou a 
Cerimónia Militar Evocativa, 
com o hastear da bandeira 
nacional, a deposição de 
flores junto ao monumento 
evocativo e homenagem aos 
mortos na Batalha. 
As Comemorações do 883º 
Aniversário da Batalha de 
Ourique foram organizadas 
pela Câmara Municipal de 
Castro Verde em parceria 
com o Exército Português.n

Município celebra 883 anos 
da Batalha de Ourique

Apoios representam mais-valia para a consolidação da 
qualidade do serviço e apoio às população

A Câmara Municipal atri-
buiu um apoio financeiro 
extraordinário, no valor 

de € 9.000,00, aos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde 
que tem como objetivo fazer 
face a custos associados às vá-
rias áreas de ação da corporação. 
Este apoio extraordinário vai 
somar-se ao apoio regular pro-
tocolado, no valor de € 74.130, 
00, que os Bombeiros Voluntá-
rios de Castro Verde recebem em 
2022, com pagamentos mensais 
da Câmara Municipal. Ou seja, 
em 2022, se somarmos os apoios 
regulares e extraordinários, a 

Câmara subsidia os Bombei-
ros em € 83 130,00. Este apoio 
enquadra-se na prática regular 
de auxílios económicos pres-
tados às instituições sem fins 
lucrativos do concelho, o que  
no ano de 2021, no caso dos 
Bombeiros Voluntários de Cas-
tro Verde, ascendeu a um total 
de € 105.927,50. Este valor, in-
clui apoio financeiro regular e 
extraordinário, mas também 
pagamento de rendas do pavi-
lhão para serviços de vacinação 
COVID-19 (€ 1.800) e pagamen-
to de refeições à equipa local do 
Dispositivo Especial de Comba-

te a Incêndios Rurais (DECIR 
2021), no valor de € 6.000. Estes 
apoios financeiros representam 
uma mais-valia para a consoli-
dação da qualidade do serviço 
humanitário prestado por esta 
instituição e pretende valorizar 
o imprescindível papel que esta 
tem no concelho e no apoio e 
resposta às populações. Deste 
modo, a Câmara Municipal re-
conhece, mais uma vez, o papel 
verdadeiramente essencial dos 
nossos Bombeiros, seja no qua-
dro do apoio e socorro prestados 
à população, seja no âmbito da 
Proteção Civil Municipal. n

Município atribui apoio 
extraordinário aos Bombeiros

O Município de Castro 
Verde prossegue em 
2022 o seu enorme es-

forço para apoiar e financiar o 
trabalho desenvolvido pelas 
Juntas de Freguesia do conce-
lho. O processo ficou concluído 
depois da Junta de Freguesia de 
Entradas ter alterado a sua po-
sição e informado da sua vonta-
de em subscrever os Acordos de 
Cooperação para concretização 
de investimento. Deste modo, a 
Câmara Municipal acolheu essa 
disponibilidade como impor-
tante para a população da fre-
guesia e, neste sentido, foram 
concluídos os processos. Neste 

ano de 2022, as Juntas de Fre-
guesia de Entradas, Santa Bár-
bara de Padrões, S. Marcos da 
Atabueira e a União das Fregue-
sias de Castro Verde e Casével 
vão receber um valor total de € 
552.716 atribuídos pela Câma-
ra Municipal. Ou seja, € 395.216 
correspondentes a Contratos In-
teradministrativos e a Acordos 
de Execução, a que se soma mais 
€ 157.500, no âmbito dos Acor-
dos de Cooperação, para concre-
tização de Investimento na área 
das freguesias. Neste domínio, 
as Juntas de Freguesia de Entra-
das, Santa Bárbara de Padrões e 
S. Marcos da Atabueira recebem 

cada uma € 37.500 e a União das 
Freguesias de Castro Verde e Ca-
sével recebe € 45.000. Refira-se 
que, com estes acordos e res-
petiva transferência financeira 
da Câmara Municipal, todas as 
Juntas de Freguesia assumem 
responsabilidades nas áreas da 
limpeza dos espaços públicos 
(higiene urbana), manutenção 
e requalificação de parques in-
fantis, mobiliário urbano e de 
espaços públicos, entre outras 
áreas. No caso dos Acordos de 
Cooperação, o valor contempla 
a execução de um máximo de três 
investimentos em cada Junta de 
Freguesia. n

Transferências superiores a €550.000

Câmara mantém 
apoios financeiros às 
Juntas de Freguesia

Freguesia Acordo de 
Execução

Contrato 
Interadministrativo

Acordo de 
Cooperação

Valor Total
em 2022

Castro Verde e Casével € 92.500 € 67.716 € 45.000 € 205.216

Entradas € 44.500 € 32.940 € 37.500 € 114.940

Santa Bárbara de Padrões € 61.500 € 42.768 € 37.500 € 141.768

S. Marcos da Atabueira € 34.500 € 18.792 € 37.500 € 90.792

TOTAL € 233.000 € 162.216 € 157.500 € 552.716

Município continua a apoiar e financiar
trabalho das Juntas do concelho.

Trabalhadores Municipais 
distinguidos pela Câmara


