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Solidariedade em
tempo de pandemia!
» SEGURANÇA DAS PESSOAS TEM SIDO A PRIORIDADE MÁXIMA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO
VERDE E CASÉVEL NA RESPOSTA À PANDEMIA DA COVID-19. FORAM DISTRIBUÍDAS MÁSCARAS COMUNITÁRIAS PELA POPULAÇÃO E CONCEDIDOS APOIOS ÀS ENTIDADES QUE ESTÃO NA “LINHA DA FRENTE”.

Castro Verde
no Congresso
da ANAFRE

Parques
infantis foram
requalificados

2019 foi ano
de “passos
concretos”
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um autarca de Freguesia
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Quando em 2017 assumi o compromisso de liderar o executivo da Junta
da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével estava ciente das minhas verdadeiras responsabilidades
autárquicas enquanto presidente de
Junta, bem como o verdadeiro papel
de um autarca de freguesia, não esquecendo a participação por inerência nos órgãos autárquicos.
Vem a propósito a participação dos
presidentes de Junta nas Assembleias Municipais, onde têm que se
pronunciar, com direito a voto nas
varias matérias que dizem respeito à
governação do executivo municipal.
Fui, e continuo a ser, adepto dos
executivos municipais monocolores,
discussão há muito tempo encetada, sendo unânime a existência de
uma maioria interessada na reforma do sistema eleitoral com vista
à introdução de um modelo de governação assente em executivos
monocolores, mas sem coragem
politica de a implementar. Esta não
é mais do que uma clarificação das
duas dimensões, acabando com as
eleições separadas e coabitações
negativas: o executivo governa e o
órgão deliberativo fiscaliza. Desta forma, a composição da Câmara
Municipal deve decorrer da eleição
única para a Assembleia Municipal
– verificando-se uma certa semelhança com o panorama nacional e
a consequente “parlamentarização”
do sistema de governo local, onde o
eleito mais votado seria o presidente

da Câmara Municipal, escolhendo
o restante executivo de entre os elementos eleitos nesse órgão.
Esta alteração implicaria o necessário reforço dos poderes da Assembleia Municipal em matérias de
fiscalização, informação e transparência, aumentando a periodicidade
das suas reuniões, ficando com o
poder de votar moções de censura
e de confiança vinculativas, embora, como dizia o Dr. Jorge Sampaio,
uma moção de censura deva ser
“construtiva”. Isto é: uma oposição
só pode derrubar um executivo
camarário se estiver em condições de apresentar uma alternativa.

Fui, e continuo a
ser, adepto dos
executivos municipais monocolores,
discussão há muito
tempo encetada.
Em simultâneo, ainda que se deva
garantir a permanência dos presidentes de Junta como participantes
com direito à palavra no órgão, estes
não podem dispor de direito de voto
em causa própria, em matérias financeiras ou que afetem o território
que representam, como acontece
nas deliberações sobre o Orçamento, Grandes Opções do Plano, Plano
Plurianual de Investimentos, contra-

ção de empréstimos e delegações
de competências (que já são deliberadas em Junta e Assembleia de
Freguesia). Desta feita, não se colocavam estes autarcas em situações
delicadas, de pressão por parte dos
executivos – quer sejam da mesma
cor política ou não –, evitando-se
maiorias artificiais na Assembleia
Municipal, desvirtuando a vontade
maioritária dos eleitores.
Esta minha reflexão sobre a matéria advém de acontecimentos locais
recentes, algo caricatos e com larga
expressão nas redes sociais, onde
autarcas assumem protagonismos
desprestigiantes para os órgãos a
que pertencem ou autarcas de freguesia a alegar pressões dos órgãos
executivos por posições legítimas
assumidas, embora com coerência
política discutível.
Aos detentores da maioria governativa exige-se que governem com o
maior empenhamento e concentração na procura de soluções dos problemas da população que os elegeu.
À oposição exige-se que desempenhe o seu papel critico e de fiscalização, numa ótica construtiva, sem
“bota abaixismos” e táticas bloqueadoras da governação, divergente em
muitas ocasiões é certo, mas convergente no essencial, e apontando
soluções, sempre na senda da construção de uma alternativa eleitoral
credível.
O Presidente de Junta da União das
Freguesias de Castro Verde e Casével,
António José da Luz Paulino
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ABERTURA
» RESPOSTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS À COVID-19

“Segurança da população
foi a nossa prioridade”
» PRESIDENTE DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS EXPLICA MEDIDAS TOMADAS
PARA FAZER FACE À
PANDEMIA.

