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Esta será o último boletim informativo deste mandato, e, por
conseguinte, a última vez que vos
dirigirei a palavra neste contexto.
Quando há cerca de quatro anos
este executivo assumiu a responsabilidade da gestão autárquica
das freguesias de Castro Verde
e Casével, estávamos longe de
imaginar o que iriamos encontrar
pela frente ao nível dos condicionalismos na sua gestão, nomeadamente no aparecimento desta
terrível pandemia que nos atingiu
e nos atinge, e que impediu de
realizar uma série de investimentos e atividades já programadas.
Apesar desta contrariedade, que
nos impediu no espaço temporal
de ano e meio de desenvolver a
nossa atividade como pretendíamos, deixamos um legado que
muito nos orgulha e está à vista
de todos os fregueses destas duas
freguesias unidas.
Fomos a primeira junta do concelho a aceitar a transferência

de competências do Município,
o que nos permitiu passar de um
quadro de pessoal de três para
nove funcionários, assumindo
novas responsabilidades ao nível
da higiene urbana, manutenção
e limpeza de espaços verdes, recolha de monos e verdes em todo o
território da freguesia, limpeza de
espaços para recolha de dejetos
caninos, distribuição e manutenção de zonas de higienização das
mãos, no âmbito da prevenção
ao Covid 19.
Para além de todos estes ganhos,
verificou-se uma maior proximidade e disponibilidade, no sentido de estar permanentemente
em contacto com as populações,
com ganhos de operacionalidade
na resolução dos problemas, tendo sido adquirido novo meio de
transporte e múltiplo equipamento operacional.

requalificação do antigo cinema,
adaptação de WC de deficientes na Casa Mortuária de Castro
Verde, renegociamos o protocolo
com os CTT relativo ao posto de
Casével e resolvemos o problema
do posto médico também de Casével.
Certamente ainda ficou muito por
fazer, mas podemos afirmar que,
do caderno de encargos estabelecido há quatro anos atrás, o grau
de execução rondará muito próximo dos 90% de execução, por isso
podemos dizer com toda a segurança “Missão Cumprida”!
Sempre ao dispor,
O Presidente de Junta da União das
Freguesias de Castro Verde e Casével,
António José da Luz Paulino

Ao nível dos investimentos, concluímos a obra do espaço multiusos, requalificamos todos
os parques infantis, o polidesportivo de Casével e a área envolvente, lançamos a obra de
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ABERTURA
» RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2020

Contas positivas
em ano de pandemia

» UNIÃO DE FREGUESIAS
ENTROU EM 2021 COM
UM SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE
283.876,40 EUROS.

A

União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) entrou em 2021
com um saldo de execução orçamental de 283.876,40 euros, depois
de um ano fortemente marcado
(e condicionado) pela pandemia
da Covid-19. O resultado consta
do Relatório de Gestão da UFCVC
referente ao ano de 2020, já aprovado, por maioria, pelos eleitos da
Assembleia de Freguesia.
Segundo o relatório, a UFCVC fechou o último ano com um total
de receitas de 723.171,73 euros, o
que representa uma taxa de execução de 80,63% face ao que estava
inicialmente previsto. Já a despesa
atingiu o montante de 439.543,33
euros, sinónimo de uma execução
de 49,01%.
Contas feitas, a UFCVC terminou o
ano de 2020 com um saldo de execução orçamental para a gerência

seguinte de 283.628,40 euros, a
que se juntam mais 15.444,43 euros de operações de tesouraria.
Segundo o presidente da autarquia, estas são contas positivas
“num ano fortemente marcado
pela pandemia”, em que a atividade da UFCVC “esteve permanentemente condicionada por todo o

