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CASTRO VERDE
FESTEJA 45 ANOS 
DA REVOLUÇÃO

REDE DE ÁGUA 

Todos juntos 
do lado da solução!

CONCURSO A DECORRER

Obras avançam no 
pavilhão desportivo

 Está a decorrer o concurso para a empreitada de requalificação do 
Pavilhão Desportivo de Castro Verde. A intervenção, da responsabi-
lidade da Câmara Municipal de Castro Verde, tem como objetivo cen-
tral a substituição da cobertura, eliminando os pontos de infiltração 
existentes. Ao mesmo tempo, haverá um aumento do número de bal-
neários, que passará dos atuais quatro para seis.

A resolução do grave problema 
da rede de águas é um desafio exi-
gente e muito importante para Cas-
tro Verde. Para a Câmara Municipal  
é fundamental estarmos todos do 
lado da solução (Executivo, parti-
dos políticos, organizações públi-
cas e população em geral).

Em Castro Verde, as comemorações dos 
45 anos do 25 de abril realizaram-se no 
âmbito do Festival "Primavera no Campo 
Branco" e celebraram a Liberdade enquanto 
conceito e prática real, lembrando a história 
e olhando o futuro, numa parceria alargada 
com as associações, coletividades e juntas 
de freguesia do concelho.

nos talhos e restaurantes do concelho

todo o ano em
castro verde
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ANTÓNIO JOSÉ BRITO
EDITORIAL

Estrada de 
Santa Bárbara

 
O processo de requalificação da Estrada Municipal 

508 (Castro Verde/Santa Bárbara de Padrões) e do Ca-
minho Municipal 1139 (Santa Bárbara de Padrões /Mina 
de Neves-Corvo) tem uma história antiga e que merece 
ser contada.

Desde 2002, pelo menos, que a Junta de Freguesia 
de Santa Bárbara de Padrões reivindica legitimamente 
as obras e, frequentemente, os responsáveis municipais 
foram dando nota que alguma coisa iria ser feita. Na 
verdade, quase 20 anos passados, pouco foi feito! No 
mandato de 2013/2017, o Executivo fez o projeto e lan-
çou o concurso, adjudicando a obra por €1.372,519. 
Contudo, assegurou financiamento de apenas 
€460.000, o que, como é bom de perceber, era clara-
mente insuficiente para dar início aos trabalhos! Fazen-
do as contas, precisávamos de pelo menos mais € 
900.000 para pagar a totalidade da obra.

Por outro lado, não foi feito qualquer acordo com os 
proprietários dos terrenos junto à estrada e, muitos de-
les, não estavam disponíveis para autorizar o início da 
obra. Como se conclui, foi preciso fazer muito trabalho 
para criar as condições para arrancar com a requalifica-
ção da estrada.

Importa lembra que chegámos à Câmara a dois meses 
do fim de 2017. Durante o ano de 2018, trabalhámos no 
modelo de financiamento e assegurámos o dinheiro ne-
cessário para pagar a obra. Fizemo-lo com um emprésti-
mo bancário (€ 925.000) e através da venda de três ha-
bitações municipais (cera de € 325.000). Assim, neste 
momento, a CMCV tem cerca de 90% do dinheiro ne-
cessário para pagar a empreitada.

A par disso, como nada estava feito, iniciámos as ne-
gociações com mais de 20 proprietários para concreti-
zar as expropriações. Foi um processo negocial exigen-
te mas, nesta data, temos acordo, devidamente 
documentado, com 95% dos proprietários.

Em síntese, devidamente articulados com o empreitei-
ro, começam finalmente a estar reunidas as condições 
para, de uma vez por todas, fazer avançar as obras. 
Mas, neste momento decisivo, é importante perceber 
porque é que “o pão não cai do céu”! Este processo tem 
sido muito exigente e vale a pena sublinhar que alguns, 
durante longos anos, não quiserem ou não conseguiram 
criar as condições para que a obra avançasse. Felizmen-
te, dentro de pouco tempo… irá avançar!

Para a Câmara Municipal, será uma etapa marcante 
porque criará à solução que corresponde a uma reivin-
dicação histórica das populações. Por outro lado, a nova 
estrada melhorará bastante a acessibilidade na fregue-
sia e fortalecerá as dinâmicas económicas na importan-
te zona mineira de Neves-Corvo, onde diariamente tra-
balham milhares de pessoas!
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Estádio Municipal 25 de Abril 

Nova iluminação 
já está a funcionar!
A nova iluminação representa um investimento da Câmara Municipal na ordem 
dos 48 mil euros e veio dotar o campo sintético de uma iluminação mais 
moderna e eficaz, criando as condições necessarias à prática desportiva.

A Câmara Municipal de Castro 
Verde assinalou no dia 4 de abril, a 
entrada em funcionamento da nova 
iluminação do Estádio Municipal 
25 de Abril, com um momento sim-
bólico que contou com a presença 
de todos os capitães de equipa do 
Futebol Clube Castrense.

A nova iluminação representa 
um investimento da Câmara Mu-
nicipal na ordem dos 48 mil euros 
e veio dotar o campo sintético de 
uma iluminação de excelência, 
mais moderna e eficaz, criando 
assim as condições adequadas à 
prática desportiva, nomeadamen-
te a realização de treinos da equi-
pa de futebol masculino e femini-
no e de jogos de futebol oficiais, 
durante o período noturno.

De referir que o Complexo Des-
portivo do Estádio Municipal 25 
de Abril apresentava um sistema 
de iluminação insuficiente e um 
elevado estado de degradação dos 
holofotes. Esta intervenção veio 
reforçar as torres de iluminação 
com uma altura útil de 18 metros, 
permitindo um alcance e foco de 
luz mais homogéneo, a substituição 
dos quadros elétricos existentes e 
a instalação de 24 projetores LED’s, 
mais duráveis e económicos em 
termos de consumo energético.

AUTARQUIA

Concurso de empreitada a decorrer 

Obras no pavilhão
Com esta requalificação, o Pavilhão Desportivo Municipal recuperará a sua 
normal capacidade de funcionamento, atualmente reduzida devido ao seu 
deficiente estado de conservação.

 Está a decorrer o concurso para 
a empreitada de requalificação 
do Pavilhão Desportivo de Castro 
Verde.

A intervenção, da responsabili-
dade da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde, tem como objetivo cen-
tral a substituição da cobertura, 
eliminando os inúmeros pontos 
de infiltração existentes. Ao mes-
mo tempo, haverá um aumento do 
número de balneários, que passa-
rá dos atuais quatro para seis.

Com esta requalificação será 
possível voltar a ter a normal ca-
pacidade de funcionamento do 
espaço, que atualmente se encon-
tra reduzida devido ao seu defi-
ciente estado de conservação.

 A obra prevê ainda a substitui-
ção de pavimentos, revestimentos 
e louças sanitárias na zona de 
acesso ao público, bem como a 

substituição do sistema de imper-
meabilização do terraço existen-
te. 

Com um orçamento de 266.000€, 
a obra terá um período de execu-
ção de seis meses e tem garantido 

financiamento de 89.500€, no 
âmbito de um contrato-programa 
de Beneficiação de Equipamentos 
Municipais (BEM), sendo o res-
tante assegurado pela CMCV num 
total de 176.500€.

A intervenção veio reforçar as 
torres de iluminação e instalar 24 
projetores LED, mais duráveis e 
económicos.

Capitães de equipa do Castrense durante a ligação da nova 
iluminação do Estádio Municipal
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 AUTARQUIA

Para um verdadeiro esclarecimento públi-
co, a Câmara Municipal de Castro Verde en-
tende que, neste momento, é necessário pres-
tar a seguinte informação à população do 
concelho sobre a Rede de Abastecimento de 
Águas da vila de Castro Verde.

O QUE ENCONTRÁMOS
Em outubro de 2017, quando terminou o úl-

timo mandato autárquico, não estava em cur-
so qualquer obra na Rede de Águas de Castro 
Verde. Contudo, todos sabemos bem que a si-
tuação geral era verdadeiramente má. Ou seja, 
durante muitos anos, pouco ou nada foi feito 
para resolver este problema muito grave para 
a nossa comunidade.

AS MEDIDAS INICIAIS
Desde a sua tomada de posse, o atual Execu-

tivo Municipal definiu uma estratégia concre-
ta para resolver o problema. Por um lado, avan-
çou com a execução da empreitada para a 
redução de perdas e seccionamento da rede 
no valor de €103.384,20. Por outro lado, elabo-
rou os projetos (que não existiam!) para a efe-
tiva intervenção na Rede, nomeadamente na 
chamada zona antiga da vila. 

PROJETOS E FINANCIAMENTO
A par disso, tendo finalmente os projetos ela-

borados, a Câmara Municipal apresentou, no 
dia 30 de janeiro de 2019, uma candidatura ao 
Plano Operacional Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso dos Recurso (POSEUR) para assegu-
rar financiamento comunitário para uma obra 
orçamentada em €384.574,02. Essa candidatu-
ra foi uma das poucas apresentadas por autar-
quias da região. Aguarda análise e decisão!

OPORTUNIDADE ÚNICA
 Neste momento, pelo menos oito Municí-

pios, entre os quais Castro Verde, estão a tra-
balhar com a empresa pública Águas de Por-
tugal num projeto que visa criar soluções mais 
amplas para o sistema “em baixa” da Rede de 
Águas e, igualmente, para o tratamento de 
águas residuais (ETAR). Este processo, que 
carece de aprovação na Câmara e Assembleia 
Municipal, prevê um investimento superior 
a €1.779.000 nos próximos cinco anos (ver 
quadro) e cerca de 6,4 milhões de euros no 
total do projeto. 

DESAFIO EXIGENTE
A Câmara Municipal entende que a resolu-

ção do grave problema da rede de águas é um 
desafio exigente e muitíssimo importante para 

Castro Verde. Todos os passos dados até ago-
ra são fundamentais mas, obviamente, é de-
cisivo não desperdiçarmos a oportunidade de 
fazer tão grande investimento. Não fazer par-
te desta importante solução seria um erro co-
lossal que, muito certamente, a população 
mão compreenderia.

RESPONSABILIDADE DE TODOS
Neste sentido, a Câmara Municipal julga 

que é fundamental estarmos todos do lado da 
solução (Executivo Municipal, partidos polí-
ticos, organizações públicas, população em 
geral), contribuindo assim para resolver um 
problema muito difícil no nosso concelho. Um 
problema que está há muito tempo sem solu-
ção e que nos afeta a todos, exigindo, de todos, 
um empenho acrescido. 

Rede de 
abastecimento 
de águas 
remodelada 

Já está a decorrer em Castro 
Verde a 2ª fase da empreitada 
de remodelação da rede de 
distribuição de águas de Cas-
tro Verde.

Adjudicada à empresa 
NDRUCI VIL pela quantia de 
103 384,20 euros, a obra tem 
um prazo de execução de 90 
dias e tem como objetivos a 
setorização da rede de abaste-
cimento, com a definição de 5 
Zonas de Medição e Controlo 
(ZMC ś), o que permitirá a cor-
reta gestão de pressões e um 
controle ativo de perdas de 
água, mas também a otimiza-
ção de qualquer intervenção 
que incida sobre a rede de 
abastecimento.

De salientar que com esta 
setorização será possível 
abordar com adequada eficá-
cia e maior rigor a localização 
e reparação de fugas, permi-
tindo conhecer atempada-
mente a ocorrência das mes-
mas e o seu ponto de origem.

A empreitada em curso faz 
parte de um conjunto mais 
alargado de intervenções na 
rede pública de distribuição 
de água da vila de Castro Ver-
de que incluirá, numa fase 
posterior, a substituição das 
condutas mais antigas, no-
meadamente, as constituídas 
por fibrocimento, e a substi-
tuição de torneiras e acessó-
rios mais degradados.

"A resolução do 
grave problema 
da rede de águas 
é um desafio exi
gente e muitíssi
mo importante 
para Castro Ver
de. Todos os pas
sos dados até 
agora são funda
mentais mas é de
cisivo não desper
diçarmos a 
oportunidade de 
fazer tão grande 
investimento.”

Rede de Águas

Castro Verde € 727.314

Entradas € 315.840

Casével € 269.510

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

Freguesia de Castro Verde e Casével
Castro Verde, Casével, Aivados, Almeirim, Estação de Ourique e 
Geraldos

€ 680.600

Freguesia de S. Marcos da Atabueira
S. Marcos da Atabueira , Figueirinha, Salto e Guerreiro € 165.000

Freguesia de Santa Bárbara de Padrões Viseus e Rolão € 55.000

Investimento previsto em infraestruturas – primeiros 5 anos

Todos juntos do 
lado da solução!

REDE DE ÁGUA DE CASTRO VERDE
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Balanço de 2018

“SEMEANDO NOVOS RUMOS”
Arrumar a casa e preparar o futuro! Podemos resumir assim o ano de 2018 no que diz respeito à ação da Câmara Municipal de 
Castro Verde. Basicamente, procurámos “semear novos rumos” para o nosso concelho e, nesse sentido, fizemos caminho para 
concretizar os objetivos que entendemos como fundamentais para todos nós. Politicamente, não faria sentido ser de outra forma.

Este executivo municipal foi elei-
to em função de uma base progra-
mática, onde assumiu objetivos 
concretos e, naturalmente, para 
executar até 2021. Sabedores da 
conjuntura da Câmara e fundados 
na legitimidade democrática que 
nos confere a confiança deposita-
da em nós pelo povo de Castro Ver-
de, “não virámos a cara à luta”. Pelo 
contrário!