“Um tempo
realmente
estranho”

Q

uase de um dia para o outro o mundo parou! A pandemia da Covid-19 transfigurou por completo o quotidiano
em todas as latitudes, obrigando
as entidades competentes a uma
resposta rápida e, sobretudo, eficaz. Foi o que aconteceu também
em Castro Verde e Casével, onde
a União das Freguesias definiu de
imediato, como prioridade máxima, a “segurança sanitária” de toda
a população.
“Como é óbvio, a nossa primeira
prioridade durante o período de
confinamento obrigatório foi a
segurança sanitária de toda a população, apelando diariamente
no sentido de permanecerem em
casa, contactando as autoridades
em caso de necessidade”, lembra
o presidente da União das Freguesias de Castro Verde e Casével
(UFCVC).
Segundo António José Paulino, o
executivo da União das Freguesias
esteve sempre “em contacto permanente com o Serviço Municipal
de Proteção Civil”, além de acompanhar “em permanência” as instituições sociais do seu território,
“atendendo que esta era a população em maior risco, dadas as suas
debilidades físicas”.
“Participámos ainda no programa
promovido pela Câmara Municipal, ‘Fique em casa, nós vamos por

si’, apoiando as famílias que não
tinham suporte familiar ou que se
encontravam obrigadas a permanecer no seu domicílio”, acrescenta
o autarca castrense.
A par destas ações, continua António José Paulino, a UFCVC teve
ainda a preocupação de “dotar as
instituições que estiveram – e ainda estão – na ‘linha da frente’ com
meios que permitam o combate
eficaz a pandemia”.
Foi com esse intuito que, em colaboração com um grupo de voluntárias e voluntários foi possível
“confecionar e distribuir mais de
4.000 máscaras comunitárias” pelas instituições sociais, Bombeiros
Voluntários, Delegação de Castro
Verde da Cruz Vermelha Portuguesa, Centro de Saúde e GNR, “bem
como um pack de produtos de higienização e desinfeção pessoal e
de espaços”, no valor de 250 euros,

adianta o presidente da União das
Freguesias.
“Além disso, instalamos dispensadores de desinfetante para mãos
na sede das freguesias de Castro
Verde e Casével”, acrescenta o autarca.
Tendo noção que o “combate” à
pandemia “provocou um acréscimo de despesas às instituições
que estiveram e estão na ‘linha
da frente’”, nomeadamente em
equipamentos de proteção individual (EPI’s), a União das Freguesias
aprovou ainda a atribuição de subsídios financeiros extraordinários
de 2.500 euros aos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, de 2.000
euros ao Lar Jacinto Faleiro e à Fundação Joaquim António Franco e
Seus Pais (de Casével), e de 1.000
euros à Delegação de Castro Verde
da Cruz Vermelha Portugal, num
montante total de 7.500 euros.

O presidente da União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével reconhece
que nunca pensou viver
um tempo como este, em
que as nossas vidas estão
totalmente condicionadas
por uma pandemia sem fim
(ainda) à vista.
“Se há um ano atrás disséssemos que iriamos estar
confinados em casa cerca
de três meses ninguém
acreditaria. É uma situação
muito preocupante, que
está a afetar as nossas vidas
a todos os níveis”, afirma
António José Paulino.
O eleito castrense diz ainda
que este é, “realmente, um
tempo estranho, em que um
autarca se sente condicionado na sua atuação habitual”.
“Mas o que interessa são as
pessoas e, nesse sentido,
teremos que estar focados
neste problema e fazer
todos os esforços para
que esta pandemia passe
depressa, com o menor
impacto possível nas nossa
vidas. Juntos conseguiremos, se cada um cumprir a
sua parte”, conclui António
José Paulino.
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» VOLUNTÁRIOS CONFECIONARAM MÁSCARAS COMUNITÁRIAS DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO E PELAS

Solidariedade em temp

T

ecido, tesoura, linhas de
costura e muita vontade
de ajudar! Foi com estas
ferramentas que Carla Griff se
lançou à “empreitada” de fazer
máscaras de proteção contra a
Covid-19 quando a pandemia
se tornou realidade e este tipo
de equipamentos era escasso no
mercado (e muito dispendioso).
“Comprei algum material e comecei a fazer [máscaras], mas
logo percebi que sozinha não
conseguia produzir o que gostava, pois queria doar a lares, a
instituições, a utentes em cuidados paliativos ou em apoio
domiciliário e, mais tarde, para
a comunidade”, conta esta castrense, que de imediato teve a
seu lado algumas amigas e, depois, a União das Freguesias de
Castro Verde e Casével (UFCVC),
que assumiu a compra do material necessário.
“Juntámo-nos todos e continuámos a produzir, pois assim conseguíamos chegar ao maior número de pessoas, que era o meu
objetivo. Tenho comigo mais de
25 voluntárias na confeção, o
que é espetacular”, sublinha Carla Griff com orgulho, para logo
acrescentar: “É muito gratificante quando vês um ‘sonho’ realizado e, neste momento, mais
de 4.000 máscaras entregues.
Ainda estamos na produção, por
isso apelo a quem ainda
quiser ajudar – é só
contactar”.
As máscaras comunitárias produzidas por Carla Griff e pelas
voluntárias tem
sido distribuídas,
a o