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

ambiente que envolveu – e envolve – esta problemática”.
António José Paulino lembra que
“as atividades culturais e lúdicas
foram praticamente inexistentes” e
“os investimentos fortemente atrasados, dado a inércia de empreiteiros que inativaram os seus calendários laborais, empurrando assim os

prazos para melhores dias”.
Em paralelo, “os serviços internos
e externos estiveram em stand by
permanente, com redução de horários e de serviços, com equipas
desfasadas, de forma a reduzir os
contactos entre todos os colaboradores, tentando contribuir positivamente para a redução dos contágios”, acrescenta o autarca.
Tudo isto leva António José Paulino a reconhecer que “as taxas de
execução do Plano Plurianual de
Investimentos foram muito baixas, com a atividade económica
praticamente parada, fazendo
com que este mandato tenha sido
‘encurtado’ em cerca de um ano e
meio, o que de certa maneira vem
afetar em termos de obra feita visível”.
Ainda assim, o presidente da
UFCVC destaca o facto de 2020 ter
sido “o ano de arranque das novas
competências”, tendo sido esta autarquia “a primeira junta de freguesia do concelho a aceitar a transferência de competências”.
“Esperarmos estarmos à altura das
responsabilidades assumidas”, conclui António José Paulino.

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

4

O Freguês

ACTUALIDADE
» INVESTIMENTO DA UFCVC ASCENDE A 178 MIL EUROS

Obra do antigo cinema de
Castro Verde já começou
» PROJETO DA UNIÃO DE
FREGUESIAS VAI TRANSFORMAR ANTIGO ESPAÇO EM SALÃO SOCIOCULTURAL.

A

União de Freguesias de
Castro Verde e de Casével
(UFCVC) já iniciou a empreitada de requalificação do antigo
cinema da vila, que vai transformar
o histórico edifício situado na Rua
Campo D’Ourique num salão sociocultural.
A obra foi adjudicada à empresa
M. Tomé Construções pelo valor
de €178.055,01 e tem um cofinanciamento comunitário garantido
de €135.997,97, através do Programa de Desenvolvimento Rural
2014-2020. O Governo também

apoia a obra, com o montante de
€23.999,64.
Segundo o presidente da UFCVC,
a intervenção pretende voltar “a
dar o destaque” devido ao edifício,
depois deste ter sido “um local de
impacto cultural” e a única sala de
espetáculos na vila, entre os anos
40 e 90 do século XX.
António José Paulino considera
que a obra vai também permitir
resolver a “lacuna” de não existir
na vila de Castro Verde um espaço
com as dimensões do edifício para
permitir a realização de eventos
com 200 ou 300 pessoas.
Quando já for salão sociocultural, o
edifício do antigo cinema “poderá
receber fóruns, congressos, exposições, feiras temáticas, concertos,
convívios, jantares de grupo ou
eventos de desporto ‘indoor’”, diz
o autarca.
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ACTUALIDADE
» TRABALHOS EM TODA A FREGUESIA

Centros
de convívio
pintados
A

União de Freguesias de
Castro Verde e de Casével (UFCVC) promoveu,
desde o início do ano de 2021,
uma série de trabalhos de limpeza e de pintura dos centros de
convívio existentes nas diversas
localidades dos seu território,
num investimento que visou
embelezar estes espaços sociais.
Em Almeirim, a pintura do centro de convívio local, que apresentava bastantes “sinais de
degradação”, teve o custo de
€4.780,00 mais IVA.

A UFCVC procedeu ainda à pintura do centro de convívio de Piçarras, que também dava “sinais
de degradação ao nível da pintura exterior e interior”. Os trabalhos custaram €1.650,00, tendo
incluído serviços de pintura e de
tapamento de fissuras.
Além de todas estas intervenções, a União de Freguesias promoveu a limpeza e lavagem dos
restantes centros de convívio,
“que se encontravam fechados
desde o início da pandemia” da
Covid-19, pelo valor de €608,85.

Adquirido
um novo
gerador

» ESPAÇOS PÚBLICOS

Comprados
12 bancos
para jardim
No sentido de melhorar o usufruto de diversos espaços públicos em toda a freguesia, a
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével adquiriu 12
novos bancos de jardim, num
investimento total avaliado
em €3.258,79.

A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) adquiriu recentemente um novo gerador a
gasolina, num investimento avaliado em €1.660,50
(IVA incluído). Segundo o
secretário da UFCVC, João
Oliveira, este equipamento
servirá para dar resposta
aos trabalhos de “manutenção e conservação
dos espaços exteriores” e
outros “espaços de utilização comunitária”. O autarca
lembra que “muitas vezes”
estas intervenções têm de
ser feitas “fora das localidades”, daí a necessidade
do novo equipamento
entretanto adquirido.

