BOLETIM INFORMATIVO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL || N.º 24 | DEZEMBRO 2017 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

» ANTÓNIO JOSÉ PAULINO, O
NOvo presidente da União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével, revela os
pilares do Orçamento e
Grandes Opções do Plano
para o ano de 2018.

“Vamos ter uma gestão
coerente e responsável”
Orçamento
Gabinete de
para 2018
Apoio ao
está aprovado Freguês avança

Pai Natal
“visitou” vila
de Castro
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Um novo
ciclo político
No passado dia 1 de outubro o
povo de Castro Verde entendeu
mudar os protagonistas políticos
do concelho de Castro Verde. A
nossa União de Freguesias foi um
exemplo dessa mudança, pois em
41 anos de Poder Local a Junta
de Freguesia da sede de concelho
nunca tinha tido um executivo de
cor política diferente.
Acabada a disputa eleitoral,
terminou o tempo das promessas. Assumindo efetivamente os
compromissos estabelecidos com
o povo, posso-vos dizer que irei
trabalhar com todos e para todos,
pois não há pessoa, não há lugar,
não há instituição que esteja
acima de qualquer outra. Todos
estarão ao mesmo nível e todos
serão tratados da mesma forma.
Nunca neguei as minhas convicções políticas ou as tentei mascarar e não me envergonho de
dizer em todo o lado que sou um
político local de matriz socialista.
As minhas convicções políticas nunca serão um entrave,
na reivindicação de melhores
condições de vida para o povo da
minha terra. Exemplo disso será
a luta insistente e permanente
que iremos travar, na reposição
de freguesias. O povo de Casével
pode descansar: nós iremos lutar
convosco para lhe ser devolvida

o mais rápido possível a vossa soberania que lhe foi retirada pelo
governo anterior. Juntos iremos
conseguir.
Nunca agi de forma a trair a
minha consciência. Sou um castrense. Um castrense que sempre
se empenhou permanentemente
em vários projetos coletivos da
sua terra.
O cargo que agora me foi
atribuído pelo povo da União
das Freguesias de Castro Verde
e Casével dará seguimento ao
programa eleitoral que foi apresentado e sufragado nas últimas
eleições autárquicas, mas estará
permanentemente aberto aos
vossos contributos. Connosco não
haverá projetos políticos ideológicos fechados em si mesmo.

Irei trabalhar com
todos e para todos,
pois não há pessoa, não há lugar,
não há instituição
que esteja acima de
qualquer outra.
Connosco não
haverá projetos
políticos ideológicos fechados em si
mesmo.

Todos serão nossos parceiros
nesta caminhada de 4 anos,
com principal destaque para
o movimento Associativo, pois
será o nosso “braço armado” na
construção deste projeto coletivo,
que se quer de todos nós.
Conto consigo.
Um abraço e sempre ao dispor
O Presidente da União das Freguesias de Castro Verde e Casével
António José Luz Paulino

VOGAIS:

Mário Bartolomeu [PS]
Filomena Álvaro [PS]
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Fernanda Felício [CDU]
Paula Escorrega [CDU]
Arnaldo Vargas [CDU]
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ABERTURA
» orçamento e grandes opções do plano para 2018

Um orçamento mais
virado para as pessoas
» União das Freguesias vai contar com
um orçamento de
617.550 euros

A

União das Freguesias de
Castro Verde e Casével vai
contar em 2018 com um
orçamento de 617.550 euros. O
documento, assim como as Grandes Opções do Plano (GOP), foram aprovados em Assembleia de
Freguesia a 13 de Dezembro de
2017 e reflectem as propostas contempladas no programa eleitoral
apresentado pelo PS, força política
que suporta o actual executivo, aos
fregueses nas Eleições Autárquicas
de 1 de Outubro.
“Vamos conduzir a União das Freguesias com uma gestão responsável e coerente”, afiança o presidente António José Paulino [ver
entrevista nas páginas seguintes],
sublinhando que o Orçamento e
GOP de 2018 será centrado, sobretudo, nas pessoas.
Nesse sentido, a Acção Social
será uma das áreas prioritárias,
destacando-se o reforço da colaboração com as instituições particulares de solidariedade social de
Castro Verde e Casével assim como
o empenho no reforço da rede de
apoio domiciliário. A criação de um
programa de apoio nos pequenos
arranjos domésticos e de um banco de voluntariado são outras das
propostas nesta área.
Na Cultura a União das Freguesias
pretende celebrar de forma condigna as principais datas festivas e
religiosas locais, assim como apro-