Máscaras comunitárias
foram distribuídas, ao
longo das últimas semanas,
à população das diversas
localidades da Freguesia de
Castro Verde e Casével por
um grupo de voluntários.
longo das últimas semanas, pela
UFCVC às instituições sociais da
freguesia, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, GNR e população.
“Sinto-me uma pessoa realizada!
É muito gratificante pensar em
fazer algo em prol dos outros,
pedir ajuda porque sozinha não
consegues chegar a tanta gente
e todas as pessoas que contactei
e algumas que me contactaram
ao saber do ‘projeto’ quiseram
ajudar. O meu muito obrigado a
todas as voluntárias, que colaboraram e que fizeram com que se
tornasse real este ‘sonho’”, conclui Carla Griff.

Carla Griff liderou equipa de
mais de 25 voluntárias.
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S INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA

po de pandemia!
Os Bombeiros Voluntários de
Castro Verde foram uma das
entidades apoiadas pela União
das Fregresias de Castro Verde
e Casével neste període de
crise causada pela Covid-19,
com a oferta de equipamentos
de proteção individual, de
um pack de pack de produtos
de higienização e desinfeção
pessoal e de espaços (no valor
de 250 euros) e de um apoio
financeiro extraordinário de
2.500 euros.

A Delegação de Castro Verde
da Cruz Vermelha Portuguesa
também recebeu da União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével equipamentos de proteção individual e
um pack de pack de produtos
de higienização e desinfeção
pessoal e de espaços no valor
de 250 euros. A esta oferta
junta-se a concessão de um
apoio financeiro extraordinário de1.000 euros.

Confeção de máscaras voluntárias arrancou no mês de abril,
nas instalações da União das
Freguesias, com voluntários e
voluntárias de todas as idades
e um único intuito: ajudar
no combate à pandemia da
Covid-19.

Parte das máscaras comunitárias, assim como vários produtos de higienização, foram
entregues pela União das
Freguesias às duas IPSS’s da
freguesia: o Lar Jacinto Faleiro
[foto em cima] e a Fundação
Joaquim António Franco e Seus
Pais, de Casével [foto em baixo].

Instalados
dispensadores
urbanos
A União das Freguesias de Castro Verde
e Casével investiu
2.864,67 euros na
aquisição de cinco
dispensadores urbanos de desinfetante antissético,
já instalados em
diversos espaços públicos da Freguesia.
Esta medida visa
possibilitar a todos
os fregueses desinfetarem as mãos
quando circulam na
rua, gesto essencial
para evitar a propagação do coronavírus Covid-19.

Esplanadas
isentas de
pagamento
A atual situação de pandemia causada pela Covid-19,
e os efeitos que a mesma
está já a ter na economia
local, levou a União das
Freguesias de Castro Verde
e Casével (UFCVC), à luz
das novas competências
assumidas no início do
ano, a deliberar a isenção
total do pagamento de
taxas de ocupação pública
(esplanadas) e publicidade associada, “aplicadas
às solicitações que sejam
apresentadas no ano em
curso”. O presidente da
UFCVC, António José Paulino, lembra que a pandemia
“trouxe enormes problemas ao tecido empresarial
associado ao setor da restauração e hotelaria, com
condicionalismos impostos
por medidas de segurança
de saúde pública”.
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ACTUALIDADE
» INVESTIMENTO AVALIADO EM CERCA DE 200 MIL EUROS

Antigo cinema de Castro
vai ser espaço multiusos
» PROJETO TEM APOIO
DE FUNDOS COMUNITÁRIOS GARANTIDO E
OBRAS PODEM COMEÇAR AINDA ESTE ANO.