» AMBIENTE

Rede de
cinzeiros
reforçada
A União de Freguesias de Castro Verde e Casével adquiriu
30 novos cinzeiros em inox,
à empresa Sinaltop, para colocação em diversos espaços
públicos em todo o território
da freguesia. O investimento
está avaliado em €1.361,61.

Reparação
de sistemas
de rega
Reparações
A UFCVC investiu €1.235,00
nos edidícios
em trabalhos de reparação
da rede de rega de vários
espaços verdes da freguesia
da UFCVC
que se encontravam em
» EDIFÍCIOS

Centro de Convívio de
Piçarras foi alvo de trabalhos de limpeza e pintura.

“mau estado”, numa intervenção que esteve a cargo
da empresa Sales Jardim
Unipessoal. Em simultâneo,
a autarquia adquiriu diverso
material de “desgaste rápido” para os sistemas de rega,
com o objetivo de “reduzir as
perdas de água”.

A União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)
concretizou recentemente um
investimento de €580,00 na
reparação das portas envidraçadas da sede de freguesia
e também do edifício do seu
polo em Casével.
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ACTUALIDADE
» URBANISMO

» SERVIÇO

Jardim da Rua
Luís Camões
renovado

GAF já apoiou
397 pessoas
em 2021

A União de Freguesias de
Castro Verde (UFCVC) procedeu à renovação do Jardim
Público da Rua Luís Vaz de
Camões, em Castro Verde,
transformando o espaço num
local mais aprazível para
todos os castrenses. Além de
uma limpeza profunda do
local, a intervenção incluiu a
renovação total do sistema de
rega e a colocação de um novo
piso no acesso pedonal a este
espaço verde.

O Gabinete de Apoio ao
Freguês (GAF) da União de
Freguesias de Castro Verde e
Casével realizou um total de
397 atendimentos nos primeiros seis meses de 2021. Criado
em 2018, o GAF é uma resposta totalmente gratuita que
apoia os cidadãos da freguesia
no acesso digital aos diversos
serviços públicos, nomeadamente Portal das Finanças,
IMT, Registo Criminal Online
ou Serviço Nacional de Saúde.

» NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

Espaços verdes mais
cuidados em Castro
» UNIÃO DE FREGUESIAS ASSUMIU, NO INÍCIO DE
2020, COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES.

A

manutenção e renovação
de espaços verdes na vila
de Castro Verde tem sido
uma das prioridades assumidas
pela União de Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC) no último
ano e meio, com um forte investimento em recursos humanos e
materiais.
Uma aposta que decorre do acordo celebrado com o Município de
Castro Verde, que levou a UFCVC a
assumir, no início de 2020, competências ao nível da gestão e manutenção de espaços verdes nas ruas
Luís Vaz de Camões, Eugénio de
Andrade, José Gomes Ferreira e da
Esteva, assim como nas rotundas
dos Porcos, das Ovelhas, do Minério, das Freguesias e do Poder Local.
“Hoje temos uma ação que é visível na vila no tocante à limpeza e

manutenção de espaços verdes”,
assume o presidente da UFCVC,
António José Paulino, lembrando
que, atualmente, a autarquia conta
com mais “pessoas na rua” e meios
de transporte “melhor adequados”
para este tipo de serviço.
Além da gestão e manutenção de
espaços verdes, o acordo de transferência de competências com o
Município de Castro Verde levou a
que a UFCVC assumisse igualmente a responsabilidade da limpeza
das vias e espaços públicos, de sarjetas e de sumidouros fora da sede
do concelho.
A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público é outra das
competências transferidas para a
União de Freguesias no início de
2020.
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ACTUALIDADE
» INVESTIMENTO DE CERCA DE 30 MIL EUROS

Obras concluídas na
antiga escola de Almeirim
» REQUALIFICAÇÃO DO
PARQUE INFANTIL E DO
CAMPO DE JOGOS E
PINTURA INTEGRAL DO
EDIFÍCIO.

“Concluímos mais
uma recuperação de
um espaço, há muito
tempo a necessitar
de uma intervenção
condigna”, revela
João Oliveira, secretário da UFCVC.