Não cremos ser exagerado voltar 
a anotar que enfrentámos cons-
trangimentos financeiros. Sobre-
tudo aqueles que resultam de uma 
“espécie de congelamento” da re-
ceita da Derrama. Em 2018, essa 
receita poderia ter feito toda a di-
ferença: a coleta de Derrama as-
cendeu a cerca de 700.000 euros 
que, ao invés de chegarem aos co-
fres municipais, foram inteiramen-
te retidos pela Autoridade Tribu-
tária. E é bom lembrar que, neste 
momento, ainda temos de devolver 
cerca 600.000 euros.

Não vale a pena “assobiar para 
o lado” e ignorar que esta conjun-
tura concreta não trouxe conse-
quências. É bom que se diga e re-
pita que trouxe… e muitas! Falamos 
de 700.000 euros que, recebidos 
pela CMCV em 2018, poderiam ter 
permitido alcançar muitos obje-
tivos de investimento. Com esta 
conjuntura e com tamanho “rom-
bo” na receita, o nosso esforço de 
contenção da despesa foi ainda 
mais continuado e atento, convo-
cando para tal a comunidade, no-
meadamente, as Juntas de Fregue-
sia e o movimento associativo, que 
souberam ter sensibilidade para 
compreender o que estava (e ain-
da está!) em causa.

É bom, portanto, que todos con-
tinuemos a ter a noção clara desta 
nossa realidade atual. No plano da 
receita, à luz do que atrás se escre-
veu, o quadro é difícil. No caso da 
despesa, temos de compreender 
o que está em causa e isso, quere-
mos de novo sublinhar, responsa-
biliza-nos e convoca-nos também 
a todos para um esforço perma-
nente, responsável e empenhado.

Foi também neste enquadra-
mento que, visando a apresenta-
ção de contas rigorosas, tomámos 
a decisão, antes sempre adiada, de 
fazer a inventariação e valorização 
dos bens do imobilizado da Câ-
mara Municipal. Daí, entenda-se 
bem, resultam consequências, em 
expressiva medida, nos resultados 
menos bons das contas de 2018. 
Mas, registe-se para “memória fu-
tura”, que as mesmas ficam em 
ordem porque deixámos de em-
purrar a resolução do problema 
“com a barriga”, como costuma 
dizer o povo!

Em tudo o que fizemos, agimos 
com responsabilidade acrescida, 
empenho e verdadeiro sentido de 

serviço público na defesa de todos 
os munícipes do nosso concelho.

Trabalho concreto
Quem está atento e não se recu-

sa a “olhar com olhos de ver”, con-
clui com facilidade que a CMCV 
agiu de modo concreto e tem re-
sultados igualmente concretos para 
apresentar. Neste Relatório des-
tacamos algumas áreas que com-
provam o trabalho positivo que 
procurámos desenvolver, assu-
mindo com humildade que, ne-
cessariamente, em alguns campos 
podemos melhorar e fortalecer a 
nossa ação.

•  Redefinimos o Organograma da 
Câmara Municipal, adequando-
-o ao objetivo de servir e dar me-
lhores respostas à população. 
Com o fortalecimento da estru-
tura orgânica, temos dois novos 
chefes de divisão e, por outro 
lado, fomos dos primeiros Mu-
nicípios a concluir o processo de 
regularização de 12 trabalhado-
res precários, contribuindo assim 
para dar estabilidade profissio-
nal às pessoas e fortalecer os ser-
viços camarários.

• Apostámos numa política de 
proximidade com a população, 
seja com a iniciativa “Câmara 
nas Freguesias”, onde reunimos 
com a população de todas as fre-
guesias, seja com a presença re-
gular de técnicos do Gabinete de 
Ação Social na sede das Juntas 
de Freguesia, para dar respostas 
e auxiliar a comunidade em di-
versas valências no domínio so-
cial.

• Apresentámos de novo, desta vez 
com aprovação na Câmara e As-
sembleia Municipal, uma pro-
posta para fixação da Taxa Va-
riável do IRS em 4,5%. Deste modo, 
será possível aliviar em 0,5% a 
carga fiscal dos contribuintes do 
nosso concelho.

• Em termos de “projeto financei-
ro”, estudámos e definimos a so-
lução que nos permite avançar 
com a concretização de uma ex-
pressiva “carteira” de empreen-
dimentos, nomeadamente a EM 
508 (Castro Verde/Santa Bárba-
ra) e o CM 1139 (Santa Bárbara/
Mina de Neves-Corvo), rede do-
miciliária de águas, ZAE, Esco-
la Secundária e diferentes pro-
jetos do PEDU.

• Cumprimos a proposta, desde 
sempre defendida, de criar um 
projeto de ATL para as crianças 
de todo o concelho, com horário 
completo (das 07h30 às 18h00) 

e no período entre junho e se-
tembro, sem interrupções. A par 
disso, implementámos o mesmo 
modelo, pela primeira vez, nas 
férias do Natal.

• Criámos o “Piquete Verde” e re-
forçámos substancialmente o 
trabalho de higiene urbana com 
a aquisição de uma varredoura 
com potencial para manter as 
ruas mais limpas e asseadas. Pro-
curámos, a par disso, ajustar a 
intervenção das equipas muni-
cipais e, globalmente, fazemos 
balanço positivo neste domínio, 
embora se admita que temos de 
evoluir mais para atingirmos um 
ponto que consideramos ideal.

• Lançámos o Festival “Sabores 
do Borrego” que, como atesta a 
população em termos gerais, é 
hoje um evento importante e es-
tratégico para o concelho, capaz 
de valorizar o nosso território 
rural e a sua marcada matriz 
agrícola. A par disso, o Festival 
valorizou e foi capaz de construir 
uma sólida parceria entre a CMCV, 
a Associação de Agricultores do 
Campo Branco e o Agrupamen-
to de Produtores “Carnes do Cam-

po Branco” e, como boa conse-
quência, envolver no projeto os 
restaurantes e talhos do conce-
lho, num caminho de coope-
ração que consideramos essen-
cial e que estamos a aprofundar.

• Avançámos com a obra de cons-
trução de Centro de Viola Cam-
paniça, no âmbito do PEDU, 
cujo projeto era o único pronto 
a executar. Em 2018, ainda no 
âmbito do PEDU, debatemos 
publicamente e contratámos 
um gabinete de arquitetura que, 
neste momento, tem pratica-
mente concluídos os projetos 
que nos permitirão avançar com 
a concretização de obras neste 
domínio, nomeadamente a re-
qualificação da Rua Morais Sar-
mento; requalificação do eixo 
Rua da Seara Nova e Praça da 
República; eixo da Rua D. Afon-
so I e Jardim do Padrão; Eixo 
do Largo Vítor G. Prazeres e Rua 
António F. Colaço.

• Elaborámos a candidatura e, 
consequentemente, assegurá-
mos o financiamento de fundos 
comunitários (85%) para a cons-
trução da Zona de Atividades 

"(...) o nosso es
forço de conten
ção da despesa 
foi ainda mais 
continuado e 
atento, convo
cando para tal a 
comunidade, no
meadamente as 
Juntas de Fregue
sia e o movimen
to associativo"
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Melhoramentos 
na calçada de Entradas

A Câmara Municipal de Castro Verde tem estado a levar 
a cabo trabalhos de reparação da calçada da Avenida de 
Nossa Senhora da Esperança, em Entradas. Esta interven-
ção teve como finalidade a melhoria do piso, de forma a 
permitir melhores condições de circulação para os auto-
móveis e para os peões.

Ramal prolongou 
rede de águas pluviais

A Câmara Municipal de Castro Verde levou a cabo uma 
intervenção na entrada norte da vila de Castro Verde, (Rua 
da Seara Nova) de forma a proceder ao prolongamento da 
rede de águas pluviais, que contempla a construção de um 
ramal com 50m de vala, aproximadamente.

Jogos da Malha
na Cerca dos Pinheiros

A Câmara Municipal procedeu à execução de um campo 
direcionado à prática do jogo da malha, na Cerca dos Pinhei-
ros, em Castro Verde, com vista à promoção desta modali-
dade tradicional. O campo, executado por administração 
direta, tem cerca de 12 metros de comprimento e foi pavi-
mentado em fibro.

Pintura 
dos "marcos" 
do concelho

No âmbito de uma política de revalo-
rização dos espaços públicos, que tem 
como objetivo garantir a sua manutenção 
e preservação, a Câmara Municipal pro-
cedeu à pintura das Janelas sobre a Pla-
nície, marcos delimitadores do concelho. 

Manutenção 
de contentores 
subterrâneos

A higienização de contentores é uma 
medida fundamental para a promoção 
da qualidade de vida e saúde pública da 
população e uma prioridade para a au-
tarquia no que concerne à higiene ur-
bana da vila. Recentemente, no âmbito 
do protocolo estabelecido entre a Câ-
mara Municipal e a Resialentejo, proce-
deu-se à lavagem e desinfeção dos di-
versos contentores subterrâneos da vila. 

Estrada da 
Figueirinha

A estrada que dá acesso ao Monte da 
Figueirinha, na freguesia de S. Marcos 
da Atabueira, foi recentemente interven-
cionada com vista à requalificação do 
piso e melhoria das condições de circu-
lação viária. A intervenção, de adminis-
tração direta, contemplou a reparação 
de buracos e a aplicação de betume.

Económicas (ZAE), devendo a 
obra avançar em 2019. 

• Instruímos a candidatura ao 
programa BEM para financia-
mento da requalificação do Pa-
vilhão Desportivo Municipal e, 
como consequência, assegurá-
mos a assinatura de um contra-
to-programa como o Governo, 
no valor de 89.500 euros, para a 
execução das obras em 2019, num 
investimento de 266.000 euros. 

• Negociámos e acordámos com 
a empresa DS Telecom a insta-
lação da rede de Fibra Ótica em 
Castro Verde, assegurando a 
CMCV, como única contrapar-
tida, a cedência de um pequeno 
terreno para a instalação da res-
petiva central técnica da rede.

• Garantimos, junto do Ministé-
rio da Educação, um acordo de 
financiamento para a requali-
ficação da Escola Secundária 
de Castro Verde, assumindo-se 
a CMCV como “dona da obra” 
e, portanto, tendo condições 
para concretizar um investi-
mento de 1.170.000 euros, após 
a elaboração dos respetivos pro-

jetos de arquitetura e especia-
lidades.

• Trabalhámos no projeto finan-
ceiro e assegurámos com êxito as 
condições, neste domínio, para 
a concretização do investimento 
na obra de requalificação da EM 
508 (Castro Verde/Santa Bárbara) 
e do CM 1139 (Santa Bárbara/Mina 
de Neves-Corvo). Por outro lado, 
assumimos com clareza a neces-
sidade de iniciar o processo de 
expropriações para poder avançar 
com a empreitada. Esse processo 
está praticamente concluído e, 
portanto, tendo financiamento 
garantido e as expropriações as-
seguradas, a obra terá condições 
para avançar. 

• Na Educação, a CMCV cumpriu 
totalmente as competências que 
tem neste domínio ao nível do pré-
-escolar e do 1º ciclo (transportes, 
materiais escolares, apoio social 
escolar), assegurou bolsas de es-
tudo no Ensino Superior para alu-
nos carenciados e criou os trans-
portes regulares entre Castro 
Verde e a Estação de Funcheira.

• Na Cultura, assumimos um papel 
mais criterioso e financeiramen-
te cuidado, assegurando, ainda 
assim, todas as diferentes inicia-
tivas marcantes para a comuni-
dade (Festival “Sabores do Bor-
rego”, Primavera no Campo 
Branco, Festas de Castro, Festival 
7 Sóis 7 Luas, Feira de Castro, En-
trudanças, Peddy Paper, Fórum 
de Natal). No Desporto, assegu-
rámos, integralmente, todos os 
projetos junto da população, numa 
política que pretendemos forta-
lecer e aprofundar (Agita a Tua 
Vida, Jogos Concelhios, Desporto 
Sénior, Escola de Natação, etc).

Não sendo exaustivo, porque o 
todo da atividade municipal é mui-
to expressivo e extenso, acreditamos 
que fica aqui expressa a estrutura 
geral de um trabalho muito ativo. 

Um trabalho que dá a todos um 
enormíssimo gosto porque, fun-
damentalmente, estamos a melho-
rar a qualidade de vida das pessoas 
e a proporcionar-lhes um melhor 
bem-estar no nosso concelho.

Este é um trabalho de todos: Exe-
cutivo, Gabinete de Apoio à Presi-
dência, Chefes de Divisão, Coor-
denadores Técnicos, Encarregados 
e todos os Trabalhadores, de todas 
as Divisões que, diariamente, dão 
o seu melhor para cumprir o nos-
so objetivo principal de prestar o 
melhor serviço público, pondo 
sempre, em primeiro lugar, os in-
teresses e as necessidades das pes-
soas do nosso concelho!

A todos, muito obrigado!

DIOGO COSTA
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CPCJ apresenta Plano 
de Prevenção para 2019

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Castro Verde reuniu publica-
mente a 23 de janeiro, no Fórum 
Municipal de Castro Verde, com 
vista à apresentação do Plano 
de Prevenção para 2019. O Pla-
no de Prevenção constitui um 
importante documento de tra-
balho que tem como objetivo 
fazer o diagnóstico das proble-
máticas e fatores de risco e, por 

sua vez, traçar linhas de inter-
venção numa perspetiva de pre-
venção e articulação com as 
várias instituições.

A reunião contou com a pre-
sença de representantes de vá-
rias instituições do concelho 
com responsabilidades nesta 
matéria e com a participação 
musical dos alunos do Conser-
vatório Regional do Baixo Alen-
tejo.

CMCV apoia Lares 
de Casével e Entradas

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde prossegue, em 2019, 
com uma estratégia de apoio às 
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS) do con-
celho, tendo presente os escas-
sos recursos financeiros que 
afetam estas instituições e a 
importância da sua ação públi-
ca no nosso concelho.