O

edifício do antigo cinema
de Castro Verde, na Rua
Campo D’Ourique, vai ser
adaptado a espaço multiusos pela
União das Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC), proprietária
do imóvel. Trata-se de um investimento avaliado em cerca de 200
mil euros e que terá uma comparticipação de 80% por fundos comunitários, através da medida “Renovação de Aldeias” do PDR 2020.
Segundo o presidente da UFCVC,
“não existe em Castro Verde um
espaço com aquelas dimensões
que permita fazer eventos com a
lotação de 200/300 pessoas”, daí o
projeto de requalificação do edifício do antigo cinema da vila.
“Pensamos que poderá receber
fóruns, congressos, exposições, feiras temáticas, concertos, convívios,
jantares de grupo, desporto indoor,
etc. Irá resolver uma lacuna que
existe em Castro Verde”, afiança An-

[Novo espaço multiusos] irá resolver uma
lacuna que existe em
Castro Verde.

tónio José Paulino.
O eleito castrense afirma ainda que
o apoio do Portugal 2020 “é crucial”
para a concretização da requalificação do edifício, adquirido pela
UFCVC no anterior mandato, de
gestão CDU. “O anterior executivo
entendeu fazer este investimento,
adquirindo o imóvel por um valor que consideramos exagerado
e, por conseguinte, era imperativo
conseguir apoio externo para a sua
requalificação, neste caso fundos

comunitários”, justifica.
Garantidas as verbas da União
Europeia, continua António José
Paulino, a UFCVC tem a vindo a
tratar, juntamente com os serviços
técnicos do Município de Castro
Verde, dos “procedimentos técnicos ao nível dos projetos da obra,
nomeadamente das especialidades técnicas e revisão do caderno
de encargos, para lançamento do
concurso público”. Nesse âmbito,
foi adjudicada à empresa Cetelmira
– Centro Técnico de Engenharia do
Mira a elaboração do projeto técnico de especialidades ao nível da
rede elétrica, comunicações, segurança contra incêndios e acústica,
pelo valor de 5.350 euros.
Sobre o arranque das obras, António José Paulino observa que os
tempos atuais são “de incerteza
total”. “A nossa previsão, se tudo
correr bem, é que as obras poderão começar no inicio do quarto
trimestre de 2020. Mas sem grande garantia, atendendo ao estado
em que se encontram as nossas
empresas. Contudo, o processo
terá que estar concluído no final
de 2021”, conclui o presidente da
UFCVC.

» AMBIENTE

» PARCERIA

Instalados
cinzeiros

Obras na
Basílica Real

A União das Freguesias de
Castro Verde e Casével instalou em todos os seus edifícios
cinzeiros exteriores, no sentido de promover um espaço
público mais limpo.

A terceira fase das obras de
requalificação da Basílica Real,
abrangendo o coro alto e o nártex, vão custar 45 mil euros e
serão apoiadas em 2.000 euros
pela União das Freguesias.

Junho 2020

7

ACTUALIDADE
» INICIATIVA REALIZOU-SE EM PORTIMÃO

Placas
sensibilizam
para dejetos
caninos

Congresso da ANAFRE
juntou no Algarve autarcas
de todo o país.

Castro Verde presente
no Congresso da ANAFRE
» DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E REPOSIÇÃO
DE FREGUESIAS NO CENTRO DA DISCUSSÃO.

O

s presidentes da União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC)
e da Assembleia de Freguesia da
UFCVC, António José Paulino e
José Carlos Brito, respetivamente,
estiveram presentes, no passado
mês de janeiro, no XVII Congresso
da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, que se realizou
na cidade algarvia de Portimão.
A delegação de competências,
a reorganização do mapa administrativo (com a reposição das
freguesias extintas em 2013), a
alteração ao regime do IVA para
as juntas de freguesia, a quebra
de receitas devido ao licenciamento de canídeos e a alteração
ao Estatuto do Eleito Local foram

alguns dos temas em discussão durante o congresso, onde
se apresentaram cerca de meia
centena de moções e recomendações.
“Ficou-se com uma ideia positiva das discussões, com a garantia que com o Orçamento do
Estado para 2020 pudessem ser
corrigidas algumas dessas reivindicações”, refere o presidente da
UFCVC, António José Paulino.
Além do mais, e no que toca à
questão da reposição das freguesias extintas em 2013, António
José Paulino refere ter sentido
no Congresso, “da parte de todos
os intervenientes, incluindo os
governantes, muita vontade de
resolver este problema, que incomoda todos os habitantes das
freguesias, principalmente aquelas que foram extintas contra a
sua vontade”.
O eleito diz ainda que tendo em
conta que a proposta inicial do
Governo sobre esta matéria foi

abandonada, devido “a forte contestação” a alguns dos critérios
que a mesma continha, saiu do
Congresso da ANAFRE a convicção que na nova proposta a apresentar “serão abandonados todos
os critérios quantitativos, existindo apenas um mínimo de requisitos para que pudesse existir uma
Freguesia e que serão novamente
ouvidos os órgãos das freguesias
sobre o assunto, sem se tratar de
uma reposição integral das freguesias extintas”.
“No caso de Casével, e sem se
conhecer ainda a nova proposta
de Lei, terá que se encontrar uma
forma de ouvir a população sobre
o assunto, para que a Assembleia
Municipal se possa posteriormente manifestar”, acrescenta
António José Paulino, deixando
desde longo a garantia “que será
respeitada a vontade do povo de
Casével relativamente à sua separação, ou não, da Freguesia de
Castro Verde”.

