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Passeios seniores
de regresso!
“Amigos de Casével” Gestão
juntos pela sua terra cuidada

Teatro
Escolar

Retomar algumas das tradições de outrora e ajudar a
“revitalizar” a terra onde nasceram são das grandes ambições da Associação Amigos
de Casével, fundada em 2020
e que tem muitos projetos em
mente. “A nossa ideia é desenvolver a terra”, diz o presidente
da associação, Mário Pontes.

O cineteatro municipal de
Castro Verde recebeu, entre
os dias 14 e 18 de março, a 12ª
edição do Festival de Teatro
Escolar, uma iniciativa da
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével direcionada a todo o público escolar,
desde o ensino pré-escolar ao
secundário.

O Relatório de Gestão da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, já aprovado, referente a 2021 revela
que, ao longo do último
ano, “imperou o equilíbrio
financeiro, aliado à habitual
gestão cuidada”, afirma o
presidente da autarquia,
António José Paulino.

>> abertura
editorial

Ainda a transferência
de competências
Caros Fregueses,
Com a publicação da Lei
57/2019 foi aberto o caminho
para a transferência de competências dos Municípios
para as Juntas de Freguesia,
nas diversas áreas de atuação.
Aspiração antiga de todas
as Freguesias, e que permitiria a valorização do órgão
autárquico, chamando a si a
possibilidade de, entre outras
responsabilidades, poderem
assumir a gestão e manutenção de estradas, caminhos
municipais e espaços verdes;
a limpeza de vias e espaços
públicos; a desobstrução de
vias de acesso e reparação de
muros; a gestão do mobiliário
urbano e reparações nos estabelecimentos de ensino; gestão e manutenção de feiras e
mercados; o apoio à recolha de
resíduos sólidos (monos).
A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével foi a
primeira Junta do concelho de
Castro Verde a assinar o auto
de transferência, com efeitos
1 de janeiro de 2020, a que seguiram todas as outras juntas
do concelho.
Processo negocial exigente,
mas transparente, onde todos
esgrimiram os seus argumentos, mas com final feliz para as
populações das freguesias do
concelho de Castro Verde.
Temos assistido nos últimos
tempos a uma discussão
aguerrida entre os Municípios

e o Governo sobre a transferência de competências da
Administração Central para
os Municípios, nas variadas
áreas de atuação pública,
onde se esgrimem argumentos entre as competências a
transferir versus envelope financeiro, onde os municípios
tentam conseguir o melhor
“negócio possível”.
Espero que esta discussão
animada seja inspiradora para
os municípios do país, inclusive para os do nosso distrito, e
que se podem contar pelos dedos de uma mão os que já o fizeram, para transferirem também as competências para
as suas juntas de freguesias,
pois o processo tem avançado
muito lentamente e ainda está
muito aquém dos objetivo,
quer das Juntas de Freguesia
quer da própria Associação
Nacional de Freguesias (ANAFRE).
Felizmente, Castro Verde desde sempre esteve na vanguarda neste processo e não perdeu tempo em negociar com
as freguesas do seu concelho,
transferindo competências,
verbas e recursos humanos, o
que tem permitido fazer mais
e melhor pelas freguesias em
prol das suas populações a
que prestaram fidelidade autárquica e politica.
Não percam tempo e sigam o
nosso exemplo.
António José Paulino
Presidente da UFCVC
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Presidente da UFCVC
é vice-coordenador
da ANAFRE de Beja
O presidente da União de
Freguesias de Castro Verde
e Casével (UFCVC) é um dos
novos vice-coordenadores
da Delegação de Beja da
Associação Nacional de
Freguesias (ANAFRE), liderada por Vítor Besugo, neste
mandato autárquico.
As eleições para a Delegação Distrital de Beja da
ANAFRE realizaram-se a 6
de maio, com Vítor Besugo, presidente da Junta de
Freguesia de Beringel (Beja)
a encabeçar a única lista
concorrente.
A seu lado, como vice-coordenadores, surgem António
José Paulino (da UFCVC) e
Miguel Ramalho (da União de
Freguesias de Santiago Maior
e São João Baptista, de Beja).
Segundo Vítor Besugo, as
prioridades da ANAFRE de
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Beja para este mandato, que
vai até 2025, passam por
“aproximar” a delegação das
juntas de freguesia, “através
de reuniões mensais descentralizadas por todos os
concelhos” do distrito.
A aposta na “formação de
eleitos e trabalhadores” e
aumentar o número de freguesias associadas na ANAFRE são outras das metas
da nova equipa diretiva da
delegação, que assume que
o maior desafio ue as untas
de freguesia têm pela frente
é “a transição digital para
responder às necessidades
das populações e transformação dos territórios”.
Vítor Besugo diz ainda que
“a possível oportunidade de
realizar candidaturas a fundos europeus trará às juntas
outro tipo de respostas”.