fundar a cooperação com a Cortiçol – Cooperativa de Informação e
Cultura de Castro Verde, continuar
a promover o Festival Anual de Teatro e organizar, em parceria com
outras entidades, as comemorações do 25 de Abril através de colóquios ou conferências.
Colaborar com a Câmara Municipal
no sentido de serem implementadas actividades de tempos livres
para todos os jovens durante todos
os períodos de férias escolares é
uma das principais metas na área

da Educação, enquanto em matéria de Desporto/ Lazer e MeioAmbiente é ambição da União de
Freguesias alargar a todo o seu território a rede WiFi gratuita e colaborar com o Município na melhoria
da limpeza e asseio dos aglomerados da freguesia.
Na área da Administração Local e
Apoio à Comunidade a União das
Freguesias pretende repor os serviços da antiga Junta de Freguesia de
Casével e vai avançar com a criação
do Gabinete de Apoio ao Freguês

[ver página 7].
Finalmente, em termos de obras
e investimentos para 2018, está
prevista a adaptação da casa mortuária de Castro Verde para pessoas com mobilidade reduzida e a
reconversão do polidesportivo de
Casével. Encontrar uma “solução”
para o edifício do antigo cinema,
situado na rua Campo D’Ourique,
é outra das propostas presentes
no Orçamento e GOP para 2018 da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével.

4

O Freguês

ENTREVISTA
» antónio josé paulino

“Vamos ter uma
gestão coerente
e responsável”
» Presidente da União das Freguesias
de Castro Verde e Casével revela ao
“O Freguês” os pilares do Orçamento e
Grandes Opções do Plano para 2018.
Em que linhas assentam as
Grandes Opções do Plano e o
Orçamento para 2018 da União
das Freguesias de Castro Verde
(UFCVC), já aprovados?
Aprovados com cinco votos favoráveis e quatro abstenções. É um
documento que reflecte os anseios
contidos no nosso programa eleitoral. O valor do orçamento é de
617.550 euros, cerca de mais 60
mil euros que o ano passado. Quero sublinhar que vamos conduzir
a União das Freguesias com uma
gestão responsável e coerente. E
neste primeiro ano de mandato
queremos sanear os investimentos
e ver com o que ficamos, porque
temos um grande investimento
feito – no cinema antigo – que nos
absorveu metade das disponibilidades financeiras da União da Freguesias. Por isso temos de dar um
passo de cada vez.
Quando fala em “sanear” investimentos, a que se refere?
O parque geriátrico da Estação de
Ourique está em fase de conclusão,
temos a obra do casão multiusos
[na rua de Mértola] quase no fim –
mas ainda com 50% para pagar. E
temos mais duas ou três obras de
menos volume que iremos concluir. De forma que 2018 será um

ano de saneamento das obras, de
concretização das mesmas, da sua
dinamização.
Pretendem lançar novas obras?
Temos em plano a recuperação
do polidesportivo de Casével, que
está em muito mau estado. É o único equipamento desportivo que
Casével tem e se queremos realmente fixar as pessoas e que os jovens gostem mais da sua freguesia
temos de lhes dar condições para
que eles pratiquem desporto. Nesse sentido, temos como objectivo a
reconversão desse polidesportivo.
E depois temos uma série de património, nomeadamente centros
de convívio nas aldeias, que muitos
deles estão degradados por não
serem usados. Estes equipamentos
precisam de conservação e temos
uma série de intervenções a fazer,
que não têm visibilidade mas que
nos levam muito dinheiro. Paralelamente temos mais duas ou três
pequenas obras que queremos
fazer. É o caso de uma pequena
obra de adaptação na casa mortuária de Castro Verde, para permitir
o acesso ao local de fregueses com
mobilidade reduzida. E estamos a
concluir a construção de uma bateria de gavetões no cemitério de
Casével.