Neste contexto, a autarquia 
atribuiu um apoio financeiro no 
valor de 7.500,00€ à Fundação 
Joaquim António Franco e seus 
pais de Casével, com o objeti-
vo de fazer face às despesas ine-
rentes às obras de requalificação 
do sistema de águas quentes e 
controlo de contaminação da 
sua Unidade de Cuidados Con-
tinuados, serviço que represen-
ta um importante pilar na res-
posta social e médica ao 

concelho de Castro Verde.
Paralelamente, a Câmara Mu-

nicipal decidiu doar ao Lar Frei 
Manoel das Entradas um lote de 
terreno (avaliado em  8.000,00€) 
contíguo à Estrutura Residen-
cial para Idosos (ERPI) da ins-
tituição, com uma área de 392 
m2, localizado na Rua Álvaro 
Cunhal, em Entradas, com vis-
ta à construção de um espaço 
de arrecadação e arrumos, que 
virá colmatar uma lacuna exis-
tente no atual edifício da ERPI.

Refira-se que, independente-
mente destes dois apoios agora 
concretizados, a CMCV atribuiu 
ao longo do ano de 2018 apoios 
financeiros, regulares ou pon-
tuais, num valor superior 
111.000,00€, a todas as IPSS’s e 
outras organizações de caráter 
social do concelho.

Município integra Rede 
Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica
O protocolo assinado no âmbito da Rede visa contribuir para o 
desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, de igualdade entre 
mulheres e homens, de não discriminação e não-violência junto das 
populações.

O Município de Castro Verde 
integra, desde o dia 27 de feve-
reiro, a Rede Nacional de Apoio 
às Vítimas de Violência Domés-
tica. A assinatura do Protocolo 
para a Territorialização da Rede 
Nacional de Apoio às Vítimas de 
Violência Doméstica dos conce-
lhos de Aljustrel, Almodôvar, Cas-
tro Verde, Ferreira do Alentejo e 
Ourique decorreu no Auditório 
da Biblioteca Municipal Jorge 
Sampaio, em Ourique, numa ce-
rimónia presidida pela Sr.ª Secre-
tária de Estado para a Cidadania 
e Igualdade, Dr.ª Rosa Monteiro.

O protocolo é renovado por um 
período de dois anos, com refor-
ço do investimento por parte do 
Governo, e pretende reforçar o 
compromisso mútuo, estabelecer 
linhas orientadoras seguras no 
percurso dos municípios e con-
tribuir para o desenvolvimento 
de uma cultura de direitos hu-
manos, de igualdade entre mu-
lheres e homens, de não discri-

minação e não-violência junto 
das populações.

Esta parceria tem a ESDIME – 
Agência para o Desenvolvimen-
to Local no Alentejo Sudoeste 
como entidade coordenadora e 
envolve 22 entidades parceiras, 

que também marcaram presen-
ça nesta cerimónia.

Em Castro Verde, o Gabinete 
de Apoio à Vítima (VERA) fun-
ciona nas instalações do Gabi-
nete de Educação e Ação Social, 
da Câmara Municipal.

Câmara de Castro Verde 
atribui bolsas de estudo a 
alunos do ensino superior
A autarquia vai atribuir um total de 15 bolsas de estudo a alunos do concelho 
que frequentam estabelecimentos de Ensino Superior. As bolsas serão 
atribuídas em dois escalões (A: 214,45€ e B: 128,67€), num total de 10 
mensalidades. 

Da análise e avaliação das 
27 candidaturas apresentadas 
aos serviços competentes do 
Município, para concessão de 
Apoios Económicos aos Estu-
dos do Ensino Superior, onde 
valor de capitação do IAS foi 
de 1.7 (729,13€) per capita, me-
diante proposta aprovada em 
Assembleia Municipal, a exem-
plo do que aconteceu nas bol-
sas atribuídas nos anos letivos 
anteriores. 

Esta medida de fortalecimen-
to social permitiu a atribuição 
de apoios a um maior número 
de alunos do concelho que se 
encontram a frequentar estabe-
lecimentos de Ensino Superior e, 
à semelhança do ano anterior, 
abranger também os alunos que 
ingressam em cursos técnicos su-

periores profissionais e que são 
obrigados a frequentar estabele-
cimentos de ensino superior e a 
deslocarem-se para fora do con-
celho.

 Através desta medida, a au-
tarquia pretende apoiar a con-
tinuação dos estudos de alunos 
economicamente carenciados, 
contribuindo para a formação 
de quadros técnicos superio-
res residentes no concelho e 
para um maior e mais equili-
brado desenvolvimento social, 
económico e cultural dos seus 
munícipes.

Refira-se que a Comissão 
propôs à Câmara Municipal 
de Castro Verde uma majo-
ração deste apoio, medida que 
vem ao encontro de outras 
decisões tomadas no campo 

do apoio social prestado pelo 
Município e que têm em consi-
deração as dificuldades finan-
ceiras que afetam grande parte 
das famílias.

Castro Verde cria 
nova Associação de 
Promoção da Saúde

Castro Verde tem, desde o iní-
cio do mês de abril, uma asso-
ciação dedicada à Promoção da 
Saúde. Constituída com o ob-
jetivo de promover a saúde de 
indivíduos, grupos e comuni-
dades, através de atividades so-

cioculturais, desportivas e re-
creativas, proporcionando 
também a divulgação do conhe-
cimento das diversas áreas da 
saúde através de ações forma-
tivas, a associação conta já com 
610 membros.
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Rede Social atualiza 
Diagnóstico e Plano de 
Desenvolvimento Social  

A Rede Social do concelho de Castro Verde procedeu à atualização do 
Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social com vista à 
identificação dos problemas e necessidades do território e à promoção do 
desenvolvimento social local.

 O Diagnóstico Social e o Plano 
de Desenvolvimento Social (PDS) 
para o concelho de Castro Verde 
foram recentemente alvo de uma 
atualização, que contou com o 
envolvimento de todos os parcei-
ros no âmbito de um trabalho de 
cooperação e partilha das respon-
sabilidades locais. Alda Mestre, 
Vereadora da Câmara Municipal 
de Castro Verde, explica que a re-
visão do plano era urgente uma 
vez que “os documentos em cau-
sa não beneficiaram de revisão 
nos últimos 10 anos”.

Esta atualização, assente numa 
discussão ampla e ativa que se 
iniciou no Núcleo Executivo e que 
se alargou ao CLAS, “permitiu 
identificar os problemas e as ne-
cessidades do território”, no âm-
bito da saúde, habitação, educa-
ção, envelhecimento ativo, 
igualdade de género, qualificação, 
associativismo, emprego e em-
preendedorismo e, por sua vez, 
“orientar as respostas às necessi-
dades individuais e coletivas do 
concelho de Castro Verde, de for-
ma a promover dinâmicas de de-
senvolvimento social”.

Alda Mestre explica que “o ob-
jetivo foi auscultar os parceiros e 
outras entidades concelhias, com 
vista à reflexão sobre os proble-
mas sociais emergentes, privile-
giando a participação e a articu-
lação entre os parceiros numa 
perspetiva de eficiência e eficácia 
na aplicação dos recursos”.

No âmbito dos quatros eixos 
definidos no PDS - Família e Co-
munidade, Saúde e Envelhecimen-
to ativo, Qualificação, Emprego 

e Empreendedorismo, Trabalho 
em Rede - identificaram-se como 
prioridades a promoção da me-
lhoria das condições de vida das 
famílias e de uma rede de apoio 
aos idosos, o acesso à habitação 
condigna, o reforço da promoção 
da igualdade de género e preven-
ção da violência de género, o re-
forço do acesso à formação e ao 
emprego; a promoção da igual-
dade de oportunidades e do em-
preendedorismo, e por fim, a di-
namização da Rede Social.

A revisão e a atualização do Pla-
no de Desenvolvimento Social 
(PDS) para o concelho de Castro 
Verde foram elaboradas de acor-
do com as instruções da Platafor-
ma Supraconcelhia do Baixo Alen-
tejo e cumprem, assim, um dos 
objetivos da Rede Social no que 
respeita à intervenção local.

Programa “Amigos 
do Ziki” nas Escolas 
do concelho

Fruto do protocolo estabeleci-
do entre a Câmara Municipal de 
Castro Verde, o Agrupamento de 
Escolas e a associação ESCUTAR, 
está em curso nas escolas do en-
sino pré-escolar de Sta. Bárbara 
de Padrões e de Castro Verde o 
programa “Amigos do Ziki”, que 
abrange, neste ano letivo, um to-
tal de 41 crianças. 

O “Amigos do Ziki” é um pro-
grama de intervenção precoce 
que tem como objetivo a promo-
ção da saúde emocional e mental 
das crianças entre os 5 e os 6 anos 
de idade, através do desenvolvi-

mento de competências socioe-
mocionais, nomeadamente, a 
capacidade de reconhecer, iden-
tificar e verbalizar sentimentos, 
bem como a promoção da entrea-
juda, através de histórias e ativi-
dades específicas. 

O programa está alinhado com 
o Programa Nacional de Saúde 
Escolar e com as Orientações Cur-
riculares para o Ensino Pré-es-
colar e é reconhecido como boa 
prática na promoção da saúde 
emocional e mental, e do bem-
-estar, pela Organização Mundial 
da Saúde.

Castro Verde 
Dia Mundial da 
Consciencialização 
do Autismo

 A Câmara Municipal de Castro 
Verde associou-se às Comemora-
ções do Dia Mundial da Conscien-
cialização do Autismo, que se as-
sinalou no dia 2 de abril, através 
da adesão à Campanha Mundial 
“Acendam a Luz Azul / Light it up 
blue), promovida pela Federação 
Portuguesa de Autismo. 

Assim, no âmbito desta inicia-
tiva, o edifício dos Paços do Mu-
nicípio, a Igreja de Nossa Senho-
ra dos Remédios e o 
Monumento do 25 Abril, locali-
zado na Av. General Humberto 
Delgado iluminaram-se em tons 
de  azul, sensibilizado os muní-
cipes para esta perturbação do 
desenvolvimento.

Paralelamente, as crianças dos 
ensinos Pré-Escolar e 1º Ciclo de 
Castro Verde assinalaram a data 

vestindo de azul e reuniram-se 
num momento simbólico, na Pra-
ça da República.

O Dia Mundial para a Cons-
ciencialização do Autismo foi 
definido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), desde 
2007, e tem como principal ob-
jetivo esclarecer a população 
mundial sobre o autismo.

Segundo o Manual de Saúde 
Mental – DSM-5, o Autismo per-
tence a um grupo de doenças do 
desenvolvimento cerebral, co-
nhecido por Transtornos do Es-
pectro Autista (TEA) e consiste 
num distúrbio neurológico ca-
raterizado pelo comprometimen-
to da interação social, comuni-
cação verbal e não-verbal e 
comportamento restritivo e re-
petitivo. 

“O objetivo foi 
auscultar os par
ceiros e outras 
entidades, com 
vista à reflexão 
sobre os proble
mas sociais emer
gentes no conce
lho de Castro 
Verde”.

D. João Marcos, Bispo de Beja, 
esteve em Visita Pastoral ao con-
celho de Castro Verde, de 22 a 27 
de janeiro de 2019. 

Nesta jornada pelas várias pa-
róquias do concelho, D. João Mar-
cos foi recebido nos Paços do Mu-
nicípio pelo executivo da Câmara 
Municipal de Castro Verde. 

Por estes dias, o Bispo de Beja 
presidiu a várias celebrações em 
Castro Verde, São Marcos da Ata-
bueira, Santa Bárbara de Padrões 
e Entradas, marcando assim pre-
sença em diversos momentos que 
proporcionaram o contacto com 
a comunidade, catequistas, cate-
quizandos e famílias do concelho.

Bispo de Beja em visita 
ao concelho de Castro Verde
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Associação de Agricultores do Campo Branco 

30 anos ao serviço 
dos agricultores
A Associação de Agricultores do Campo Branco comemorou 30 anos de 
atividade, a 30 de janeiro de 2019. Uma data marcante que contou com a 
presença do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Dr. Luís Capoulas Santos, celebrada com um conjunto de iniciativas que 
evidenciou o importante papel que a associação desempenha junto dos 
agricultores do concelho e da região.

 Corria o ano de 1989 quando 
um grupo de 29 homens e mu-
lheres arregaçou as mangas para 
fundar a Associação de Agricul-
tores do Campo Branco, colma-
tando, desta forma, a ausência 
de uma organização do género 
numa região onde a atividade 
agropecuária sempre teve e con-
tinua a ter uma grande impor-
tância. Face aos grandes desafios 
impostos pela nova realidade da 
integração de Portugal na Comu-
nidade Europeia tornava-se ur-
gente o surgimento de uma or-
ganização representativa dos 
agricultores.

José da Luz Pereira, agricultor, 
sócio nº1 e atual presidente da 
instituição, foi um desses homens. 
Há vários anos no comando dos 
destinos de uma das mais dinâ-
micas associações do setor no 
país, o presidente da AACB con-
sidera que o papel para o qual esta 
foi criada tem sido cumprido em 
pleno.

“Esta Associação presta um 
grande apoio aos nossos agricul-
tores e esse apoio não se ficou só 
pelas ajudas comunitárias. Hoje 
temos vários serviços que são 
mais-valias para os nossos asso-
ciados, desde a sanidade às agroam-
bientais, a receção de candida-
turas, o apoio técnico… Temos 
também tido um grande trabalho 
na questão do abastecimento de 
água à pecuária da nossa zona, 
foram criadas imensas infraes-
truturas e os agricultores – por 

intermédio de apoios nacionais 
e comunitários – adquiriram mui-
tos meios de extração de água. 
Hoje, este é um problema que está, 
em grande parte, resolvido”.