finanças <<

Equilíbrio financeiro
e uma gestão cuidada

O

Relatório de Gestão
da União de Freguesias de Castro Verde
e Casével (UFCVC) referente
a 2021 revela que, ao longo
do último ano, “imperou o
equilíbrio financeiro, aliado
à habitual gestão cuidada”,
afirma o presidente da autarquia.
“A prestação de contas
do ano de 2021 não foi muito diferente dos anos anteriores”, sendo que “não
podemos também esquecer
que os tempos de pandemia
influenciaram a execução
normal, pois tivemos que
reprogramar alguns investimentos e iniciativas,
adiando prazos e concentrando o nosso objetivo no
essencial”, frisa António
José Paulino ao “O FREGUÊS”.
De acordo com o documento, já aprovado pelo
executivo e pelos eleitos
da Assembleia de Freguesia, em 2021 a UFCVC teve
um total de receitas de
€541.211,55. Já as despesas
foram de €548.066,94.
Para o presidente da
União de Freguesias, e
“apesar dos contratempos
já referidos”, o ano de 2021
fica marcado pelo “retomar de dois investimentos
de monta”, nomeadamente a obra de requalificação
do antigo cinema de Castro Verde, na Rua Campo
D’Ourique, que está “muito
perto da sua conclusão” e
que permitirá, “brevemente, o seu usufruto por parte
da população castrense”.
A par disso, e “apesar de
em 2021 as iniciativas lú-

# Relatório de Gestão de 2021 da União de Freguesias de Castro Verde e Casével já foi aprovado pelo Executivo e pelos eleitos da Assembleia de Freguesia.
dicas terem estado ausentes, não podemos deixar de
referir o apoio efetivo, e de
sempre ao movimento associativo, apesar de as associações terem estado praticamente sem atividade ou

“

NÃO PODEMOS
DEIXAR DE REFERIR O APOIO
EFETIVO, E DE
SEMPRE, AO
MOVIMENTO
ASSOCIATIVO.

com a mesma muito condicionada nestes últimos
tempos”, acrescenta António José Paulino.
Ainda assim, o autarca castrense reconhece que
a atividade da UFCVC “foi
afetada em termos de Grandes Opções do Plano e, principalmente, ao nível da execução do Plano Plurianual
de Investimentos (PPI).
No PPI “tivemos uma
execução inferior ao que estávamos habituados, porque a execução prevista focava-se essencialmente nas
duas obras que referi anteriormente e que se encontraram na maioria do tempo
paradas ou quase paradas”,
reforça.
António José Paulino espera que em 2022 tudo seja
“diferente”, uma vez que os
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tempos pandémicos “estão
afastados”.
“Poderemos retomar as
nossas atividades lúdicas,
e que já se iniciaram neste
primeiro semestre de 2022,
como por exemplo o Festival de Teatro Escolar, as comemorações do Dia Internacional da Mulher e do Dia
da Criança ou a participação
nas Festas de Castro e noutras festas populares que
dão vida às nossas aldeias e
vilas”, diz.
O presidente da UFCVC
acrescenta esperar que,
meste mandato, seja possível “colocar em prática” os
“projetos de investimento que foram referendados
recentemente nas últimas
eleições autárquicas, com
um calendário temporal de
quatro anos”.

>> autarquia

A Liberdade é
para ser vivida!
A vila de Casével recebeu
as comemorações d0 48º
aniversário do 25 de Abril.
A UFCVC associou-se ao
Munícipio de Castro Verde
na iniciativa e o programa
das celebrações incluiu a
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sessão solene da Assembleia
Municipal de Castro Verde, as
comemorações do aniversário do polo da Biblioteca Municipal, uma caminhada, uma
sardinhada, jogos popuilares
e uma tarde cultural.

autarquia <<

Obras do
antigo cinema
de Castro quase
concluídas

Alunos de Castro
foram à Madeira

As turmas do quarto ano do
Agrupamento de Escolas de
Castro Verde realizaram, entre os dias 20 e 23 de junho,
uma visita à Reserva da Biosfera da UNESCO de Santana,
na ilha da Madeira.
A iniciativa envolveu um total
de 42 alunos, acompanhados
por 16 professores, auxiliares
e representantes das enti-

dades da parceria de gestão
da Reserva da Biosfera de
Castro Verde, nomeadamente Câmara Municipal, Liga
para a Proteção da Natureza
e Associação de Agricultores
do Campo Branco.
A iniciativa contou com o
apoio da União de Freguesias
que atribuiu um subsídio
financeiro de
,

Fotografias sobre
a biodiversidade

PROJETO e ualifica ão
do antigo cinema vai permitir novas utilizações.