Orgulho e satisfação
por servir a freguesia
António José Paulino venceu as Eleições Autárquicas de 1 de
Outubro e assumiu a presidência da União das Freguesias de
Castro Verde e Casével com “orgulho”. “Já participei em diversos processos eleitorais, já fui eleito três vezes como vereador
sempre na oposição e agora foi-me dada a possibilidade de
dirigir os destinos da minha freguesia. E é com muita satisfação
e honra que aqui me encontro a trabalhar com a minha equipa,
no sentido de melhorar as condições de uma freguesia que é
urbana e rural”, sublinha em entrevista ao “O Freguês”.
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ENTREVISTA
Em que áreas vão apostar mais?
Em 2018 queremos uma União das
Freguesias mais activa e em diálogo permanente com a nossa população, no sentido de proporcionar
mais actividade cultural. E para isso
já tivemos alguns contactos com a
Cortiçol, no sentido de dinamizar
alguns projectos ligados às tradições populares. Esse será um dos
nossos objectivos. Também temos
uma série de iniciativas na área da
Acção Social, como por exemplo,
em conjunto com o Município, estabelecermos alguns incentivos à
natalidade, a atribuição de prémios
de mérito na Educação. Vamos ainda acentuar a presença do eleito
a tempo inteiro, no sentido de dar
resposta imediata às preocupações
e aos anseios das pessoas. E o presidente também estará uma vez por
semana nas instalações da Junta e
sempre disponível para tudo.
As acessibilidades também vão
estar na agenda?
Pretendemos ir trabalhando com a
Câmara Municipal de Castro Verde
no sentido do melhoramento das
infra-estruturas rodoviárias. Como
se sabe, temos a estrada para Casével com problemas há vários anos
e iremos trabalhar com o Município para os resolver. A estrada para
o monte das Piçarras também tem
muitos problemas e não deixaremos de abordar esta matéria com
a Câmara, porque entendemos
que deve haver uma boa rede de
comunicações com a vila de Castro verde, para que as pessoas se
sintam perto da sede de concelho.

Neste primeiro ano
de mandato queremos sanear os
investimentos e ver
com o que ficamos.

Pretendemos ir
trabalhando com a
Câmara Municipal
de Castro Verde no
sentido do melhoramento das infra-estruturas rodoviárias
da freguesia.

Em 2018 queremos
uma União das Freguesias em diálogo
permanente com a
nossa população.

Há mais projectos para Casével?
Iremos trazer novamente à discussão o loteamento que já foi propriedade da Junta, passou para a
Câmara Municipal e tem estado
‘congelado’. Há quem defenda que
não se deve fazer porque não há
procura, mas eu defendo que se
devem criar condições para que as
pessoas procurem. Nesse sentido,
já tivemos uma conversa com o
Município para se infra-estruturar
esse loteamento, de forma a proporcionar às novas gerações que
queiram fazer a sua moradia ter
preços mais em conta, possibilitando a fixação dos jovens em
Casével.
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ACTUALIDADE

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 ano de 2017, a Junta de União das Freguesias de Castro Verde e Casével, concedeu os seguintes benifícios:
Transferências correntes

55.634,30€

Cortiçol - Coop Informação Cultura CRL

6,482,88€

Futebol Clube Castrense

21.457,66€

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º. Janeiro

9.194,76€

Associação de Cante Alentejano “Os Ganhões”

350,00€

Associação de Cante Alentejano “Vozes das Terras Brancas”

1.175,00€

AJJBCV - Associação Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde

1.479,52€

Grupo de Amigos dos Namorados

350,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde

500,00€

Associação Sénior Castrense

3.569,74€

Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros

350,00€

100 Trilhos - Clube de BTT de Castro Verde

300,00€

Associação do Povo dos Aivados

2.100,00€

Agrupamento de Escolas de Castro Verde

200,00€

Grupo Ornitológico de Castro Verde

300,00€

Sociedade Columbófila “Asas Verdes”

300,00€

Motoclube de Castro Verde

250,00€

Grupo Motard de Castro Verde

300,00€

Jangada d’Exemplos

350,00€

Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro

150,00€

Federação dos Bombeiros do Distrito de Beja

200,00€

Núcleo Sportinguista do Concelho de Castro Verde
Apadij - Ass. P/Acomp. Do Desenvolvimento Infantil e Juvenil

2.268,24€
250,00€

Casa do Benfica em Castro Verde

2.436,50€

Lar Jacinto Faleiro

1.320,00€

Transferência de Capital

12.500,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde

7.500,00€

Núcleo Sportinguista do Concelho de Castro Verde

1.500,00€

Futebol Clube Castrense

1.000,00€

Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais

2.500,00€

Total de Transferências Correntes + Capital

68.134,30€

A presente informação destina-se a dar cumprimento ao disposto na Lei nº64/2013, 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 Operacional, o subscrevo.
Castro Verde, 29 de dezembro de 2017
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)
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ACTUALIDADE
» projecto entra em funcionamento em 2018

|| notícias...