A

antiga escola de Almeirim, que atualmente acolhe o polo do Museu da
Ruralidade “A Minha Escola”, está
de “cara lavada”. Tudo porque a
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC) já concretizou os trabalhos de pintura
do edifício e do muro circundante, assim como algumas obras
de melhoramento seu espaço
exterior.
“Concluímos mais uma recuperação de um espaço, há muito
tempo a necessitar de uma intervenção condigna”, revela o secretário da autarquia, João Oliveira,
adiantando que o investimento
rondou os 30 mil euros.
Segundo o eleito, tanto o edifício como o muro circundante

Parque infantil [em cima] em campo de jogos da antiga escola de
Almeirim foram requalificados.

encontravam-se “a necessitar de
uma intervenção ao nível da pintura”, que incluiu a lavagem de
telhados e de paredes.
Em simultâneo, foram igualmente concretizados trabalhos de
requalificação do parque infantil
e do campo de jogos, dotando
estes espaços de melhores condições para usufruto dos mais
novos.

» AMBIENTE

» ASSOCIATIVISMO

Dispensador
de sacos

Apoio para os
“Rafeiritos”

A União de Freguesias instalou mais um dispensador de
sacos para a apanha de dejetos caninos junto ao Centro
Escolar Dr. Francisco Alegre,
em Castro Verde, por forma a
que as crianças tenham aquele espaço junto à sua escola
“mais limpo”.

A Associação Canil e Gatil “Os
Rafeiritos do Alentejo” recebeu
da União de Freguesias um
apoio de €1.000,00, concedido
para “minimizar os constrangimentos financeiros” com que
a instituição “se tem vindo a
deparar” ao longo dos últimos
tempos.
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ENTREVISTA
» PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS

“Todos os dias
estamos no terreno, em
cima do acontecimento”
» ANTÓNIO JOSÉ PAULINO PASSA EM REVISTA O
MANDATO QUE ESTÁ QUASE A TERMINAR, CONSIDERANDO QUE O BALANÇO É “MUITO POSITIVO”
E QUE O TRABALHO REALIZADO DESDE 2017
“ESTÁ À VISTA DE TODOS”.
O presente mandato autárquico na União de Freguesias de
Castro Verde e Casével (UFCVC)
está quase a terminar. Que balanço faz?
O balanço terá de ser sempre
muito positivo, apesar de toda a
atividade autárquica há um ano e
quase meio ter estado fortemente condicionada pela pandemia.
Apesar disso tudo, faço um balanço extremamente positivo. Fomos
a primeira junta de freguesia [do
concelho de Castro Verde] que se
disponibilizou a receber competências transferidas pelo município e hoje temos uma ação que é
visível na vila no tocante à limpeza
e manutenção de espaços verdes,
na colocação de sinalizadores
para recolha de dejetos caninos
sensibilizando a população para
a sua utilização, e na colocação
de equipamentos para desinfeção
das mãos. Além disso, em 2017,
a Junta tinha três funcionários –
dois assistentes administrativos e
um assistente operacional – e hoje
tem nove – seis das quais na rua.
Acho que isto foi uma valorização
extraordinária da União de Freguesias, no sentido de se assumir

como um verdadeiro polo autárquico. Além do mais, existiu uma
proximidade diária com a freguesia, que era uma coisa que não se
via. Todos os dias estamos no terreno e procuramos estar sempre
em cima do acontecimento, no
sentido de tentar resolver os problemas das pessoas. Essa é uma
marca que vamos deixar.
Ao nível dos investimentos, o
que destaca?
Temos o pavilhão multiusos, que
vem do anterior mandato e que
concluímos no presente mandato
e que tem estado ao serviço das
populações. Conseguimos encontrar financiamento para a obra
do antigo cinema, que já está a
decorrer, esperando que no início
de 2022 esteja pronta. Requalificámos o polidesportivo de Casével,
que se encontrava em completo
abandono. Requalificámos todos
os parques infantis da freguesia,
com uma ajuda muito importante
da Somincor. Limpámos, tratámos
e pintámos todos os centros de
convívio da freguesia, bem como
outros equipamentos de propriedade da União de Freguesias. E

O balanço [do mandato] terá de ser sempre muito positivo,
apesar de [...] fortemente condicionado
pela pandemia.