 Trinta anos volvidos desde o 
início da atividade da AACB, o ca-
minho percorrido tem apresen-
tado bastantes desafios. “Temos 
estado sempre na ‘linha da fren-
te’ na resolução de problemas. É 
certo que não está tudo resolvido 
e a parte comercial continua a ser 
um ‘calcanhar de Aquiles’, mas 
isso tem a ver com a maneira de 
ser do agricultor em todo o país”. 

No que respeita ao futuro da 
Associação, José da Luz Pereira 
afirma que este passa por dar 
continuidade aos serviços pres-
tados aos seus associados, mas 
não descarta a hipótese de alar-
gar a atividade a novos projetos.

“A AACB está na chamada ‘ve-
locidade cruzeiro’. Se continuar-
mos a prestar toda esta colabora-
ção e serviços aos nossos 
associados já é muito bom, quer 
no apoio técnico às candidaturas, 
na prestação de serviços de sani-
dade animal e profilaxia…Tudo 
isso é essencial para a vida dos 
agricultores. É o que estamos a fa-
zer e é o que vamos continuar a 
fazer. O que não quer dizer que não 
possa surgir qualquer novo proje-
to para servir a região.  Vamos con-
tinuar a fazer valer os nossos di-
reitos junto do Ministério [da 
Agricultura], porque não podemos 
ser abandonados”, conclui. 

Castro promove Reserva
da Biosfera na BTL

Castro Verde esteve presente no 
maior certame nacional de expo-
sição do setor turístico, a Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL), que se 
realizou de 13 a 17 de março, no 
espaço da Feira Internacional de 
Lisboa (FIL).  O espaço promocio-
nal do Município integrou o Pa-
vilhão da Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, ERT., e apostou na divul-
gação da Reserva da Biosfera de 
Castro Verde e das suas potencia-
lidades, com enfâse para a cultu-
ra, a gastronomia, o património, 
os produtos e artesanato locais.

Delegação da Toyota 
visita Castro Verde

Uma delegação da Toyota Eu-
rope e da Toyota Japan esteve 
em Castro Verde, no passado 
mês de janeiro, onde foi recebi-
da pelo executivo municipal nos 
Paços do Concelho. A reunião 
de trabalho e deslocação a Cas-
tro Verde enquadraram-se numa 
visita ao sul de Portugal que teve 
como objetivo conhecer os de-
safios e as boas práticas em ter-
ritórios do interior e, no caso de 
Castro Verde, compreender as 

circunstâncias que permitiram 
ao concelho ser classificado como 
Reserva Mundial da Biosfera.

Sustentabilidade, turismo, 
desenvolvimento económico, 
emprego, transportes e projetos 
futuros foram alguns dos temas 
em análise durante a reunião 
que contou também com a pre-
sença da Associação de Agricul-
tores do Campo Branco (AACB) 
e da Liga para a Proteção da Na-
tureza.

Turismo do Alentejo e Ribatejo

Município integra 
“Caminhos de Santiago”

Castro Verde é um dos trinta 
municípios que integra o pro-
duto turístico “Caminhos de 
Santiago Alentejo e Ribatejo”, 
lançado pela Entidade Regional 
de Turismo (ERT) do Alentejo 
e Ribatejo.

Em curso estão já os traba-
lhos de instalação da sinaléti-
ca em diversos pontos do con-
celho, sendo esta a face mais 
visível da participação de Cas-
tro Verde neste itinerário.

O projeto salvaguarda a es-
sência de itinerário Histórico-
-Cultural e de Natureza e tem 
como base dois caminhos es-
truturantes – o CAMINHO NAS-

CENTE, com cerca de 330 kms, 
e o CAMINHO CENTRAL, com 
cerca de 420 kms.

"Vamos con
tinuar a fazer 
valer os nossos 
direitos junto 
do Ministério 
[da Agricultura], 
pois não po
demos ser 
abandonados”

José da Luz Pereira
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Como foi pisar pela primeira 
vez o solo da Antártica?

Foi, sinceramente, emocionan-
te! Não só pela expetativa em vi-
sitar um sítio tão especial e dis-
tante, mas também pela paisagem 
e pelo sentimento de grupo vivi-
do entre todos os cientistas, oriun-
dos de vários países. Acho que o 
momento que mais me marcou, 
no entanto, foi ver o continente, 
pela primeira vez, do avião.
Como surge esta oportunidade 
de desenvolveres o teu projeto 
no Continente?

O professor Nuno Pereira vem, 
desde o ano passado, a desenvol-
ver o projeto Esteem Antártica - 
Education of Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics, 
focado na disseminação de ciên-
cia através de atividades ligadas 
à Antártica. Este ano, o projeto 
tem o apoio do Pro-Polar (Pro-
grama Polar Português), com fi-
nanciamento da Fundação para 
a Ciência e Tecnologias (FCT). 
Neste contexto, existe apoio para 
a participação de um aluno de 
mestrado, tendo sido o trabalho 
que desenvolvo, no âmbito da 
minha dissertação de mestrado, 
selecionado a participar.
Que ações desenvolveste em 
campo de modo a pôr em práti-
ca o teu estudo?

O meu projeto  consiste no de-
senvolvimento de alternativas 
sustentáveis para a gestão das 
águas residuais urbanas. Para tal, 
foi desenvolvido um tratamento 
de águas que compreende tecno-
logias de baixo custo, nomeada-
mente um pré-tratamento asso-
ciado a um sistema hidropónico 
de dupla função. Esta abordagem 
permite reciclar água, matéria 
orgânica e nutrientes a partir de 
águas residuais urbanas pré-tra-
tadas utilizando um sistema hi-
dropónico para o crescimento de 
plantas de valor comercial, o que 
diminui os custos associados à 
fertilização e permite o tratamen-
to de águas residuais. Este trata-
mento pretende também melho-
rar a gestão de água na 
agricultura, fornecendo novas 
fontes de água e nutrientes. A ca-
raterização das plantas cultiva-
das no sistema hidropónico ali-
mentado com águas residuais 
urbanas pré-tratadas vai permi-
tir determinar o impacto desta 
técnica sobre a qualidade dos 
produtos obtidos e a saúde pú-
blica e, consequentemente, a via-
bilidade da reutilização de águas 
residuais na produção de cultu-
ras alimentares.
Anualmente milhares de inves-
tigadores viajam até à Antártica 
para pôr em prática os seus 
projetos, na maioria relaciona-

dos com as alterações climáti-
cas. Quais os contributos do 
teu estudo na minimização dos 
danos ambientais?

A produção de resíduos huma-
nos é um resultado necessário da 
pesquisa e atividade logística na 

Antártida e as águas residuais das 
bases têm que ser tratadas antes 
de descarregadas devido ao risco 
de contaminação que represen-
tam (contaminação biológica, 
química e até com microplásti-
cos). O meu trabalho atua ao nível 
da minimização dos impactos 
causados pela atividade humana 
no local e não a uma escala global.

A presença de plantas, através 
da hidroponia, é também impor-
tante como elemento visual para 
o bem-estar psicológico dos ocu-
pantes das bases que se vêm obri-
gados a passar longos períodos de 
tempo no interior e num ambien-
te exterior inóspito, existindo, 
ainda, o benefício de ter alimen-
tos frescos disponíveis. A impor-
tância da hidroponia está também 
relacionada com o fato de ser uma 
das poucas atividades de cultivo 
de permitidas, por ser realizada 
em espaço interior e sem recurso 
a solo (a introdução de espécies 
não nativas, com a exceção de 
plantas domésticas, e solo não es-
terilizado é proibida). 
Que balanço fazes deste mês 
passado no Continente branco?

O balanço é muito positivo. Os 
resultados preliminares do pré-
-tratamento à água residual são 
positivos e o cultivo de alfaces em 
hidroponia, com recurso à reuti-
lização de águas residuais domés-
ticas pré-tratadas, foi um sucesso, 
tendo-se verificado o desenvol-
vimento das plantas.
O que mais te impressionou du-

rante a tua estadia?
O som constante dos glaciares, 

do mar e do vento (fortíssimo), 
eram os sons de fundo que nos 
acompanhava todos os dias. A cor 
do glaciar quando o sol brilhava. 
O por do sol. A estética da paisa-
gem branca. Os dias longos que 
nos permitiam trabalhar das 8h 
às 21h com luz natural (perde-se 
a noção do tempo). A paixão e de-
dicação das pessoas ao trabalho 
que desenvolvem, a amizade e a 
cooperação que se estabelece com 
o pequeno grupo que habita a base. 
Os cuidados a ter quando saímos 
da base, ir sempre em grupos de 
2, levar um rádio e limitar os nos-
sos movimentos no exterior de 
modo a minimizar o nosso im-
pacto. Também, o isolamento e 
as dificuldades em viajar: a Base 
Antártica Espanhola, Juan Carlos 
I, ficava a cerca de 3km da Base 
Antártica Búlgara mas devido a 
crevasses no glaciar e ao estado 
do mar era muito difícil viajar en-
tre as duas bases.
Apesar do clima adverso, o 
mundo vivo é espantoso e abun-
dante. O que mais te fascinou?

A falta de receio dos animais! 
Em momento algum os animais 
se revelaram muito receosos ou 
fugiram com a nossa presença. 
Desde que fossem respeitadas as 
regras de distância com os ani-
mais (5 m), estes pareciam não se 
importar com a nossa companhia.
Em particular, como é viver e fa-
zer ciência com um grupo muito 
pequeno de outros investigado-
res, longe da civilização?

Uma campanha na Antártica, 
para além de constituir uma ex-
periência de trabalho única, é uma 
experiência psicológica interes-
sante. Digo isto porque o convívio, 
num espaço limitado, se resume 
a poucas pessoas e o contacto com 
o mundo exterior é também limi-
tado. No entanto, existe a opor-
tunidade de trocar ideias e con-
tactos com cientistas de várias 
áreas e dos mais diversos países, 
o que contribui bastante para alar-
gar horizontes.
 Em termos pessoais, o que sig-
nificou para ti esta experiência? 
Regressavas?

Em termos pessoais foi a rea-
lização de um sonho porque sou 
uma pessoa que adora viajar e 
explorar locais diferentes. Ficou, 
sem dúvida, a vontade de conti-
nuar este trabalho e fazer mais 
pois acredito que temos que con-
tinuar a tentar explorar alterna-
tivas sustentáveis para as nossas 
atividades e a preservar ao má-
ximo sítios tão especiais e essen-
ciais à vida no planeta, como a 
Antártica. Posso dizer que volta-
va, de certeza.

A Antártica é conside-
rada o maior laborató-
rio natural do planeta. 
Um lugar especial on-
de a natureza ainda é 
protagonista e onde 
rumam anualmente 
milhares de investiga-
dores em busca de res-
postas a inúmeras 
questões, desde a ori-
gem da vida na Terra 
ao impacto das altera-
ções climáticas.

Em fevereiro, a cas-
trense Tânia Correia, 
aluna de Mestrado em 
Engenharia do Am-
biente do Instituto Po-
litécnico de Beja, pisou 
pela primeira vez o so-
lo gelado da Antártica. 
Testar o seu projeto, 
assente no desenvolvi-
mento de métodos de 
tratamento e reutiliza-
ção de águas residuais 
com recurso à hidro-
ponia, foi o grande 
propósito da sua mis-
são ao Continente 
Branco. 

Desenvolvido no âm-
bito do ESTEEM-An-
tártica do programa 
Pro-Polar-FCT, o pro-
jeto implementado 
aferiu a sustentabili-
dade do uso da água e 
a diminuição do im-
pacto da atividade hu-
mana no continente. 

Durante este mês 
passado na Base An-
tártica Búlgara, Tânia 
Correia pode ainda 
deslumbrar-se com a 
paisagem e as inúme-
ras espécies que habi-
tam o local mais frio, 
seco e ventoso do pla-
neta e, por enquanto, o 
menos contaminado 
pelo Homem.

"Uma campanha na Antártica 
é uma experiência única"

TÂNIA CORREIA

"Esta abordagem 
permite reciclar 
água, matéria 
orgânica e 
nutrientes a partir 
de águas residuais 
urbanas pré
tratadas utilizando 
um sistema 
hidropónico para 
o crescimento de 
plantas de valor 
comercial, o que 
diminui os custos 
de fertilização 
e permite o 
tratamento de 
águas residuais".
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 SABORES DO BORREGO

No último fim-de-semana de 
março, dias 29, 30 e 31, o borrego 
do Campo Branco voltou a estar 
em destaque no 2º Festival “Sabo-
res do Borrego”. A abertura oficial 
do certame, espaço de valorização 
e afirmação do mundo rural, da 
agricultura e da pecuária do con-
celho, contou com a presença da 
Secretária de Estado do Desenvol-
vimento Regional, Dr.ª Maria do 
Céu Albuquerque, dos vários au-
tarcas dos concelhos vizinhos e do 
deputado Pedro do Carmo.

Palestras, tasquinhas, sessões 
de showcooking com os chefs Ro-
mão Reis (Vila Galé Clube de Cam-
po) e João Mourato (Quinta do 
Quetzal), demonstrações de cães 
de pastoreio e de tosquia, voos 
cativos em balão, animação para 
os mais novos, música popular e 
concertos com os 300&Friends, o 
popular Quim Barreiros e a fadis-
ta Soraia Cardoso foram alguns 
dos destaques desta segunda edi-
ção, garantindo casa cheia ao lon-
go dos três dias e uma boa dose 
de animação. “Um balanço mui-
to positivo” nas palavras de An-
tónio José Brito, presidente da 
Câmara Municipal de Castro Ver-
de, que se deveu “fundamental-
mente à participação das pessoas”. 
“O Festival é um evento muito 
popular e o seu crescimento é a 
prova disso. A noite de sábado foi 
verdadeiramente espetacular, com 
o espaço completamente lotado. 
Quando promovemos iniciativas 
para as pessoas e as pessoas estão 
presentes e gostam, é sinal que 
estamos no caminho certo”.