Promover o “património natural biológico” do concelho foi
o grande objetivo da primeira edição do Concurso de
otografia da iodi ersidade,
promovido pela União de
Freguesias de Castro Verde
e Casével. A iniciativa, que
decorreu ao longo dos meses
de maio e junho, pretendeu igualmente “promover

a otografia de nature a e
fomentar o seu crescimento e
desenvolvimento, para além
de procurar lançar o debate e
a re e ão da sociedade ara
a necessidade de conhecer,
promover e conservar a biodiversidade”. Os vencedores
do concurso serão revelados
brevemente pela União de
Freguesias.

PATRIMÓNIO A União de
Freguesias de Castro Verde
e Casével realizou recentemente trabalhos de arranjo e
pintura do Poço da Condessa.

A intervençao permitiu a
recuperação deste icónico
equipamento, que há muito
necesssitava de trabalhos de
manutenção.

# Projeto da União de Freguesias representa investimento superior a €200.000 e teve
apoio comunitário.

E

stão
praticamente
concluídas as obras
de requalificação e
modernização do antigo
cinema de Castro Verde, na
Rua Campo D’Ourique, num
investimento
promovido
pela União de Freguesias
de Castro Verde e Casével
(UFCVC).
A empreitada, a cargo da empresa M. Tomé
Construções,
representa um investimento de
€178.055,01 e teve um cofinanciamento comunitário
de €135.997,97, através do
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. O
Governo também apoiou a
obra, com o montante de
€23.999,64.
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A intervenção vai permitir ao espaço voltar a dispor
de condições para receber
espetáculos culturais e outras iniciativas artísticas ou
lúdicas.
“Não existe em Castro
erde um espaço com aquelas dimensões que permita
fazer eventos com a lotação
de 200/300 pessoas. Pensamos que poderá receber
fóruns, congressos, exposições, feiras temáticas, concertos, convívios, jantares
de grupo, desporto indoor,
etc. rá resolver uma lacuna
que existe em Castro Verde”, nota ao “O FREGUÊS”
o presidente da União de
Freguesias, António osé
Paulino.

>> associações

Novo regulamento para apoio
ao movimento associativo
# Documento define e
uniformiza procedimentos para o apoio
às associações das
freguesias de Castro
Verde e Casével.

A

>> aconteceu...

União de Freguesias de Castro Verde
e Casével (UFCVC)
tem um novo regulamento de apoio ao movimento
associativo, no sentido de
definir e uniformizar procedimentos para o apoio
às associações recreativas,
desportivas, culturais, ambientais e outras socialmente relevantes no território.
Segundo a nova regulamentação, podem beneficiar do apoio da UFC C
“todas as entidades legalmente constituídas que dinamizem atividades de interesse para a população da
União de Freguesias” ou,
“excecionalmente”, entidades que, não estando sediadas na área de influ ncia
da autarquia, “pretendam
desenvolver atividades de
apoio e benefício para os
fregueses”.

Os apoios a prestar pela
UFC C podem ser financeiros, através da atribuição de
comparticipações monetárias, ou logísticos, mediante
a ced ncia, “temporária ou
definitiva”, de meios humanos e/ou materiais.
A partir de agora, as candidaturas aos apoios da UFCVC deverão ser apresentadas, por escrito, até 30 de
novembro do ano anterior
à sua execução, “de forma
a possibilitar a sua análise
atempada”.
Ainda assim, os pedi-

dos de apoio financeiro de
“natureza pontual” podem
ser apresentados pelas entidades interessadas “com
0 dias de anteced ncia em
relação à data do facto a que
se destinam”.
Segundo a União de Freguesias, o apoio financeiro
será pago “após deliberação de executivo, na primeira reunião do ano a que
o mesmo diga respeito, ou
na reunião imediatamente
seguinte em caso de pedido
pontual”.
Poderão igualmente ser

criados protocolos entre a
União de Freguesias e as associações e outras entidades
sem fins lucrativos, sempre
que se “verifique necessário
ou importante”. Neste caso,
“o apoio financeiro será
pago mensalmente.
Já o apoio logístico da
UFCVC irá consistir “na ced ncia de materiais, transportes, espaços ou prestação de serviços com meios
próprios” da União de Freguesias, sempre dependendo da disponibilidade dos
mesmos.