Eleições no
Lar Jacinto
Faleiro
Leandro Gonçalves foi reeleito
presidente do Lar Jacinto
Faleiro (Castro Verde) para
o quadriénio 2018-2021. A
nova direcção, eleita a 6 de
Dezembro, conta ainda com
Filipe Mestre (secretário),
António Elias (tesoureiro),
Carlos Vitoriano (1º vogal) e
Sebastião Canário (2º vogal).
O presidente da Assembleia
Geral é António José Paulino,
enquanto Deolinda Guerreiro
lidera o Conselho Fiscal.

Novo gabinete para
apoiar os fregueses
» Gabinete irá facilitar a relação da
população com os
serviços do Estado.

A

União das Freguesias de
Castro Verde e Casével
colocou em funcionamento, no passado dia de 16 de
Janeiro de 2018, o novo Gabinete de Apoio ao Freguês (GAF).
Trata-se de um novo serviço
completamente gratuito e que
pretende facilitar o acesso da
população aos diversos serviços

do Estado.
“Há coisas que já se faziam, mas
de forma desgarrada. E nós queremos dar um grande enfoque
a este serviço, virado sobretudo
para as pessoas de mais idade e
de alguma maneira info-excluídas”, justifica o presidente da
União das Freguesias, António
José Paulino, em declarações ao
“O Freguês”.
Nesse sentido, continua António
José Paulino, através do GAF os
fregueses de Castro Verde e Casével poderão fazer, entre outras,
alterações de morada no Cartão

do Cidadão, pedir um registo criminal, adquirir comprovativo de
IRS ou fazer a sua declaração fiscal anual, marcar consultas, enviar leituras de electricidade ou
apresentar requerimentos para a
Segurança Social.
“Basta o freguês vir cá e terá um
atendimento personalizado e na
hora tentaremos resolver os seus
problemas”, observa António
José Paulino, reforçando a ideia
que norteia todo o projecto:
“Queremos simplesmente facilitar o relacionamento do freguês
com a administração central”.

Bombeiros
realizaram
eleições
Aníbal Conceição foi reconduzido, a 19 de Dezembro, no
cargo de presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castro no triénio 20182021. António Baião preside
à Mesa da Assembleia Geral
e Manuel Camacho lidera o
Conselho Fiscal.

Bombeiros
celebraram
35 anos
A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Castro Verde assinalou a 23 de
Setembro 35 anos. Durante a
cerimónia foram homenageados com o “Crachá de Ouro”
Aníbal Conceição e Francisco
Colaço (a título póstumo).
Manuel Afilhado recebeu a
Medalha de Serviços Distintos
– Grau Ouro.
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ELEIÇÕES
» Eleições Autárquicas 2017

Um novo executivo
para quatro anos
» PS foi a força política mais votada e vai
liderar a União dAS Freguesias de Castro
Verde e Casével até 2021. António José Paulino tomou posse a 17 de Outubro.

A

ntónio José Paulino assumiu no dia 17 de Outubro a presidência da
União das Freguesias de Castro
Verde e Casével, depois do Partido Socialista ter sido a força
política mais votada para este
órgão autárquico nas eleições
realizadas a 1 de Outubro.
O novo presidente sucede no
cargo a José de Brito (CDU) e
no seu discurso de posse, realizado na sala de sessões da sede
da União das Freguesias, deixou

claro que vai exercer o seu mandato de quatro anos com “humildade democrática”. “Podem estar
certos que serei o presidente de
todos, tenham votado em mim
ou não”, disse.
António José Paulino frisou
igualmente que a Junta de Freguesia, “como órgão autárquico
mais próximo dos cidadãos tem
um papel preponderante na valorização dos valores, na manutenção das nossas tradições, dos
nossos costumes, sendo essa a

nossa prioridade dar vida à junta
de freguesia”.
O autarca garantiu ainda que
por em Castro Verde a acção da
União das Freguesias se confundir muito com aquilo que faz a
Câmara Municipal, o foco do seu
executivo estará nas populações
“que se encontram fora da vila”.
“Vamos trazer a Junta para fora
da Praça do Município, promovendo reuniões descentralizadas, bem como da Assembleia
de Freguesia, chamando assim
as populações à participação e
discussão dos problemas da sua
aldeia ou vila, sejam eles de carácter individual ou colectivo”,
prometeu António José Paulino.
O novo executivo da União das