Esta edição ficou ainda marca-
da pelo conjunto de melhorias 
gerado no espaço o que permitiu 
uma nova organização, com uma 
zona reservada a expositores, e 
maior capacidade de lotação. “O 
espaço praticamente triplicou. 
Este ano tivemos mais de 30 ex-
positores e sentimos a vontade de 
muita gente em querer estar pre-
sente no futuro. Há margem para 
continuar a crescer e isso agrada-
-nos, embora o queiramos fazer 
de modo planeado e consolidado. 
Já estamos a pensar em 2020 e, 

certamente, vai ser ainda melhor.”
Ao segundo dia, o “Almoço com 

Pastores” juntou à mesa do festi-
val mais de 120 pessoas, entre 
“maiorais” e produtores de ovinos 
da região, num momento de gran-
de convívio, animado pelos To-
cadores de Harmónica, e que pres-
tou homenagem a estes homens 
do Campo Branco. Organizado 
pela Câmara Municipal de Castro 
Verde, “o evento veio reforçar as 
parcerias existentes desde a pri-
meira hora” com a Associação de 
Agricultores do Campo Branco e 
o Agrupamento de Produtores Pe-
cuários – Carnes do Campo Bran-

co S.A. Parcerias que o autarca 
considera “absolutamente funda-
mentais para o crescimento do 
festival” e que “vão continuar no 
futuro pelo sucesso obtido não só 
no Festival “Sabores do Borrego”, 
como durante o decorrer da Se-
mana Gastronómica. Ambos per-
mitiram afirmar uma marca de 
excelência que é o Borrego do 
Campo Branco e valorizar o nos-
so mundo rural naquilo que tem 
de mais genuíno”, sublinhou.

Um trabalho de parceria, de-
senvolvido ao longo do ano, e que 
tem como prioridade a valoriza-
ção do Carne de Borrego do Cam-

po Branco “com mais-valias para 
o crescimento da economia local”, 
reforça António José Brito. “Vamos 
continuar a trabalhar para me-
lhorar, afinar a estratégia e con-
solidá-la. É bom lembrar que so-
mos um território de excelência 
no domínio ambiental, classifi-
cado como Reserva da Biosfera da 
UNESCO e com um enorme po-
tencial de crescimento a partir de 
uma estratégia onde todos contam 
e onde a Câmara Municipal de 
Castro Verde se assume como "mo-
tor" que saberá juntar vontades e 
agregar os vários contributos de 
uma forma muito positiva”.

Borrego do Campo Branco

“É fundamental valorizar esta marca de excelência”
Nos dias 29, 30 e 31 de março, Castro Verde foi palco da 2ª edição do Festival “Sabores do Borrego”. 
Uma aposta da Câmara Municipal de Castro Verde na valorização da agricultura e pecuária do 
concelho 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.

Quando promove
mos iniciativas para 
as pessoas e as 
pessoas estão pre
sentes e gostam, é 
sinal que estamos 
no caminho certo”.
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SABORES DO BORREGO

 Jacinto Sequeira Guerreiro 
é proprietário do Monte do Sei-
xo, na freguesia de Sta. Bárba-
ra de Padrões, onde se dedica 
à produção agropecuária. No 
dia 30 de março, no âmbito da 
2ª edição do Festival “Sabores 
do Borrego”, protagonizou, jun-
tamente com a sua cadela Lexie, 
uma demonstração de cães de 
pastoreio da raça Border Collie, 
que teve como intuito dar a co-
nhecer as dinâmicas associadas 
ao controle do rebanho e a im-
portância que o cão assume em 
todo o procedimento. “Ter a 
possibilidade de mostrar o tra-
balho que desenvolvemos é 
sempre uma mais-valia e, nes-
se sentido, quero agradecer o 
convite feito pela Dra. Ana Rita 
Simões, da Associação de Agri-
cultores do Campo Branco”.

Para Jacinto Guerreiro, o Bor-
der Collie é a coluna vertebral 
da produção de ovinos em todo 
o mundo. “Um único cão pas-
tor tem capacidade para con-
duzir mil ovelhas sozinho mas 
o ideal é um cão para 250 ove-
lhas”. Com um instinto natural 
para o pastoreio, o Border Collie 
é considerado um dos cães mais 
inteligentes do mundo, fácil de 
treinar, obediente e muito ami-
gável. “São animais muito sen-
síveis, com uma grande inteli-
gência, tanto racional como 
emocional, e com um vínculo 
muito forte ao dono. Entre mim 
e a Lexie há conhecimento mú-

tuo e uma relação muito espe-
cial”. Porém, e apesar do ins-
tinto para pastoreio ser um 
fator importante na seleção do 
animal, é necessário treino, o 
que requer muito esforço e de-
dicação. “Começa-se a treinar 
um cão aos 3 meses e até aos 6 
só treinamos a obediência. Ser 
obediente é fundamental. Não 
se trata de usar uma trela ou 
um açaime, mas sim de respon-
der positivamente aos coman-
dos de voz do dono”. 

Jacinto Guerreiro adquiriu 
a Lexie há 9 anos atrás, por 
necessidade: “Precisava de um 
cão que me ajudasse no tra-
balho. Não há muita mão-de-
-obra, nem muita gente que 
queira trabalhar com ovelhas. 
Optei pelo Border Collie, raça 
de origem inglesa, mantida 
pela International Sheep Dog 
Society (ISDS). Em Portugal 
apenas a APUCAP, associação 
a que pertenço e que é repre-
sentante do ISDS, tem meto-
dologia definida e trabalho 
desenvolvido em prol da va-
lorização do cão pastor.

Condutor de rebanhos por 
excelência, inteligente, leal e 
com grande capacidade de tra-
balho, o Border Collie não dei-
xa dúvidas de que é o cão ideal 
para quem, como Jacinto Guer-
reiro, tem rebanhos para con-
duzir e uma exploração para 
manter. “A Lexie não tem preço, 
é única”.

II Semana Gastronómica 

Sabores da tradição 
nos nossos restaurantes

De 25 a 31 de março, integrada no Festival “Sabores do Bor-
rego”, decorreu em Castro Verde e Entradas a Semana Gas-
tronómica do Borrego que contou com a participação de 13 
restaurantes. Durante uma semana foi possível degustar uma 
variedade de pratos à base de borrego como a cabeça de bor-
rego assada, os borreguinhos de azeite, o ensopado à antiga 
ou a caldeirada de borrego.

Iguarias confecionadas com mestria que permitiram di-
vulgar a excelência dos produtos e da gastronomia alenteja-
nos. A Semana Gastronómica do Borrego foi uma iniciativa 
da responsabilidade da Câmara Municipal de Castro Verde, 
em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Bran-
co e as Carnes do Campo Branco - Agrupamento de Produto-
res Pecuários, S.A., e os Restaurantes aderentes.

"A parceria que 
temos, desde a 
primeira hora,  com 
a AACB e os produ
tores 'Carnes do 
Campo Branco' é 
absolutamente 
fundamental"

Borrego do Campo Branco

“É fundamental valorizar esta marca de excelência”
Jacinto Sequeira Guerreiro

“O Border Collie é a 
coluna vertebral da 
produção de ovinos 
em todo o mundo”
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 CONCELHO

Castro Verde já tem 
rede de fibra ótica! 
A rede digital de nova geração vai beneficiar 2 854 habitações, o que 
representa, praticamente, todo o tecido urbano da vila de Castro Verde e vai 
permitir o acesso à Internet de alta velocidade.

Desde o dia 25 de março que 
Castro Verde tem cobertura de fi-
bra ótica. A infraestrutura, da res-
ponsabilidade da DSTelecom e 
resultante de uma parceira esta-
belecida com a Câmara Municipal 
de Castro Verde, permite o acesso 
à Internet de alta velocidade, me-
nor consumo energético e custos 
mais baixos. 

No total, a rede digital de nova 
geração vai beneficiar 2 854 habi-
tações, o que representa, pratica-
mente, todo o tecido urbano da vila 
de Castro Verde. Também todos 
os edifícios municipais passarão 
a ter fibra ótica!

O serviço já pode ser contratado 
às operadoras de telecomunica-
ções no mercado - NOS, Vodafone 
e, muito em breve, à MEO. Para a 
CMCV a chegada da fibra ótica a 
Castro Verde é um passo impor-

tante na acessibilidade às comu-
nicações e um fator-chave para a 
economia local, concretizando-se 

deste modo o cumprimento de 
um compromisso político assu-
mido no início deste mandato.

Achados romanos 
encontrados junto à Basílica

CMCV investe 19 000€ 
na EB1 de Sta Bárbara

Durante os trabalhos em cur-
so na empreitada de construção 
do Centro de Viola, Campaniça, 
Artes e Ofícios de Castro Verde, 
foram descobertos, junto à Ba-
sílica Real, significativos vestí-
gios arqueológicos. Enquanto 
proprietária da obra, a Câmara 
Municipal de Castro Verde en-
dereçou um convite ao arqueó-
logo e historiador Manuel Maia 
para constituir e coordenar a 
equipa que, desde outubro de 
2018, está a trabalhar no local, 
composta por dois arqueólogos, 
um técnico de arqueologia e duas 
antropólogas.

Segundo o historiador e ar-
queólogo, os vestígios encontra-
dos “são essencialmente ânforas, 
cerâmicas romanas e campanien-
ses do século I a.C. e meados do 
século II a.C.”, que fornecem in-
formações preciosas acerca da 
ocupação latina da região, “e uma 
quantidade elevada de esquele-
tos humanos”, os quais, após es-
tudo antropológico fornecerão 
importantes informações sobre 
a população da vila, a partir de 
finais do século XVI.

Manuel Maia acredita que a 
descoberta arqueológica vem 
confirmar aquilo que há muito 
defende, concretamente, que 
“Castro Verde terá a sua origem 
num acampamento militar ro-
mano”, não só pela utilização do 
topónimo «Castro», prova de la-

tinização precoce e que signifi-
ca «acampamento militar, como 
pela sua implantação, numa co-
lina, e urbanística da vila, em 
que as ruas se cruzam em ângu-
lo reto, entre outras constatações.

Os vestígios encontrados po-
dem ainda indiciar a presença 
de outros artefactos noutras zo-
nas da vila, como as traseiras das 
ruas da Aclamação, Gago Cou-

tinho, de Santa Bárbara, da Es-
talagem e da Travessa da Palha.

O processo de investigação in-
tegra a parceria estabelecida com 
a CORTIÇOL – Cooperativa de 
Informação e Cultura e vai pro-
longar-se, “pelo menos, mais dois 
meses”, aponta Manuel Maia, 
“estando o processo, no entanto, 
dependente do que se encontra 
ainda enterrado”.

Obra do Centro de 
Viola Campaniça 
estão a avançar

Continuam a decorrer os 
trabalhos de construção do 
Centro de Viola Campaniça, 
Artes e Ofícios de Castro Ver-
de. Apesar de alguns condi-
cionantes inerentes à desco-
berta de significativos vestígios 
arqueológicos, os trabalhos 
têm evoluído dentro da nor-
malidade.

Recorde que o Centro de Vio-
la Campaniça, Artes e Ofícios 
de Castro Verde contempla a 
criação de instalações apropria-
das para a construção, o toque 
e a divulgação da Viola Cam-
paniça e oficinas para a promo-
ção de atividades inovadoras 
ligadas às artes e ofícios.

Com um orçamento de 750.000€, 
este projeto é cofinanciado pelo 
Quadro Comunitário Portugal 
2020, no âmbito do Plano Es-
tratégico de Desenvolvimen-
to Urbano, na medida em que 
a criação deste Centro será um 
dos contributos para o progra-
ma de regeneração urbana, 
um facto que ganha especial 
importância se tivermos em 
atenção a sua localização no 
espaço urbano da vila.

Desde o mês de dezembro que 
a EB1 de Santa Bárbara dos Pa-
drões está a ser alvo de uma in-
tervenção que visa a construção 
de uma antecâmara entre os dois 
edifícios. A empreitada, da res-
ponsabilidade da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, represen-
ta um investimento de 
aproximadamente 19 000, 00 eu-
ros e foi adjudicada à IMOCAS-

TRO – Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda., pelo prazo de 90 
dias.

A intervenção, há muito aguar-
dada pela comunidade escolar 
de Santa Bárbara dos Padrões, 
tem como objetivo garantir me-
lhores condições de segurança e 
proporcionar um maior confor-
to às crianças que frequentam 
este estabelecimento de ensino.

“Castro Verde 
poderá ter a sua 
origem num 
acampamento 
militar romano”
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Como é que o Calvin surgiu na 
vossa vida?

O Calvin é o gato da família há 
16 anos. Foi mudando de casa à 
medida que fomos mudando de 
casa e sempre foi um gato muito 
diferente e aventureiro. Em Lis-
boa não é muito normal os gatos 
andarem pela rua e o Calvin sem-
pre se recusou a ficar em casa. 
Quando nos mudámos para o 
sítio onde estamos a viver atual-
mente, que é um bairro no cen-
tro da cidade, junto ao Marquês 
de Pombal, o Calvin rapidamen-
te começou a querer sair de casa, 
a ir para a rua e a conhecer os 
vizinhos. Foi graças a ele que 
começámos a conhecer as pes-
soas do bairro, porque tínhamos 
que ir a casa das pessoas à pro-
cura dele. 

Porquê o nome Calvin Espar-
guete?

O nome foi dado pelo meu ma-
rido, que gosta muito das aven-
turas da banda desenhada do 
Calvin & Hobbes. A parte do “Es-
parguete”, ninguém sabe bem 
porquê, mas começámos a cha-
mar-lhe Calvin Esparguete e fi-
cou. Combina com ele. 