A União das Freguesias
de Castro Verde e Casével
(UFCVC) instalou em vários
espaços públicas da vila
de Castro Verde placas de
sensibilização à população,
no sentido de evitar dejetos
caninos nas ruas. Além da
mensagem de sensibilização,
as novas placas disponibilizam igualmente sacos para
a deposição dos dejetos. As
novas placas foram colocadas
pela UFCVC à entrada do
Parque Infantil junto à Gare
Rodoviária, no Parque da
Liberdade, no jardim da Praça da Liberdade, no jardim
da Rua Luis Vaz de Camões,
no espaço verde em frente
ao Cemitério Municipal, no
jardim da Rua Gil Vicente e no
Jardim do Padrão.
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ATUALIDADE
» PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Um ano de “passos c
» PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS SUBLINHA QUE ESTÃO A SER CUMPRIDOS OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A POPULAÇÃO.

A

União das Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) fechou o ano de
2019 com um saldo de gerência
de 185.704,53 euros e elevados
graus de execução ao nível das
receitas e das despesas. Os números constam do Relatório e
Contas da autarquia referente ao
ano transato, já aprovado em Assembleia de Freguesia.
Para o presidente da UFCVC,
estes resultados merecem uma
“avaliação que é claramente positiva”. “Demos passos concretos no
cumprimento dos compromissos
que estabelecemos com a população que nos elegeu”, enfatiza
António José Paulino.
O eleito castrense lembra ainda
que “um mandato autárquico é
um ciclo de exercício do poder

por quatro anos”. “E podemos dizer que o grau de cumprimento
para com os nossos Fregueses,
até à data, é bastante elevado,
agora que se entra no último terço do mandato”, argumenta.
Entrando ao pormenor no documento, António José Paulino destaca o facto de a UFCVC sempre
ter tido “as suas contas em dia,
cumprindo a tempo e a horas
com os seus fornecedores”.
Além do mais, acrescenta, em
2019 registou-se “uma execução
ao nível da despesa no valor de
491.973,13 euros, donde se ressalta o apoio ao movimento associativo no valor de 83.336,75
euros, passando com o saldo de
disponibilidades no final de 2019
de 185.704,53 euros”. “Podemos
pois dizer que, em termos finan-

ceiros, estamos bem e preparados para a concretização de mais
investimentos”, reforça.
Passando em revista o ano de
2019, António José Paulino lembra que o principal objetivo da
UFCVC passava pela “execução
da obra de requalificação do Polidesportivo de Casével”, que foi
executada “na íntegra”, ascendendo a empreitada “a um total de
89.488,55 euros”.
A par desta, a UFCVC pretendia
lançar em 2019 “outro investimento previsto nas Grandes Opções do Plano – e de algum significado –, que era a empreitada
de requalificação do edifício do
antigo cinema”. “Um investimento que não se concretizou, atendendo que só no final do ano foi
possível candidatar a obra a fundos comunitários”, justifica António José Paulino [ver p. 6].
O presidente da União de Freguesias destaca ainda, relativamente
a 2019, a concretização de um
dos “principais compromissos
eleitorais” do atual executivo, ou
seja, “o lançamento do programa de incentivo à natalidade ‘+
Bebé’”. “Esta iniciativa permitiu
contemplar quase 30 crianças da
União das Freguesias de Castro
Verde e Casével”, conclui.

EXECUÇÃO DA REC

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

O documento de Prestação de Contas de 2019 da União das Freguesias de Castro Verde e Casével foi apreciado e votado, a 4 de maio,
em sessão da Assembleia de Freguesia realizada, pela primeira vez,
por videoconferência, através da plataforma ZOOM.
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concretos”

» OBRA EM CASÉVEL

Novo muro de contenção
construído na Rua do Sul
A União das Freguesias de Castro Verde e Casével adjudicou à
empresa Imocastro – Construção
e Obras Públicas, Lda., de Castro
Verde, a construção de um novo
murete de contenção de terras
na Rua do Sul, na vila de Casével.
A obra, orçada em 5.559,60 euros (mais IVA), vai avançar em
virtude da queda do muro de

suporte existente no local, o que
“estava a causar perigo para a
população”, revela a UFCVC.
A empreitada foi adjudicada por
ajuste direto simplificado depois de consulta a empresas da
especialidade, tendo por base o
caderno de encargos elaborado
pelos serviços técnicos do Município de Castro Verde.