Freguesias de Castro Verde e
Casével é composto por António José Paulino (presidente),
João Oliveira (secretário) e Tânia
Arsénio (tesoureira), todos eleitos pelo Partido Socialista. Já a
Assembleia de Freguesia tem
como presidente José Carlos
Brito, também do PS, a quem se
juntam Sónia Galamba (PS) e Álvaro Rebolo (PS) como primeiro
e segundo secretários, respectivamente.
A Assembleia de Freguesia é
composta pelos eleitos Mário do
Rosário Bartolomeu e Filomena
Álvaro (ambos eleitos pelo PS),
José de Brito, Fernanda Felício,
Paula Escorrega e Arnaldo Vargas (todos da CDU).

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA || RESULTADOS
Lista

%

Votos

Eleitos

Partido Socialista

54,00

1.452

5

PCP-PEV

40,61

1.092

4

TOTAL

94,61

2,544

9

EM BRANCO

3,57

96

NULOS

1,82

49
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CULTURA
» Passeio Anual dos Seniores

Um dia bem passado
nas águas do Guadiana

» idosos de Castro
Verde e Casével passearam de barco em
Setembro.

União das Freguesias de Castro
Verde e Casével e as restantes
juntas de freguesia do concelho.
A viagem de barco teve partido
do antigo porto mineiro do Pomarão, onde outrora era carregado o minério extraído das entranhas da Mina de São Domingos,
e só terminou largos quilómetros adiante, em Vila Real de
Santo António, onde o Guadiana
abraça o mar.
Pelo meio (e como manda a tradição), foram muitas e boas as
horas passada pelos idosos em
ambiente de convívio, com petiscos, música e muita animação.

E

m dias de estio nada como
um passeio por um dos
rios mais belos de Portugal! Foi o que fizeram algumas
dezenas de idosos da freguesia
de Castro Verde e Casével no
passado dia 1 de Setembro, que
participaram no tradicional Passeio Anual dos Seniores organizado pela Câmara Municipal de
Castro Verde em parceria com a

|| aconteceu na freguesia...
» PROJECTO

» cooperativa

» convívio

Calendário
para 2018

Cortiçol tem
Almoço juntou uma centena
nova Direcção de “Amigos dos Namorados”

Como manda a tradição, a
União de Freguesias de Castro Verde e Casével editou
um calendário referente a
2018. Este ano o calendário
tem como tema a Biosfera
e conta com desenhos dos
alunos do pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino
básico, sendo
que todos os
interessados
em ter um
exemplar
devem solicitar
o mesmo na
sede da União
de Freguesias.

A Cortiçol – Cooperativa de
Informação e Cultura de Castro Verde tem nova Direcção
para o biénio 2017-2018. João
Alberto Fragoso, Fernanda
Ribeiro e Paulo Madureira são
agora presidente, tesoureira e
secretário, respectivamente. A
Mesa da Assembleia Geral continua a ser presidida por José
Tomé dos Anjos, contando ainda com José Francisco Colaço
Guerreiro (vice-presidente) e
Fernanda Vargas (secretária).
O Conselho Fiscal é composto
por Carlos Peres (presidente),
Cidália Matos (relatora) e
Carlos Pinto (vogal).

O Centro Comunitário dos Namorados recebeu no dia 26 de Dezembro o encontro “Amigos dos Namorados”, que juntou mais de uma
centena de pessoas naturais da aldeia ou de alguma forma ligadas à
localidade. A iniciativa nasceu de forma espontânea e tudo foi organizado pela D.ª Flor, contando com o apoio da União das Freguesias de
Castro Verde e Casével. Que venha o próximo!
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CULTURA
» festa na estação de ourique

Parabéns ao Cante!
» Pequena aldeia
recebeu ensaio do
Grupo Coral de Casével.