O Calvin sempre foi um gato 
muito independente ou só a 
partir de uma certa altura é que 
se tornou aventureiro?

Foi sempre muito independen-
te. Não gosta de estar em casa. 
Nós temos um jardim e temos 
dois miúdos que estão sempre a 
abrir a porta, por isso torna-se 
impossível controlá-lo. Arranja 
sempre forma de se escapar pe-
los telhados ou pelo quintal do 
vizinho. Às vezes as pessoas 
acham isto um bocado estranho. 
Pensam que não cuidamos do 
animal ou que não gostamos de 
animais. Já houve vizinhos que 
se zangaram connosco por dei-
xarmos o gato na rua, porque ele 
pode ser atropelado. Nós perce-
bemos, no entanto achamos que 
ele é mais feliz assim, do que es-
tando fechado em casa. E se as-
sim não fosse também não tinha 
estas aventuras tão engraçadas 
e que deram origem a este livro.

Como surgiu a ideia de escre-
ver este livro?

O Calvin fazia sempre muitos 
disparates e havia sempre mui-
tas histórias, que faziam suces-
so nas conversas entre amigos. 
Por isso resolvi criar uma pági-
na no Facebook que rapidamen-
te ganhou imensos seguidores. 
Entretanto uma das editoras da 
D. Quixote, que até nem gosta 
muito de gatos, começou a se-
guir a página e convidou-me a 
passar para o papel as aventuras 
do Calvin.

As histórias do livro estão es-
critas na perspetiva do Calvin. 
Como foi para si este desafio de 
lhe emprestar “a sua voz”?

O objetivo não era fazer mais 
um livro sobre gatinhos, mas sim 
fazer uma coisa diferente. O de-
safio foi que eu me colocasse na 
pele do Calvin, e tentasse ima-
ginar como é que um gato nos 
vê a nós, humanos. Foi muito 
divertido. Normalmente só es-
crevo sobre coisas sérias, como 
impostos, porque sou jornalista 
de Economia. A ideia foi também 
falar um bocadinho sobre a ci-
dade, o bairro onde nós vivemos, 
sobre os vizinhos, sobre a vida 
de Lisboa e sobre a minha famí-
lia, que acaba por estar aqui mui-
to presente no livro do Calvin.

Este livro tem histórias reais 
mais também algumas ficcio-
nadas…

Sim, tem as duas. Há muitas 
histórias reais, porque o Calvin 
tem uma plaquinha na coleira 
com os meu contacto e do meu 
marido, e quando ele anda na 
rua, as pessoas encontram-no, 
acham que ele está perdido e li-
gam-nos. É assim que nós vamos 
sabendo onde ele anda a passear 
e às vezes vai aos sítios mais es-
tranhos que se possa imaginar.

Qual é a história mais caricata 
do Calvin?

Há várias! Nós vivemos numa 
zona onde existem vários hos-
pitais e durante muito tempo 
esses eram os sítios preferidos 
do Calvin. Andava por ali e ligá-
vam-nos dos sítios mais estra-
nhos, como da morgue ou do 
serviço de neurocirugia de um 
deles…

Também vivemos muito perto 
da Avenida da Liberdade. Uma 
das histórias mais engraçadas é 
que uma vez ele passou uma tar-
de inteira na Prada. Telefona-
ram-nos, só que estávamos a 
trabalhar e não podíamos ir bus-
cá-lo, e ele acabou por ficar lá a 
tarde toda. Quando o fui buscar, 
no final do dia, um dos empre-
gados estava em pânico porque 
não arredou pé e tinha a loja cheia 
de clientes todos chiques.

Mas há muitas mais! Algumas 
estão contadas no livro, como a 
viagem de autocarro que o Cal-
vin fez uma vez. Ele estava na 
paragem e o motorista do auto-
carro achou que ele estava per-
dido e ligou-nos muito chateado 
e preocupado por deixarmos o 
gato perdido no meio da cidade. 
Mas eu sabia que ele não estava 
perdido. Ele vai para casa quan-
do quer. Por acaso estava em 

Castro Verde quando isto acon-
teceu e o senhor disse-me que 
arranjasse alguém que fosse bus-
car o gato, pois comprometeu-se 
a ficar com ele. Lá tive que pedir 
ao meu irmão para ir buscar o 
Calvin. Enquanto ele não foi, o 
gato andou a passear de auto-
carro pela cidade.

Há pouco tempo também hou-
ve um vizinho que me contou 
outra história que eu não sabia. 
O Calvin andava a passear pelo 
bairro e entrou em casa dele, sem 
que tivessem dado conta disso. 
Chegou a noite, as pessoas foram 
deitar-se, e não faziam a menor 
ideia de que tinham um gato em 

casa. A meio da noite começa-
ram a ouvir o piano de casa a to-
car e ficaram assustadíssimos. 
O dono da casa levantou-se a 
pensar que tinha um assaltante 
dentro de casa, chegou à sala e 
deparou-se com o Calvin a pas-
sear-se calmamente em cima das 
teclas do piano. Eu só soube des-
ta história já depois de ter edi-
tado o livro.

 
Qual foi o maior período em que 
o Calvin este fora de casa?

Uma das vezes esteve fora seis 
meses e durante esse período 
nós achávamos que ele estava 
perdido. Pensámos que podia ter 
sido atropelado ou que lhe tinha 
acontecido alguma outra des-
graça. O tempo foi passando, até 
que um dia saímos de casa de 
manhã para ir à padaria, e lá es-
tava ele no tapete da entrada, 
como se nada tivesse acontecido. 
Até hoje não sabemos bem onde 
é que ele andou.

Por causa do Calvin a Filomena 
tem conhecido todos os seus 
vizinhos… 

Sim, com o Calvin eu fiquei a 
conhecer as pessoas do nosso 
bairro. Toda a gente o conhece 
e se mete com ele. Às vezes fica 
a dormir em casa dos vizinhos. 
Por vezes ligam-nos à noite a per-
guntar se nos importamos que 
ele fique lá, e nós deixamos. Gra-
ças ao gato acaba por proporcio-
nar um relacionamento engra-
çado com os vizinhos.

Qual foi o maior desafio com 
que se deparou ao escrever 
este livro?

O maior desafio foi tentar per-
ceber o que é que um gato pen-
sa de nós. Se ele fosse racional e 
conseguisse pensar, o que é que 
ele acharia de nós, humanos. 
Andamos sempre preocupados 
no nosso dia-a-dia, sempre a cor-
rer de um lado para o outro, sem-
pre a achar que o tempo não che-
ga para nada, enquanto que eles 
têm aquela vida maravilhosa de 
gato, a vida que toda a gente gos-
taria de ter. 

Como tem sido a aceitação do 
público ao seu livro?

Para mim, escrever este livro, 
foi uma aventura. E a aceitação 
que houve desde que foi editado 
foi de facto muito interessante. 
Os jornais fizeram notícia, o Cal-
vin apareceu na televisão e tem 
havido muita gente a comprar. 
Acho que as pessoas gostaram 
das histórias do Calvin.

Podemos esperar um segundo 
livro de aventuras do Calvin?

Talvez, quem sabe! Material 
não falta! (risos).

ENTREVISTA

Livro “Calvin Esparguete  Diário de um Gato Citadino” 

“Escrever este livro foi uma aventura”
Filomena Lança, natural de Castro Verde, é a autora do livro “Calvin Esparguete – Diário de um Gato Citadino”, editado em julho 
passado. De passagem por Castro Verde, no âmbito da Feira do Livro de Natal, a jornalista do Jornal de Negócios apresentou este 
seu mais recente livro e falou sobre Calvin, o gato aventureiro que é o grande protagonista deste conjunto de histórias.

"O Calvin fazia 
sempre muitos 
disparates e ha
via sempre mui
tas histórias, que 
faziam sucesso 
nas conversas 
entre amigos"
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"A Identidade 
de uma Freguesia"
A nossa casa é o nosso 
ponto de partida, de onde 
observamos o mundo.       
O Alentejo é a minha casa,   
o meu ponto de partida e 
de chegada, o local de 
onde perspetivo o mundo 
e o local onde regresso 
porque me sinto bem.        

O meu livro, Santa Bárbara de 
Padrões – A Identidade de uma 
Freguesia, traduz de muitas formas    
e feitios este local que é a minha casa 
e no qual cada rua, cada calçada, cada 
paisagem, cada história, cada can-
tiga tem um significado muito espe-
cial.  O local onde os rostos das 
gentes me são familiares  e os 
olhares me reconhecem desde 
menino.

Quando escrevi sobre esta minha 
casa, abri as portas de tudo o que sou 
e mostrei as raízes do que serei no 
futuro. A maior alegria é sentir que 
me compreenderam, que entraram 
na minha casa e se sentiram à von-
tade, fizeram o silêncio necessário 
para ouvir as histórias que pretendi 
contar e que me responderam sem 
demoras. Foi assim desde o primei-
ro dia em que apresentei o meu livro! 
Foi assim no passado dia 16 de feve-
reiro, na Casa do Alentejo em Lisboa, 

em que se encheu um dos nobres 
salões da sede da referida “Casa”, que 
promove e divulga a cultura alente-
jana em plena Baixa Pombalina, no 
coração de Lisboa, para se fazer uma 
declaração de amor a Santa Bárbara 
de Padrões e ao Alentejo. 

Presentes nesta apresentação na 
Casa do Alentejo estiveram o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Verde, Dr. António José Brito, 
a Senhora Presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Bárbara de Padrões, 
Engª. Ana Luísa Fatana, a Senhora 
Diretora Regional da Cultura do Alen-
tejo, Dra. Ana Paula Amendoeira, o 
Senhor Consultor Manuel Valadas 
do projeto “Melhor Alentejo” e, claro 
está, a Diretora da Casa do Alentejo, 
a Dra. Rosa Calado. 

A apresentação contou com a par-
ticipação do Grupo Coral Masculino 
e Etnográfico “Os Cardadores” da 
Sete e com uma formação das crian-

ças da Escola Básica de Santa Bár-
bara de Padrões. 

Num ambiente de convívio e de 
celebração da identidade alentejana, 
não faltou a animação, o cante, a ale-
gria e os sorrisos daqueles que se 
reuniram nesta tão especial tarde 
cultural dedicada ao meu livro, mar-
cada por “casa cheia”. 

No dia 18 de fevereiro, na Biblio-
teca Municipal Manuel da Fonse-
ca, em Castro Verde, numa sessão 
especialmente dedicada aos alunos 
de Literatura Portuguesa da Esco-
la Secundária e da Universidade 
Sénior, mas aberta a todos os que 
desejaram estar presentes, tam-
bém existiu espaço para falar so-
bre todo este projeto de defesa do 
património local e para se escla-
recerem algumas dúvidas relacio-
nadas com o Ensino Secundário 
e restante percurso escolar e aca-
démico. 

Cultura e economia local 
em destaque no Canadá

Entre os dias 15 e 21 de feve-
reiro uma delegação de 11 pes-
soas, composta por representan-
tes da Câmara Municipal de 
Castro Verde, da União de Fre-
guesias de Castro Verde e Casé-
vel, da Associação de Agriculto-
res do Campo Branco, do 
Agrupamento de Produtores 
Carnes do Campo Branco, da 
Herdade das Fontes Bárbaras 
Enoturismo e do Grupo Moços 
D’Uma Cana, participou na Se-
mana Cultural da Casa do Alen-
tejo, em Toronto, no Canadá.

Em resposta ao convite da Casa 
do Alentejo e, na sequência de 
participações anteriores, o Mu-
nicípio de Castro Verde organi-
zou uma participação que des-
tacou, para além da criação e 
dinâmica cultural, a vertente 
económica que procurou pro-
mover neste mercado externo os 
produtos e o território – com re-
levo para o vinho e para o bor-
rego do Campo Branco.

Numa iniciativa organizada 
em parceria com a delegação li-
derada pelo Município de Aljus-
trel foram realizadas mostras e 
provas de produtos e reuniões de 
apresentação, que contaram com 
a presença do Cônsul de Portugal 

em Toronto, o Delegado do AICEP 
no Canadá e diversos empresá-
rios e importadores que atuam 
no mercado canadiano.

Em paralelo, foram reforçados 
os laços culturais e de identida-
de com a comunidade de alen-

tejanos e portugueses residentes 
em Toronto, que puderam assis-
tir a três apresentações dos Mo-
ços D’Uma Cana, que levaram 
o cante e a viola campaniça ao 
encontro de todos os que parti-
ciparam nesta semana cultural.

XXV Semana Cultural Alentejo em Toronto 

Toronto
homenageia
Castrense

Rosa de Sousa, castrense 
emigrada no Canadá há vá-
rias décadas, foi homenagea-
da por ocasião das cerimónias 
inaugurais da XXXV Semana 
Cultural Alentejana, promo-
vida pela Casa do Alentejo de 
Toronto. Sócia nº1 e funda-
dora da coletividade, a emi-
grante viu ser  atribuído o seu 
nome ao Museu da Casa do 
Alentejo de Toronto, numa 
cerimónia que decorreu a 15 
de fevereiro, perante a pre-
sença das comitivas de Cas-
tro Verde e Aljustrel, dirigen-
tes da CAT e algumas dezenas 
de visitantes.

Organizado pela Câmara Mu-
nicipal de Castro Verde, Associa-
ção PédeXumbo e Junta de Fre-
guesia de Entradas, o Festival 
Entrudanças regressou à vila de 
Entradas, de 1 a 3 de março.

Nesta edição o festival evocou 
a Lucerna, numa homenagem à 
luz e à história do concelho e pro-
pôs um programa de três dias 
composto por diferentes propos-
tas artísticas nacionais e inter-
nacionais, onde a dança, a mú-
sica, o cante e a gastronomia 
foram o mote para se celebrar o 
Entrudo.