É evidente que existe
uma melhoria substancial dos serviços e
as populações são as
primeiras a notar esse
impacto positivo.
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“Casével
tem todas as
condições
para ser
freguesia”
O presidente da UFCVC é
um defensor da reposição
da freguesia de Casével e
não esconde ter ficado, “em
termos pessoais”, desiludido
por o processo de reversão da
anexação de freguesias não ter
avançado neste mandato, como
era previsto.
“Pensei que ainda iríamos a
tempo de, em 2021, se eleger
a nova Junta de Freguesia de
Casével. Mas depois apareceu
a pandemia, que empurrou os
calendários políticos todos para
outras alturas e chegou-se a um
período temporal em que era
impensável fazer uma reorganização do território, que seria
à pressa e poderia ser ainda
pior que a ‘lei Relvas’”, observa
António José Paulino.
O autarca acrescenta que “Casével tem todas as condições
para voltar a ser freguesia”,
defendendo que a reposição
da freguesia passe “por um
processo de auscultação” junto
da população e que sejam estes
a pronunciar-se sobre o futuro
da Freguesia de Casével.

tivemos uma atividade cultural
intensa até 2019, com cultura e
música em todos os povos da freguesia.
Castro Verde e Casével foi a
primeira união de freguesias a
receber competências do município. Sente que isso se traduziu
numa melhoria da qualidade de
vida das suas populações?
Acho que sim! E se em 2017 não
havia pessoal para trabalhar no
exterior, agora com seis pessoas

na rua, com meios de transporte
adequados – que a Junta de Freguesia não tinha –, é evidente que
existe uma melhoria substancial
dos serviços e as populações são
as primeiras a notar esse impacto
positivo.
Nestes quatros anos tentaram
valorizar o território como um
todo, não centrando apenas a
vossa ação na sede de freguesia?
A nossa união de freguesias é

“mista”, pois tem parte urbana e
tem parte rural. E pelo facto de a
sede de concelho ser o local onde
incide mais a ação da Câmara,
é evidente que privilegiámos a
parte rural da união de freguesias,
nunca descurando a sede de concelho. São sete aglomerados populacionais, além de Castro Verde
e de Casével, e acho que melhorámos muito e conseguimos reduzir
essa assimetria em relação à sede
de concelho, trabalhando em parceria com a Câmara Municipal,

dando como exemplo a recolha
semanal de monos e verdes em
todo o território, serviço que esse
que estava ao cuidado do município. Em primeiro lugar estão as
pessoas e sempre as pessoas.
Os projetos do Gabinete de
Apoio ao Freguês (GAF) e do
programa de incentivo à natalidade “+ Bebé” alcançaram os
objetivos propostos?
Acho que sim! Relativamente ao
“+ Bebé” já tivemos cerca de 50
pedidos de apoio deferidos até
agora, mas reconheço que tem
havido uma quebra [de pedidos]
nos últimos tempos. Foi uma
boa resposta para tentar quebrar
a baixa natalidade que existia
na freguesia e penso que deve
manter-se. Relativamente ao GAF,
estamos a falar praticamente de
uma “loja do cidadão” que está
instalada em Castro Verde. São as
próprias pessoas que o dizem e todos os dias temos atendimentos. E
em tempo de pandemia, com as
repartições todas fechadas, fomos
uma autêntica “bóia de salvação”
para as pessoas. É um serviço que
muitos no orgulha, criado por
nós e a custo zero, e que permite
a toda a população, inclusive das
outras freguesias do concelho, poderem tratar da renovação da sua
carta de condução, tirarem o seu
registo criminal, alterar a morada
no cartão do cidadão, cumprirem
as suas obrigações fiscais, etc., etc..
Na sua primeira entrevista
como presidente da UFCVC garantiu uma “gestão coerente e
responsável”. Sente que esse
objetivo foi alcançado?
Penso que sim! Não tivemos
gastos supérfluos e temos uma
situação financeira muito boa, o
que nos permitiu fazer alguns investimentos em equipamentos e
maquinaria, bem como aumentar
o quadro de recursos humanos,
melhorando assim das potencialidades da Junta no serviço público
aos fregueses.
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EDUCAÇÃO
» COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Um dia de festa e
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EDUCAÇÃO

e muitos sorrisos!
A

União de Freguesias
de Castro Verde e Casével (UFCVC) associou-se às comemorações do
Dia Mundial da Criança, que
a 1 de junho levaram muita
alegria às escolas de todo o
concelho, para gáudio dos
mais novos.
Durante a manhã houve festa

nos centros escolares 1 e 2 do
Agrupamento de Escolas de
Castro Verde, assim como na
creche “Faleirinhos”, do Lar
Jacinto de Faleiro.
De tarde, foi a vez das crianças das escolas de Entradas e
de Santa Bárbara de Padrões
festejarem o seu dia, que será
sempre muito especial!
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INFORMAÇÃO