F

oi com a promoção de um
ensaio do Grupo Coral e Etnográfico “Vozes Brancas”,
de Casével, na Estação de Ourique que a União das Freguesias
de Castro Verde e Casével assinalou o terceiro aniversário da classificação do Cante Alentejano a
Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
A iniciativa teve lugar no dia 3 de
Dezembro e além dos cantadores do grupo de Casével contou
com a participação de dezenas
de populares, numa festa onde
se cantou muito (e bem). No final houve petisco e não faltou o
bolo de aniversário.
Foi a 27 de Novembro de 2014,
em Paris (França), que a UNESCO classificou o Cante Alentejano como Património Imaterial
da Humanidade. Na ocasião,

Cortiçol
organizou
magusto
tradicional
Houve castanhas assadas e
vinho novo, febras assadas, boa
disposição e cante alentejano:
foi assim o magusto tradicional organizado no dia 11 de
Novembro pela Cortiçol. A
iniciativa, que teve o apoio da
União das Freguesias de Castro
Verde e Casével, decorreu no
Museu da Lucerna e contou com
a participação do Grupo Coral e
Etnográfico Feminino “As Camponesas” de Castro Verde.

Foi a 27 de Novembro de 2014, em Paris
(França), que a UNESCO classificou o Cante
Alentejano como Património Imaterial da
Humanidade.

Comité Intergovernamental da
UNESCO para a Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial da
Humanidade destacou o facto
de o Cante Alentejano ser “feito para aproximar as pessoas”,
sendo “uma referência de paz e
serenidade, solidariedade e fraternidade”.
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EDUCAÇÃO

Pai Nata

Dezembro 2017

D

ezenas de crianças dos jardins-de-infância e do primeiro ciclo do ensino básico de Castro Verde participaram no
dia 13 de Dezembro na tradicional
“Festa de Natal das Escolas”, uma
iniciativa organizada pela União
das Freguesias de Castro Verde e
Casével em parceria com o Agrupamento de Escolas de Castro Verde e
que teve a colaboração da Câmara
Municipal de Castro Verde.
Pelo palco do cine-teatro municipal passou o espectáculo “Natal
Musical”, da companhia Aquarela
Mágica, que encantou os mais petizes com as suas canções e danças,
assim como algumas surpresas
bem divertidas. Mas o grande momento foi mesmo quando o Pai
Natal chegou e entregou presentes a cada criança, para delírio de
todos.

13

educação

tal veio a Castro!
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sociedade

Marcelo
visitou
Castro
Verde

Os jovens apoiados pela ART
- Associação de Respostas
Terapêuticas e pela Casa de
AColhimento Especializada GPS – Gerar Percorrer e
Socializar tiveram uma visita
especial no passado dia 9 de
Dezembro: o Presidente da
República! Marcelo Rebelo
de Sousa passou a tarde a
visitar estas duas instituições de apoio a crianças e
jovens com sede em Castro
Verde, deixando no final uma
palavra de incentivo a todos.
A visita do Presidente foi
acompanhada, entre outros,
pelo presidente da União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével, António José
Paulino.

|| notícias da nossa terra
» ornitologia

» protecção civil

» Sporting

» benfica

Exposição
de aves

Escola de
Bombeiros

Núcleo de
Vieira veio a
Castro festejou Castro Verde

Mais de 500 aves de 34
criadores vindos de todo
o país participaram, entre
24 e 26 de Novembro, na
IV Expo-Aves de Castro
Verde. A iniciativa decorreu
no pavilhão dos Bombeiros
Voluntários de Castro Verde,
numa organização do Clube
Ornitológico de Castro
Verde com os apoios da Câmara Municipal e da União
das Freguesias de
Castro Verde e
Casével.

A Delegação da Juvebombeiro
de Castro Verde iniciou no dia
21 de Outubro as “aulas” da
nova Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários locais. A escola conta com
mais de meia centena de jovens
castrenses inscritos e irá funcionar dois sábados por mês,
sempre das 14h00 às 17h00 nas
instalações da corporação. As
aulas decorrerão até ao Verão
de 2018, permitindo aos seus
participantes o contacto com
a missão dos bombeiros, assim
como aprender algumas técnicas de suporte de vida básica e
outras manobras de socorro.