Bailes, oficinas, passeios, ati-

vidades para crianças e gastro-
nomia local foram parte impor-
tante do festival, assim como o 
cante, a viola campaniça e o ar-
tesanato, que voltaram a marcar 
presença e a ser o mote para o 
desenrolar de um conjunto de 
iniciativas que celebraram a cul-
tura e a tradição alentejanas.

Destaque ainda para a apre-
sentação do projeto artístico-co-
munitário “iLUZão”, promovida 
pelos alunos da do Jardim-de-In-
fância e Escola Básica de Entra-
das, pela ART - Associação de 
Respostas Terapêuticas e Lar Frei 
Manoel das Entradas.

Entrudanças
celebrou Entrudo

JOSÉ MIGUEL COSTA
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  PRIMAVERA NO CAMPO BRANCO

De 20 a 30 de abril, Castro 
Verde celebrou a Primavera 
no Campo Branco, este ano, 
sob o signo dos 45 anos de 
Abril! 

Concertos, exposições, tea-
tro, livros e leitura, artes 
plásticas, desporto, ativida-
des infantis e de ar livre, fo-
ram algumas das iniciativas 
que, ao longo de 10 dias, ani-
maram diversos pontos do 
concelho.

A noite de 24 de abril, inicial-
mente prevista para a Praça 
da República, aconteceu no 
Cineteatro Municipal devido 
ao agravamento das condi-
ções metereológicas e juntou 
em palco "Os Ganhões" de 
Castro Verde e o Grupo de 
Música "Vozes do Sul". 

No dia 25 de abril, a festa fez-
-se na rua, com a Tarde Popu-
lar a animar a Praça da Repú-
blica e Paulo de Carvalho a 
relembrar alguns dos temas 
mais marcantes da sua car-
reira, entre os quais, a música 
que foi a senha da Revolução, 
"E depois do adeus". O fogo 
de artíficio encerrou esta noi-
te que procurou assinalar a 
importância desta data histó-
rica e do valor da Liberdade. 

Outra das novidades do pro-
grama desta edição passou 
pelo Fórum do Livro que teve 
como espaço o Fórum Muni-
cipal. Aqui aconteceram dife-
rentes iniciativas em torno 
do livro, com destaque para a 
Feira do Livro, encontros 
com escritores e música. Nes-
ta edição, o Festival voltou a 
dar destaque às comemora-
ções do 24º Aniversário da 
Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca, uma data impor-
tante que assinalou o traba-
lho desenvolvido em prol da 
promoção do livro e da leitu-
ra. Até 30 de abril, a cultura e 
as artes foram presença per-
manente por todo o concelho 
- os centros recreativos e cul-
turais receberam fado, cante 
e música tradicional e popu-
lar - promovendo a fruição da 
cultura de forma aberta.

Celebrar a Liberdade en-
quanto conceito e prática 
real, lembrando a história e 
olhando o futuro foi o desafio 
do Festival, numa parceria 
alargada com as associações, 
coletividades e juntas de fre-
guesia do concelho.
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  NECROLOGIA

Eu sou Algarve e tu não
Tenho belezas naturais
Diz-me lá Alentejo
Qual de nós vale mais.

Algarve, esse teu valor 
Com o tempo pode acabar
Porque sem ti passam bem
E sem mim não podem passar.

Algarve tu compras o pão  
Eu tenho pão de sobra
Enquanto eu for Alentejo
Sou o celeiro da Nação.

Eu tenho mais produção
Nos meus campos a rigor
Dou não importa o que for
Eu dobro a cem por cento
Todo o meu valor. 

Algarve todos os anos contas comigo
Encheste os celeiros de trigo
E os palheiros de palha
E tu Algarve és uma migalha.

Algarve o que tu tens é
Areia à beira mar
Tens hotéis para alugar
Ao turismo e à burguesia.

Mas Algarve presta atenção
Não te armes em valentão
Que tudo isso 
Com o tempo pode acabar.

Eu sou o rei da cortiça
E dos rebanhos de gado
Apresento no mercado 
Bom presunto e linguiça.

Bom legume e hortaliça
Pão caseiro também
E tu Algarve pouco tens
Se o turismo te abandonar 
Não sei onde irás parar.

Também tenho bons sobreiros
Eu sou rico e tu és pobre
Tenho minas de ferro e cobre
e outros minerais.

Agora é o Algarve a responder:

Daqui e de toda a parte
Vêm cá gozar o Verão
E dizem que a minha beleza
Vale mais que a tua grandeza
Eu sou Algarve e tu não.

Tenho praias de encantar
Tenho a frescura da serra
Sou sempre lindo como a Primavera
Até tenho alguns rivais
Como vês Alentejo, eu sou de 
encantar.

Tenho a flor da amendoeira
Linda de várias cores
Eu sou o rei das flores
Da nossa nação inteira.

Aqui há gente estrangeira
No liceu e no colégio
Sou uma terra que inveja
A qualquer senhor.

Tenho boa aguardente e vinho
Também tenho o melhor figo 
Tenho laranja no umbigo
Sou o rei dos laranjais
Aqui não faltam arraiais
Todo o mundo vem para cá
Alentejo diz-me lá
Qual de nós vale mais?

Maria de Jesus Peres Lopes

Faleceu no passado dia 27 de março, Ercília Maria 
Soares Vitoriano Martins, natural de Castro Ver-
de, de 60 anos de idade, que teve um papel rele-
vante ao nível da sua participação política e cívica 
no nosso concelho.

Contou com várias candidaturas ao Poder Local. 
Foi eleita na Assembleia Municipal entre 1980 e 
1996, assumindo a Presidência a partir de 1994 
e sido novamente eleita para este órgão entre 
2005 e 2011, após dois mandatos enquanto Ve-
readora na Câmara Municipal, entre 1997 e 2005.

De caráter forte, destacou-se pela sua vertente 
social e humanitária, indo muito além das meras 
funções institucionais.

Professora do Ensino Básico, é hoje recorda-
da por várias gerações de Castrenses que, no 
seu percurso educativo, se cruzaram com Er-
cília Maria Soares Vitoriano Martins, e com ela 
aprenderam as primeiras sementes do conheci-
mento, sendo merecedora de um profundo res-
peito e admiração de todos.

À família enlutada, Câmara Municipal e a As-
sembleia Municipal de Castro Verde endereça 
as suas mais sentidas condolências.

Filipe Manuel Patrício Mestre destacou-se como 
cidadão ativo e de elevada estatura moral, mas 
também como democrata exemplar que dedicou 
significativa parte da sua vida às causas públicas 
do concelho de Castro Verde. 

Militante do Partido Socialista, foi eleito do Poder 
Local Democrático e desempenhou funções de Vo-
gal da Assembleia Municipal de Castro Verde entre 
2009 e 2018. 

Profundamente envolvido na vida da nossa comu-
nidade, Filipe Mestre foi também membro da dire-
ção do Lar Jacinto Faleiro, presidente do conselho 
fiscal do FC Castrense e fundador da Cortiçol/Rádio 
Castrense.

O seu falecimento constitui para todos a perda ir-
reparável de um Homem bom, cidadão exemplar, 
professor competente e marcante para várias 
gerações de alunos e destacado Castrense que 
desde sempre assumiu um forte compromisso 
cívico com a sua terra e as suas gentes.

Neste momento doloroso da sua partida, a Câma-
ra Municipal e a Assembleia Municipal de Castro 
Verde honram a sua memória e prestam justa ho-
menagem a Filipe Manuel Patrício Mestre, aprovan-
do este voto de pesar e endereçando à família en-
lutada e aos amigos as mais sinceras condolências.

VOTO DE PESAR
FILIPE MANUEL PATRÍCIO MESTRE

VOTO DE PESAR 
ERCÍLIA VITORIANO MARTINS
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Castro Verde 
lidera na reciclagem!
Castro Verde foi o Município da área de intervenção da RESIALENTEJO que 
mais reciclou em 2018, tendo recolhido 47,9 kg de resíduos por habitante, 
entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

De acordo com os dados recen-
temente apresentados pela em-
presa intermunicipal e, compa-
rativamente aos oito municípios 
que integram a mesma (Castro 
Verde, Ourique, Beja, Almodôvar, 
Serpa, Mértola, Moura e Barran-
cos), o Município de Castro Ver-
de figura, mais uma vez, em pri-
meiro lugar na “Liga 
Intermunicipal da Reciclagem”, 
com uma grande vantagem sobre 
os restantes, tendo recolhido 47,9 
kg de resíduos por habitante, en-
tre 1 de janeiro e 31 de dezembro 
de 2018.

Em 2019, o Município de Castro 
Verde conta com a colaboração 
de todos os munícipes para man-
ter a liderança da Liga Intermu-
nicipal da Reciclagem bastando, 
para isso, separar e reciclar os 
resíduos produzidos. 

Ao reciclar, ajuda a reduzir a 
fatura do valor de depósito de re-
síduos em aterro paga pela au-
tarquia e contribui para um con-
celho ambientalmente mais 
equilibrado, para a diminuição 
dos impactos ao nível do territó-
rio e preservação da biodiversi-
dade. 

Cerca de 250 alunos dos 9ºs, 
10ºs, 11ºs e 12ºs anos da Escola 
Secundária de Castro Verde par-
ticiparam num Mass Training - 
Suporte Básico de Vida, promo-
vido no âmbito da parceria 
estabelecida entre o INEM, a Ju-
vebombeiro – Núcleo de Castro 
Verde, os Bombeiros Voluntários 
de Castro Verde, a Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Cas-
tro Verde, o Gabinete Jovem da 
Escola Secundária de Castro Ver-
de e a Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo.

A iniciativa decorreu a 25 de 
fevereiro, no Pavilhão Desporti-
vo Municipal de Castro Verde e 
teve como objetivo informar e 
capacitar os participantes para 
a execução de manobras de Su-
porte Básico de Vida.

Operação “Floresta Segura”

GNR promove ações 
de sensibilização 

No âmbito da Operação “Flo-
resta Segura”, a Guarda Nacio-
nal Republicana tem vindo a 
desenvolver um conjunto de 
ações de sensibilização de rua 
sobre Faixas de Gestão de Com-
bustíveis. 

Entradas, Santa Bárbara de 
Padrões e Piçarras foram as lo-
calidades abrangidas por estas 
ações cujo objetivo consiste em 
promover e fomentar boas prá-
ticas agrícolas e, acima de tudo, 
transmitir uma mensagem de 
dever cívico na prevenção ge-
neralizada dos incêndios flores-
tais, partindo da premissa que 
a floresta é de todos e que a todos 

cabe preservar e proteger.
A obrigatoriedade de manu-

tenção das faixas de gestão de 
combustíveis constitui uma das 
medidas preventivas, prevista 
no Decreto-Lei 124/2006, de 28 
de junho, na sua atual redação, 
com o objetivo de reduzir o nú-
mero de incêndios florestais.

A falta de manutenção das fai-
xas de gestão de combustíveis 
(limpeza dos terrenos) constitui 
uma infração do foro contraor-
denacional e os seus responsá-
veis incorrem em coimas de 280€ 
a 10.000€€, no caso de uma pes-
soa singular, e de 1600€€ a 120.000€, 
para pessoas coletivas.

Câmara reforça 
sinalização em estradas 
submersíveis

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde reforçou a sinaliza-
ção de perigo nas vias muni-
cipais que dão acesso às 
Ribeiras de Cobres (entre En-
tradas e São Marcos da Ata-
bueira), da Chada (entre Ro-
lão e os Viseus) e Maria 
Delgada (entre Geraldos e 

Monte Cerro). A ação consis-
tiu na instalação de painéis 
informativos e de alerta para 
o não atravessamento das vias 
em caso de submersão e tem 
como objetivo apelar a uma 
condução segura e a decisões 
ponderadas por parte dos au-
tomobilistas. 

Câmara apoia 
Bombeiros Voluntários

A Câmara Municipal de Cas-
tro Verde atribuiu um apoio fi-
nanceiro de 7.000,00 € aos Bom-
beiros Voluntários de Castro 
Verde para auxiliar a corporação 
em diferentes despesas de in-
vestimento, nomeadamente, a 
aquisição de um veículo para 
transporte de doentes (VDTD). 
Este apoio enquadra-se na prá-
tica regular de auxílios econó-
micos prestados às instituições 
sem fins lucrativos do concelho 

o que, no caso dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde, as-
cendeu a um total de € 69.140,00, 
durante o ano de 2018. Deste 
modo, ao atribuir este apoio fi-
nanceiro, a Câmara Municipal 
reconhece mais uma vez o papel 
verdadeiramente essencial dos 
nossos Bombeiros, seja no qua-
dro do apoio e socorro prestados 
à população do concelho, seja 
no âmbito da Proteção Civil Mu-
nicipal.

 PROTEÇÃO E AMBIENTE

Alunos 
da ESCV 
participam 
em Mass 
Training
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Jogos Concelhios 2019

Mais de 30 
modalidades 
desportivas!
Em 2019, os Jogos Concelhios vão continuar a fazer do desporto 
uma festa, diversificando os espaços urbanos ao ar livre e todas as 
infraestruturas recreativas e desportivas. 

Jiu-Jitsu
Atletas castrenses 
brilham na Polónia

Os atletas da Associação de Jiu-
-Jitsu Brasileiro de Castro Ver-
de, Jonas Rodrigues e Rodrigo 
Silva, participaram no dia 30 de 
março, no "Poznan Internatio-
nal Open 2019" - IBJJF JIU-JITSU 
CHAMPIONSHIP, que se reali-
zou na Polónia.

Jonas Rodrigues destacou-se 
na competição, tendo subido ao 
primeiro lugar do pódio na ca-
tegoria Master 1 Pesado/ Faixa 
Marron. Já Rodrigo Silva trou-
xe para Castro Verde a medalha 
do terceiro lugar na categoria de 
Adulto Pluma/ Faixa Azul.