» INVESTIMENTO

Novos equipamentos
para os espaços verdes

Polidesportivo de Casével
foi totalmente requalificado
pela UFCVC no ano de 2019.

CEITA E DA DESPESA NA UFCVC | 2017 – 2019

Reforçar a sua capacidade de
resposta na limpeza dos espaços
verdes da freguesia, à luz da delegação de competências assumida com a Câmara Municipal, foi o
objetivo da União das Freguesias
de Castro Verde e Casével com
a aquisição de vários equipamentos para os seus serviços. Os
novos equipamentos representam um investimento total de
4.696,80 euros.

» INTERVENÇÃO VAI AVANÇAR

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Gavetões vão ser reparados
no Cemitério de Casével
A obra de reparação dos gavetões do Cemitério de Casével
(UFCVC) já foi adjudicada pela
União das Freguesias de Castro
Verde e de Casével a João David
Fernandes Geraldo, pelo valor
total de 2.829,00 euros (IVA incluído).
Segundo o secretário da União
das Freguesias, João Luís Olivei-

ra, a empreitada visa dar resposta “a uma necessidade sentida há
bastante tempo e muito reivindicada pela população” da vila de
Casével.
“É necessário colocar parafusos
apropriados na bateria de gavetões antigos do Cemitério, bem
como numerar os novos”, acrescenta o eleito.
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SOCIEDADE
» INTERVENÇÕES TIVERAM APOIO DA SOMINCOR

Parques infantis com
melhores condições
» EQUIPAMENTOS
REQUALIFICADOS E
DOTADOS DE MELHORES CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA.

A

União das Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) concretizou nos
últimos meses a requalificação
dos parques infantis das localidades de Aivados, Casével, Estação
de Ourique, Geraldos, Namorados
e Piçarras, dotando estes equipamentos de melhores condições
de segurança para os seus jovens
utilizadores.
A intervenção nos parques infantis, a primeira desde a sua criação,
há 12 anos, representou um investimento total de 38.495.56 euros.
Deste montante, 25.036,66 euros
foram suportados pela empresa
Somincor, que tem a concessão
das minas de Neves-Corvo, cabendo os restantes 13.458,90 euros à
UFCVC.
“Casével, Estação de Ourique, Aivados, Geraldos, Namorados e Piçarras já contam com um espaço
infantil de recreio completamente
seguro e em condições”, enfatiza
o presidente da UFCVC, António
José Paulino, acrescentando que
em breve será também intervencionado o parque infantil de Almeirim.
O investimento mais avultado foi
realizado no parque infantil de
Aivados, cuja remodelação total de aparelhos e do pavimento
custou 13.864,68 euros, dos quais

Eleitos da UFCVC e responsáveis da Somincor visitaram
parque infantil de Aivados.

Estação de Ourique

Geraldos

Casével

8.265,60 euros foram suportados
pela Somincor e 5.599,08 euros
pela UFCVC.
A recuperação aparelhos e a colocação aparelhos novos no parque infantil dos Geraldos custou
9.673,96 euros (verba totalmente
assumida pela Somincor), en-

quanto no parque infantil dos Namorados se procedeu à recuperação dos aparelhos e à mudança do
pavimento, intervenção avaliada
em 6.765,12 euros (3.640,08 euros
pagos pela Somincor e 3.124,32
euros pela UFCVC).
No parque infantil da Estação de

Namorados

Piçarras

Ourique recuperam-se os aparelhos existentes, num investimento
de 2.595,30 euros assumidos pela
Somincor, ao passo que no parque
infantil de Casével foram gastos
pela UFCVC 4.735,50 euros na recuperação de equipamentos e na
mudança do pavimento.
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EDUCAÇÃO
» CRIANÇAS DESFILARAM NAS RUAS DA VILA DE CASTRO VERDE

A

vila de Castro Verde recebeu na tarde de 21 de fevereiro mais uma edição
do tradicional “Desfile de Carnaval das Escolas”, que encheu as
ruas da localidade de diversão
e alegria, com bastante folia e
muita cor à mistura.
A iniciativa foi promovida em
parceria pelo Município de Castro Verde, União das Freguesias de Castro Verde e Casével
(UFCVC), Agrupamento de Escolas de Castro Verde e Lar Jacinto
Faleiro, juntando dezenas de pequenos (e grandes) foliões.
À imagem dos anos anteriores,
a UFCVC concedeu um apoio de
75 euros por cada turma participante no desfile, além de ter
assumido as despesas com a
“Banda às Riscas”, que animou o
evento.