O Núcleo do Sporting Clube de
Portugal de Castro festejou a
27 de Outubro o seu 17º aniversário. Para assinalar a data, os
sportinguistas de Castro Verde
juntaram-se num jantar-convívio na Escola Básica 2,3 Dr.
Francisco Colaço, numa noite
de grande entusiasmo leonino
e onde não faltou
o futebol, com
a transmissão
em directo
da vitória do
Sporting em
Vila do Conde,
diante do Rio
Ave (0-1).

O presidente da União das
Freguesias de Castro Verde e
Casével, António José Paulino,
acompanhou a visita do presidente do Sport Lisboa e Benfica
a Castro Verde no dia 25 de
Novembro. Luís Filipe Vieira foi
recebido nos Paços do Concelho
e depois inaugurou a Casa do
Benfica local.

Dezembro 2017
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DESPORTO
» VIII Meeting Jovem de Atletismo

CASTRENSE
BRILHA NO
NACIONAL
FEMININO

Leões “velozes”
em Castro Verde
» Competição decorreu a 10 de Dezembro no estádio Municipal 25 de Abril.

A

equipa do Sporting esteve
imparável durante a oitava
edição do Meeting Jovem
de Atletismo de Castro Verde! A
prova decorreu a 10 de Dezembro
na pista do Estádio Municipal 25 de
Abril, em Castro Verde, com os atletas leoninos a não darem qualquer
hipótese à concorrência e vencendo a maioria das provas.
Por isso mesmo, não surpreendeu
que na classificação final colectiva
a equipa do Sporting tenha vencido com 279 pontos, à frente do
Clube Oriental do Pechão (COP),
que foi segunda com 207 pontos,
e da Juventude Desportiva das
Neves (JDN), terceira classificada

com 92 pontos. Mais atrás, na 11ª
e última posição, ficou a equipa do
FC Castrense, que contou apenas
oito pontos finda a participação
dos sete atletas que teve em prova.
No plano individual, e na categoria
de Juvenis, triunfaram em Castro
Verde Tomás Rodrigues (Sporting)
no lançamento do disco; Catarina Karas (Sporting) no salto em
comprimento e 60 metros; André
Oliveira (Sporting) no salto em
comprimento; Enya O’Driscoll
(Sporting) no lançamento do peso
e do disco; Cátia Pereira (ACD Cotovia) nos 1.500 metros; Daniel Revés
(JDN) nos 60 metros; Armando Revés (Albernoense) no lançamento
do peso; e Etson Barros (COP) nos
1.000 metros. Nesta prova, Carlos
Coelho, do Castrense garantiu o
terceiro lugar e subiu ao pódio.
Em Iniciados ganharam Diogo
Martins (COP) no lançamento do

peso; Carla Rodrigues (Sporting)
no salto em comprimento e nos
800 metros; Diogo Batista (COP)
nos 800 metros; Francisco Botelho
(Sporting) no salto em altura e 60
metros; Maria Neto (Sporting) nos
60 metros; e Bárbara Saraiva (COP)
no lançamento do peso
Hélder Barbosa (Sporting) no salto em comprimento e 60 metros;
Luana Soares (Sporting) no salto
em comprimento; Mariana Tavares
(JDN) nos 60 metros; Érica Santos
(NDC Odemira) e António Gaibino
(JDN) nos 1.000 metros foram os
vencedores na categoria de Infantis.
O VIII Meeting Jovem de Atletismo
de Castro Verde foi uma organização da Câmara de Castro Verde
e da Associação de Atletismo de
Beja, com a colaboração da União
das Freguesias de Castro Verde e
Casével.

A equipa feminina do FC Castrense está em grande no Campeonato Nacional de Promoção,
onde no final da primeira volta
é segunda classificada na Série
E. A formação orientada por
Ruben Lança está na luta pela
subida.

BRUNO LIMA
É CAMPEÃO
NACIONAL
DE JIUJITSU
O jovem Bruno Lima, natural
de Castro Verde, sagrou-se no
dia 9 de Dezembro campeão
nacional de Jiujitsu na categoria Infanto-Juvenil/ Faixa
Verde. O atleta da Associação
de Jiujitsu Brasileiro de Castro
Verde tem 15 anos e conquistou o título em Lisboa.
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