EDITAL
ANTÓNIO JOSÉ DA LUZ PAULINO, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével, faz saber, que durante o 1º semestre de 2021, a Junta da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével, concedeu os seguintes benefícios:
Transferências Correntes
Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura, C.R.L.
Futebol Clube Castrense
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1.º Janeiro
Associação Sénior Castrense
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Sociedade Columbófila Asas Verdes
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castro Verde
Casa do Benfica em Castro Verde
Fábrica da Igreja de Casével
AJJBCV – Associação Jiu-Jitsu Brasileira de Castro Verde
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros
Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Associação “Os Rafeiritos do Alentejo”

29.962,62€
3.472,74€
10.547,34€
4.894,32€
1.847,46€
3.000,00€
500,00€
1.151,28€
1.155,78€
500.00€
1.193,70€
400,00€
300,00€
1.000,00€

Transferências Capital
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde

7.000,00€
5.000,00€

Cruz Vermelha Portuguesa Castro Verde
Total de Transferências Correntes + Capital

2.000,00€
36.962,62€

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº. 64/2013, de 27 de Agosto, e
para que conste, se publica este e outros de igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do
costume, e eu Carla Isabel Belchior Marques, Assistente Técnico, o subscrevo.
Castro Verde, 05 de julho de 2021
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)
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SOCIEDADE
» DESDE O PASSADO MÊS DE ABRIL

Apoios para
Bombeiros
e Cruz
Vermelha

Casével voltou a ter
consultas médicas
» UNIÃO DE FREGUESIAS
QUER AVANÇAR COM
CONSTRUÇÃO DE UMA
NOVA EXTENSÃO DE
SAÚDE NA VILA.

A

assistência médica está
de regresso à vila de Casével, depois de uma parceria entre a União de Freguesias de Castro Verde e Casével
(UFCVC), o Centro de Saúde de
Castro Verde e a Fundação Joaquim António Franco ter possibilitado a reabertura da extensão
de saúde desta localidade no
passado mês de abril.
As consultas estão a decorrer
num espaço no Largo da Igreja,
cedido pela fundação, tendo a
UFCVC comparticipado a instalação dos serviços com um

apoio financeiro na ordem dos
€3.000,00.
Segundo o presidente da União
de Freguesias, a falta de consultas médicas em Casével era um
problema “que se arrastava há
cerca de um ano” que está, final-

“Passo seguinte será
a construção de uma
nova extensão de
saúde em Casével,
com todas as condições” , defende
António José Paulino,
presidente da UFCVC.

mente, resolvido.
O “passo seguinte”, diz António
José Paulino, “será a construção
de uma nova extensão de saúde
em Casével, com todas as condições”.
“Nesse sentido, sinalizámos junto da Câmara Municipal a necessidade da construção de um
espaço e conseguimos que isso
fosse inscrito no Orçamento e
Grandes Opções do Plano. Em
simultâneo, a UFCVC também
fez o mesmo, alocando uma
verba como contrapartida para
que isso venho a acontecer: criar
uma extensão de saúde de raiz,
com todas as valências”, diz.
O autarca acrescenta que a ambição é que “a freguesia de Casével
– nomeadamente a vila de Casével – tenha umas instalações de
saúde condignas para que o médico vá fazer o seu serviço”.