Carnaval colorido!
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SOCIEDADE
» EDUCAÇÃO

» AMBIENTE

» PATRIMÓNIO

Alunos
com apoio

Limpeza
de baldios

Capela
reparada

No sentido de promover a igualdade no
acesso à Educação e
um ensino inclusivo,
a União das Freguesias de Castro Verde
concedeu um apoio
total de 1.554,54
euros aos alunos da
freguesia beneficiários
de auxílios económicos no ano escolar de
2019-2020.

A União das Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)
realizou recentemente
trabalhos de limpeza de
terrenos baldios na vila de
Casével, num investimento
de 1.750 euros. De acordo
com a UFCVC, era sentida
“uma necessidade urgente” na limpeza “das
faixas de combustível em redor” da
localidade.

A Fábrica Paroquial de Castro
Verde avançou recentemente
com trabalhos de reparação da
Capela de São Sebastião, em
Castro Verde, intervenção que
contou com um apoio de 922,50
euros atribuído pela União das
Freguesias de Castro Verde e
Casével. De acordo com fonte
da União das Freguesias, os trabalhos envolveram a caiação do
imóvel, assim como o tapamento de fissuras.

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 2020, a Junta da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével, concedeu os seguintes benefícios:
Transferências Correntes
Cortiçol – Coop. Informação e Cultura, C.R.L.
Futebol Clube Castrense
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1.º Janeiro
Associação Sénior Castrense
APADIJ
Cofre Social
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Associação SCAV – Sport Ciclismo Almodôvar
Lar Frei Manoel das Entradas
Cruz Vermelha
Sociedade Columbófila Asas Verdes
Fundação Joaquim António Franco
Núcleo Sportinguista do Concelho de Castro Verde
Casa do Benfica em Castro Verde
AAJBCV – Associação Jiu-Jitsu Brasileira de Castro Verde
Lar Jacinto Faleiro

35.190,25€
3.294,35 €
9.982,20€
4.897,75€
1.754,20€
300,00€
400,00€
5.500,00€
200,00€
150,00€
1.000,00€
400,00€
2.000,00€
1.089,00€
1.091,00€
1.130,00€
2.000,00€

Transferências de Capital
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Fábrica da Igreja Paroquial Castro Verde
Lar Jacinto Faleiro

2.922,50€
1.500,00€
922,50€
500,00€

Total de Transferências Correntes + Capital

38.112,75€

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 aficados nos lugares públicos do
costume, e eu Carla Isabel Belchior Marques, Assistente Técnico, o subscrevo.
Castro Verde, 09 de julho de 2020
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)

Voto de
pesar por
Rui Matos
A Junta e a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Castro Verde e Casével
aprovaram, a 16 de março e
a 4 de maio, respetivamente,
um voto de pesar pelo falecimento de Rui Matos, ocorrido
no dia 13 de março.
Natural e residente em Castro
Verde, Rui Matos era vogal da
CDU na Assembleia Municipal de Castro Verde, fazendo
também parte do corpo de
bombeiros da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Castro Verde.
Antigo trabalhador nas minas
de Neves-Corvo, Rui Matos era
igualmente membro da Associação de Moradores do Bairro
dos Bombeiros e pescador
desportivo federado, estando inclusive apurado para o
Mundial de Pesca ao Achigã
em Embarcação de 2020, a
realizar no EUA.
No campo autárquico, integrou as listas da CDU, “onde se
destacou pela sua entrega às
causas públicas com grande
sentido de responsabilidade”, escreve o voto de pesar
aprovado pela UFCVC, que
dirige “as mais sentidas condolências à família enlutada
e aos municípes” e enaltece,
“publicamente, o seu prestimoso contributo na vida da
comunidade do concelho de
Castro Verde”.
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Festa do centenário de
Maria Inácia Nobre Parreira, a 25 de janeiro.

Maria Catarina Paulino
celebrou 100 anos a 26
de março.

Três centenárias
em Castro Verde
em 2020!
O ano de 1920 ficou marcado por ser aquele em que nasceram personalidades como o
Papa João Paulo II, a fadista Amália Rodrigues, o diplomata Perez de Cuéllar ou os escritores Isaac Asimov e Clarice Lispector. Mas 1920, além de marcar o início de uma nova
década, foi também o ano do nascimento de três castrenses, que em 2020 puderam celebrar junto dos seus entes queridos e familiares o centenário: Maria Inácia Nobre Parreira
(nascida a 25 de janeiro), Maria Catarina Paulino (26 de março) e Palmira Maria Fatias (29
de junho). Às três “centenárias” a União das Freguesias de Castro Verde e Casével apresenta os parabéns, desejando muita saúde e felicidades!