 DESPORTO

VLF Wolfsburg venceu 
Sporting CP por 4-1 em 
Castro Verde

As equipas femininas do Spor-
ting CP e do VFL Wolfsburg de-
frontaram-se em Castro Verde 
no passado dia 30 de janeiro, no 
Estádio Municipal 25 de Abril, 
numa partida que terminou com 
a vitória da equipa alemã por 
quatro bolas a uma.

A equipa do Wolfsburg, uma 
das equipas de topo europeu e 
mundial, finalista vencida da 
Liga dos Campeões na época 
passada, enfrentou em Castro 
Verde a campeã nacional num 
jogo de treino que teve como 

objetivo preparar a equipa em 
termos táticos e planear a se-
gunda metade da época.

Um dos motivos de interesse 
do jogo foi a presença de Cláudia 
Neto, a jogadora portuguesa que 
alinha pela equipa alemã, uma 
das atletas com mais internacio-
nalizações pela seleção, cotada 
entre as 100 melhores jogadoras 
de futebol internacionais.   

Esta partida integrou um está-
gio de preparação que a equipa 
de futebol alemã esteve a reali-
zar no Algarve.

Os Jogos Concelhios são uma 
das iniciativas mais aguarda-
das pelos adeptos do desporto 
e atividade física no concelho. 

No passado dia 9 de março, 
arrancou, em Castro Verde, mais 
uma edição dos Jogos Conce-
lhios, numa tarde repleta de di-
vertimento, convívio e animação 
que trouxe à Praça da República 
diferentes demonstrações e in-
suf láveis para crianças, uma ca-
minhada e passeio de bicicleta. 

Nesta edição, a Otis, masco-
te oficial dos Jogos Concelhios, 
é representativa dos desportos 
aquáticos e propõe mais trinta 

outras sugestões desportivas, 
como snooker, cicloturismo, vo-
leibol quadras, futebol de areia, 
surf, sueca e petanca.

Em 2019, os Jogos Concelhios 
vão continuar a fazer do des-
porto uma festa, diversificando 
os espaços urbanos ao ar livre 
e todas as infraestruturas re-
creativas e desportivas. 

Inscreva-se e contribua para 
o seu próprio bem-estar físico 
e mental. Nos próximos três 
meses seja parte ativa dos Jo-
gos Concelhios, uma iniciativa 
para diferentes gostos e idades 
que apela à participação do as-

sociativismo local, fomentando 
o convívio e a prática de ativi-
dade física.

Mais informações sobre as mo-
dalidades disponíveis, calenda-
rização e inscrições no Gabinete 
de Desporto da Câmara Munici-
pal de Castro Verde, no Fórum 
Municipal, através do telefone 
286 320 040 ou pelo email des-
porto@ cm-castroverde.pt.

Os Jogos Concelhios são uma 
organização da Câmara Muni-
cipal de Castro Verde, em cola-
boração com o Agrupamento de 
Escolas, Associações e Coletivi-
dades do concelho.

Jogos Concelhios 2019

28º Raid Cicloturístico  
de Castro Verde

No próximo dia 19 de maio, 
Castro Verde promove, no âm-
bito dos Jogos Concelhios 2019, 
a 28ª edição do Raid Ciclotu-
rístico. Uma oportunidade para 
conhecer a região ao volante da 
bicicleta, num passeio de 58,7km 
que passará por várias localida-
des, e que terminará com um 

almoço-convívio entre os par-
ticipantes. O passeio tem início 
às 9h00, com saída do Largo da 
Feira. As inscrições podem ser 
efetuadas on-line, em www.cm-
-castroverde.pt, no Fórum Muni-
cipal de Castro Verde ou através 
do email desporto@cm-castro-
verde.pt até ao dia 10 de maio.
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Hóquei em Patins

Equipa Sub-15 do FC Castrense é campeã regional 
A equipa Sub-15 de hóquei em patins do Futebol Clube Castrense conquistou, no início de 2019, o título de campeã regional do 
Alentejo e Algarve. Uma vitória que deu acesso direto ao Campeonato Nacional da modalidade, competição que se encontra a 
disputar neste momento.

Em janeiro, a equipa sub-15 de 
hóquei em patins do Futebol Clu-
be Castrense sagrou-se campeã 
do Alentejo e Algarve. Depois ter 
disputado, por dois anos conse-
cutivos, o campeonato nacional, 
primeiro em sub-13 e de seguida 
em sub-15, a equipa castrense ga-
rantiu nesta temporada o desejado 
título regional. 

Há cerca de sete anos no comado 
técnico da equipa, Luís Cavaco, 
afirma que o objetivo para esta 
época desportiva foi cumprido.

“Claro que toda a gente am-
biciona ganhar o Campeonato 
Regional, pois a participação no 
Campeonato Nacional fica, desde 
logo, assegurada. O nosso princi-
pal objetivo para esta época era 
garantir, uma vez mais, a presença 
no Campeonato Nacional. Com o 
decorrer dos trabalhos começámos 
a perceber que poderíamos ir um 
pouco mais além e aí o objetivo 
principal passou a ser ganhar o 
Campeonato Regional”.

Mas já antes desta conquista a 
formação de hoquistas castrenses 
tinha vencido a Taça APA – Asso-
ciação de Patinagem do Alente-
jo, um resultado que espelhou o 
empenho da equipa do Futebol 
Clube Castrense. 

“A equipa iniciou os treinos de 
forma muito forte e empenhada. 
Na primeira competição em que 
participámos, ganhámos a prova 
somando só vitórias. Esta condi-
ção fez com que o nosso empe-
nho fosse ainda maior, aqui sim 
já com a conquista do Campeo-
nato Regional em mira”.

A conquista do Campeonato Re-
gional deu à equipa acesso direto 
ao Campeonato Nacional de sub-
15, competição que se encontra a 
disputar neste momento. Apesar 
das expetativas altas, o treina-
dor revela que a participação no 
Campeonato Nacional tem ficado 

um pouco aquém do ambiciona-
do, mas que a equipa continua 
motivada para trabalhar mais e 
melhor.“Os resultados têm fica-

do um pouco abaixo daquilo que 
era esperado, mas a equipa está 
a reagir bem. Não contando os 
jogos com o C.D. Paço de Arcos 

(Campeões Europeus em titulo), 
todos os outros jogos têm-se pau-
tado pelo equilíbrio”, conclui Luís 
Cavaco.            

DESPORTO

“O nosso principal 
objetivo para 
esta época era 
garantir, uma vez 
mais, a presença 
no Campeonato 
Nacional”
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 ÚLTIMA

Breves
Município 
presente na 
Ovibeja 2019

De 24 a 28 de abril, o Mu-
nicípio de Castro Verde mar-
cou presença na 36ª Ovibe-
ja com um stand 
promocional do concelho 
alusivo à classificação de 
Castro Verde como Reserva 
da Biosfera da UNESCO. 

Em exposição estiveram 
alguns produtos locais, como 
mel, vinho e licores, peças 
de artesanato e materiais 
promocionais de Castro Ver-
de. A OVIBEJA tem como 
objetivo primordial a divul-
gação da economia, tradição 
e cultura do povo alenteja-
no e assume-se como fator 
de relevo no desenvolvimen-
to regional na vertente eco-
nómica e social.

AMCP Bike Team 
organiza Taça 
XCO Algarve

A AMCP Bike Team promo-
ve a 26 de maio, em Castro 
Verde, no âmbito dos Jogos 
Concelhios 2019, a Taça XCO 
Algarve. O início das provas 
está agendado para as 10h00, 
na Cerca dos Pinheiros (jun-
to à sede da AMCP), e inclui 
provas de destreza e em linha 
nas categorias de escolas e 
competição.

Os interessados em parti-
cipar podem inscrever-se até 
às 19h00, do dia 25 de maio 
(informações: 963 598 046 / 
962 941 433).

A iniciativa tem o apoio da 
Câmara Municipal de Castro 
Verde e da União de Fregue-
sias de Castro Verde e Casével

A Câmara Municipal de Castro 
Verde promoveu dois momentos 
de homenagem pública, todos a 
título póstumo, a três personali-
dades do concelho. 

Na tarde do dia 25 de abril, ho-
menageou-se Francisco Alegre, 
presidente da comissão adminis-
trativa da autarquia em 1974, numa 
cerimónia que contou com a pre-
sença de muitos familiares e ami-
gos, e em que se atribuiu o seu nome 
ao Centro  Escolar nº 2 de Castro 
Verde. "Figura admirada e querida 
no seio da nossa comunidade, o 
Dr. Francisco Alegre foi diretor e 
professor do antigo Externato An-
tónio Francisco Colaço, tendo o 
seu esforço e empenho contribuí-
do para a formação de uma geração 
de cidadãs e cidadãos que marca-
ram a nossa sociedade local", su-
blinha António José Brito, presi-
dente da Câmara de Castro Verde. 

A par disso, recorda António José 
Brito, "foi um ilustre médico vete-
rinário, com trabalho clínico em 
todo o Campo Branco, e despor-
tista de referência entre os colum-
bófilos".

No dia 27 de abril, homenagea-
ram-se na vila de Entradas, Manuel 
António Domingos e António José 
Marques. O primeiro foi presiden-

te da Junta de Freguesia local e fun-
dador do Lar Frei Manoel das En-
tradas, tendo-se atribuído o seu 
nome ao atual Largo da Casa do 
Povo. Manuel António Domingos 
"foi um autarca dedicado, rigoroso 
e empreendedor, deixando uma 
'marca' de grande mérito junto de 
toda a comunidade, consolidada 
com a participação ativa e muito 

construtiva enquanto eleito da As-
sembleia Municipal de Castro Ver-
de. A par disso, empenhou-se com 
preocupação e empenho na criação 
de respostas sociais para os mais 
desfavorecidos, ajudando a fundar 
a IPSS Lar Frei Manoel das Entra-
das, da qual foi o primeiro presi-
dente", destaca António José Brito.

O Campo das Escolas recebeu o 

nome de António José Marques, 
"um entradense muito apaixona-
do por Entradas. Um intérprete 
único da 'alma' da sua terra e um 
herdeiro ímpar do caráter e da in-
tegridade que carateriza este povo. 
Uma personalidade exemplar, que 
marcou várias gerações e ficou 
saudosamente na memória das 
gentes da sua terra". 

 Largo Manuel António Domingos

No passado dia 19 de janeiro, a 
Dobadoira inaugurou a sua sede 
numa cerimónia que, para além 
dos sócios da Associação, contou 
com a presença do presidente da 

Câmara Municipal de Castro Verde, 
António José Brito, e da presidente 
da Junta de Freguesia de Sta. Bár-
bara de Padrões, Ana Luísa Fatana.

Com sede nos Viseus, na antiga 

Escola Primária, atual Centro Co-
munitário, a Dobadoira conta com 
mais de 40 associadas, sendo que 
algumas das novas inscrições “são 
de jovens dos Viseus, filhas das 

sócias fundadoras”, explica Maria 
José Silva. 

Desde que retomou a sua ativi-
dade a Associação tem marcado 
presença em algumas feiras de ar-
tesanato como a que se realizou 
em Sta. Bárbara de Padrões, no 
âmbito do Dia da Padroeira, em 
Entradas, durante o Festival En-
trudanças, no II Festival "Sabores 
do Borrego" e nos Mercadinhos 
que, quinzenalmente, animam o 
centro de Castro Verde. 

Tecelagem, croché e bordados 
são alguns dos trabalhos que o 
grupo de mulheres se encontra a 
desenvolver, mantendo assim os 
objetivos iniciais da Associação no 
que respeita à salvaguarda e ensi-
no das diferentes técnicas artesa-
nais. Para além das mantas de lã, 
a Dobadoira tem apostado na cria-
ção de peças que recuperam o ar-
tesanato caraterístico da região 
como os peúgos de linha, toalhas 
de linho e bainhas abertas, talegos 
e naperons em renda, entre tantas 
outras. 

“Em termos de atividade temos 
já funcionar uma oficina de tece-
lagem com formação, nesta pri-
meira fase, em técnicas básicas da 
tecelagem, que procura recuperar 
e manter a tradição da tecelagem 
manual. Historicamente, a fregue-
sia de Santa Bárbara dos Padrões 
tem uma grande ligação a esta arte 
pelo que é muito importante apos-
tar na sua valorização”.

De forma a proporcionar as con-
dições necessárias ao funciona-
mento da Dobadoira, a sede da 
Associação foi alvo de pequenas 
obras de recuperação e melhoria 
das áreas existentes e contempla 
agora uma sala multiusos e um 
espaço de atividades onde as crian-
ças podem pintar, ler, aprender a 
bordar ou a tecer no pequeno tear 
disponível “enquanto as mães rea-
lizam os seus trabalhos”, explica 
Maria José.

A Associação “A Dobadoira” con-
ta com o apoio da Junta de Fregue-
sia de Santa Bárbara de Padrões e 
da Câmara Municipal de Castro 
Verde e está aberta à participação 
de todos os interessados.

“A Dobadoira” 
retoma atividade

Câmara homenageia cidadãos

“A Dobadoira”, associação de artesãos do Monte dos Viseus, retomou a 
sua atividade após um interregno de 12 anos. Fundada em 1998 por Maria 
José Silva, professora do 1.º ciclo do ensino básico, a Associação nasceu 
no âmbito da Área-Escola, disciplina que “integrava, na altura, o currículo 
escolar” e foi “uma tentativa de abrir a escola à comunidade” através da 
recolha, promoção e divulgação das diferentes expressões de artesanato 
tradicional.

 Centro  Escolar Dr. Francisco Alegre  Campo de Futebol António José Marques