Cumprindo a sua política de
apoio às associações locais
e, simultaneamente, reconhecendo o seu importante
papel junto das comunidades, a União de Freguesias
de Castro Verde e Casével
(UFCVC) atribuiu subsídios
extraordinários à Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Castro Verde
e à Delegação de Castro
Verde da Cruz Vermelha
Portuguesa, num montante
total de €7.000,00.
No caso dos Bombeiros
Voluntários, o subsídio da
UFCVC foi de €5.000,00, destinado a apoiar investimentos no parque de viaturas da
corporação.
“Parabéns a todos os bombeiros, ficamos gratos pelo
seu serviço cívico em prol
das populações”, sublinha
o presidente da UFCVC,
António José Paulino.
Já o subsídio da União de
Freguesias à Delegação de
Castro Verde da Cruz Vermelha Portuguesa de Castro
Verde foi de €2.000,00, no
sentido de apoiar o “plano
de investimentos” da instituição.
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Castro Verde recebeu
Regional de BTT-XCO
Perto de 250 atletas do Alentejo e Algarve participaram,
a 13 de junho, no Campeonato Regional do Algarve de
XCO (variante do BTT), que
decorreu em Castro Verde.
A competição foi organizada
pela AMCP Bike Team, da
Associação de Moradores da
Cerca dos Pinheiros e contou
com os apoios da Delegação
do Algarve da Federação
Portuguesa de Ciclismo, da
Câmara Municipal de Castro
Verde e da União de Fregue-

sias de Castro Verde e Casével, que atribuiu um subsídio
de €400,00 à organização.
Colaboraram ainda na
prova a Delegação de Castro
Verde da Cruz Vermelha e a
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Castro Verde.
Recorde-se que esta iniciativa estava inicialmente
agendada pela AMCP Bike
Team para 2020, tendo sido
adiada devido à pandemia
da Covid-19.

“Asas Verdes” com
bons resultados
A campanha columbófila
de 2021 já chegou ao fim
no distrito de Beja, tendo
os associados da Sociedade
Columbófila “Asas Verdes”,
de Castro Verde,
obtido excelentes
resultados.
Neste ano participaram nas diversas
provas um total de 18
columbófilos ligados
à “Asas Verdes”, com
o mais pontuado a

» PROVA TEVE O APOIO DA UNIÃO DE FREGUESIAS

ser Paulo Bárbara, seguido
de Carlos Rodrigues e de
Leandro Colaço, segundo e
terceiro classificados, respetivamente.
A UFCVC apoia regularmente
a Sociedade Columbófila
“Asas Verdes”, tendo em
2021 atribuído um subsídio
de €500,00 para fazer face
ao plano de atividades
da coletividade ao
longo do presente
ano.

Prémio de
ciclismo em
Castro Verde
Q
uase centena e meia de
ciclista em representação de 25 equipas de
todo o país participaram, no fim
de semana de 26 e 27 de junho,
na primeira edição do Grande
Prémio de Ciclismo de Castro
Verde, prova organizada pela
Câmara Municipal e que teve o
apoio da União de Freguesias de
Castro Verde e Casével (UFCVC).
O ciclista João Letras, da equipa
ASFIC Grupo Parapedra/Dinazoo/ Riomagic, acabou por ser
o grande vencedor da competição, depois de ter sido o mais rápido na primeira etapa, realizada
na tarde de 26 de junho.
O pelotão partiu de Casével e até
à meta, instalada em Castro Ver-

de, passou pelas localidades de
Rolão, Viseus, Figueirinha, Sete,
Santa Bárbara de Padrões, Namorados e Geraldos.
O atleta conseguiu “segurar” a
camisola amarela na segunda
tirada, realizada na manhã de
27 de junho, que consistiu num
contrarrelógio por equipas entre
as localidades de Entradas e de
Castro Verde, com passagem por
São Marcos da Atabueira.
O I Grande Prémio de Ciclismo
de Castro Verde foi aberto aos
escalões de Elite, Sub-23 e Masters (masculinos), numa organização da Câmara de Castro Verde em parceria com a Delegação
do Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo.
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DESPORTO
» FUTEBOL DE PRAIA

Castrense
vence torneio
da AFBeja
A equipa do FC Castrense
venceu, a 25 de junho, o
Torneio de Futebol de Praia
da Associação de Futebol de
Beja (AFBeja). A competição
decforreu no Campo de Jogos
de Areia de Castro Verde, com
a equipa do FC Castrense a bater o GD Santa Luzia (Ourique)
por cinco bolas a três.
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