Centenário de Palmira
Maria Fatias foi celebrado a 29 de junho.

» NATALIDADE

» COLETIVIDADES

» INFRAESTRUTURAS

“+Bebé”
continua

Associação
em Casével

Edifício-sede
foi pintado

A UFCVC continua a dinamizar em 2020 o programa “+
Bebé”, que visa apoiar a natalidade. No primeiro semestre
do ano foram aprovadas nove
candidaturas, num montante
total de 2.700,00 euros.

Foi criada, em Casével, a
Associação Amigos de Casével,
que tem como fins a promoção
de atividades desportivas e
cultrais, assim como a divulgação do património histórico e
cultural local.

O edifício-sede da União das
Freguesias de Castro Verde
e Casével, no centro da vila
de Castro Verde, foi alvo de
pinturas exteriores, num investimento total avaliado em
3.382,50 euros.
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CULTURA

Concerto
de Ano Novo
em Casével
A Igreja Paroquial de Casével
recebeu, a 18 de janeiro, o
Concerto de Ano Novo, interpretado de forma fantástica
pela banda da Sociedade
Recreativa Filarmónica 1º
de Janeiro, de Castro Verde.
A iniciativa, inédita, foi
promovida pela União das
Freguesias de Castro Verde
e Casével, com o apoio do
Município de Castro Verde.

Museus
festejaram
aniversário

Almeirim

» JANTAR-CONVÍVIO A 8 DE MARÇO

Dia da Mulher foi
festejado em Castro
» INICIATIVA PROMOVIDA PELA UFCVC
JUNTOU DEZENAS DE
MULHERES DA FREGUESIA.

A

s mulheres de Castro Verde estiveram em festa a 8
de março, data em que se
assinalou mais um Dia Internacional da Mulher.
Apesar de o “Dia da Mulher” ser
todos os dias, de 1 de janeiro a
31 de dezembro, esta imporante data foi assinalada com um
jantar-convívio no espaço polivalente da Escola Secundária de
Castro Verde, numa organização
da União das Freguesias de Castro Verde e Casével.
Além do jantar, houve música e
todas as participantes levaram
para casa uma lembrança.
» CASTRO VERDE

Aivados

Os núcleos de Almeirim (“A
Minha Escola”) e de Aivados
(“Aldeia Comunitária”) do
Museu da Ruralidade assinalaram, a 26 de janeiro e 1 de
fevereiro, respetivamente,
o seu sexto aniversário. As
duas iniciativas incluíram
uma sessão de histórias para
“miúdos e graúdos”, um
almoço-convívio e uma tarde
musical. Em Almeirim atuaram o Grupo Coral Juvenil de
Castro Verde e os Tocadores
da Vila – Grupo de Violas
Campaniças da Cortiçol, enquanto em Aivados cantaram
os “Maravilhas do Alentejo”.

Aniversário
do Grupo
Coral Juvenil
O Grupo Coral Juvenil de
Castro Verde celebrou, a 29 de
fevereiro, o seu terceiro aniversário com um espetáculo
comemorativo no cine-teatro
municipal. A iniciativa teve o
apoio da União das Freguesias
e pelo palco passaram, além
dos jovens cantadores de Castro Verde, mais quatro grupos
convidados.
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DESPORTO
» MANDATO DE 2020-2022

Abelha reeleito
no FC Castrense

A

belha, de 53 anos, foi reeleito, a 15 de junho, presidente da Direção do FC
Castrense para o mandato de
2020-2022.
Para os próximos dois
anos, o dirigente assume
que, em matéria de futebol, a ambição continua
a ser a aposta nos jovens
jogadores da terra, por
forma a que estes possam “chegar à equipa
principal”.
Abelha garante ainda que

“o Castrense não é só futebol”, daí
pretender manter ativas as secções
de Atletismo, Hóquei em Patins,
Patinagem Artística e Voleibol Feminino.
to“Queremos que to
dos os miúdos que
mopratiquem essas mo
dalidades tenham
espaço para crescer e
atingir as metas que
possam ter” e “sentir
orgulho no clube da
presiterra deles”, diz o presi
dente do FC Castrense.

» CASTRO VERDE

Apoio à columbofilia
A UFCVC concedeu um subsídio de 400 euros à Sociedade
Columbófila “Asas Verdes”,
de Castro Verde, por forma a
apoiar as atividades previstas
para o ano de 2020.
» CICLISMO

Challenger em Castro
A segunda edição do Delta
Cafés/ Almodôvar Cycling
Challenge, a 2 de fevereiro,
passou por Castro Verde. A
competição teve o apoio da
União das Freguesias.
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