Apoio para
a Fundação

Lar J. Faleiro
AMCP tem
recebe subsídio nova viatura

A União de Freguesias de Castro
Verde e Casével atribuiu um apoio
de €2.000,00 para a Fundação
Joaquim António Franco, sediada em
Casével, poder substituir alguns dos
equipamentos da lavandaria da sua
Unidade de Cuidados Continuados
Integrados, que apresentavam sinais
de degradação.

O Lar Jacinto Faleiro, de Castro
Verde, recebeu um subsídio extraordinário da União de Freguesias de
Castro Verde e Casével, no valor de
€4.000,00, para poder substituir a
sua Rede Armada de Incêndios (RIA)
no polo I da instituição. O investimento total previsto ascendia a mais
de €9.600,00.
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A equipa de BTT da Associação de
Moradores da Cerca dos Pinheiros
(AMCP) conta com uma nova viatura
em segunda, cuja aquisição foi apoiada pela União de Freguesias com o
montante de €2.000,00. Recorde-se
que a AMCP desenvolve “uma atividade cultural, recreativa e desportiva
conhecida por toda a comunidade”.

associações <<
JOVENS NA FRENTE Vanda Pereira,
Miguel Pereira e Mário Pontes integram os corpos sociais da Associação Amigos de Casével.

Amigos de Casével juntos
para revitalizar a vila
# Associação Amigos de Casével foi criada em
2020 e tem muitos projetos para colocar em
prático. Tudo pela localidade onde nasceram.

R

etomar algumas das
tradições de outrora
e ajudar a “revitalizar” a terra onde nasceram
são duas das grandes ambições da Associação Amigos de Casével, fundada em
2020 e que tem muitos projetos em mente.
“A nossa ideia é desenvolver a terra, fazer com que
venha mais gente a Casével
e que as pessoas gostem de
estar cá”, conta ao “O FREGUÊS” o presidente da associação, Mário Pontes.
Foi o próprio Mário que,
regressado da Suíça, onde
esteve a trabalhar alguns

anos, avançou, no início de
2020, com a criação da Associação Amigos de Casével.
“Peguei na malta mais
jovem e formámos a associação. Eu sou o mais velho
e tenho apenas 42 anos”,
revela.
A primeira iniciativa da
associação foi um baile de
Carnaval, em fevereiro de
2020, mas pouco depois
surgiu a pandemia da Covid-19 e toda a sua atividade
foi suspensa. “Só voltámos
agora em 2022, novamente
com um baile de Carnaval”,
diz Mário Pontes.
Em paralelo, foi cedi-

do à Associação Amigos de
Casével, pelo Município de
Castro Verde, um espaço na
antiga escola primária da
vila, que funciona aos fins-de-semana.
“Juntamo-nos aqui todos aos fins-de-semana,
para convivermos, fazermos jogos de cartas e outras
atividades”, observa Mário
Pontes, acrescentando que

“

A NOSSA IDEIA
É DESENVOLVER A TERRA.
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nos planos da associação
está vir a promover “torneios de sueca, de matraquilhos e de ping pong”.
Mas os Amigos de Casével querem mais para a sua
terra e, até final do ano, são
muitos os eventos programados, sempre com o apoio
financeiro e logístico da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével.
“Vamos organizar as
festas de verão, a 19, 20 e
21 de agosto. Depois, a 3 de
setembro, teremos um passeio de ciclomotores pelo
concelho de Castro Verde e
vamos ter um baile de passagem de ano. Mas em praticamente todos os meses
vamos ter uma atividade ou
um evento”, garante o presidente.

>> iniciativas

Festival de Teatro Escolar
voltou ao palco em Castro
# Iniciativa da União
de Freguesias teve
sessões para alunos
de todos os ciclos de
ensino.

EDUCAÇÃO Festival teve por
objetivo “apoiar a forma e a prendizagem do programa escolar”.

O

cineteatro municipal de Castro Verde recebeu, entre os
dias 14 e 18 de março, a 12ª
edição do Festival de Teatro
Escolar, uma iniciativa da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)
que teve o apoio do Município e do Agrupamento de
Escolas de Castro Verde.
O evento foi direcionado a todo o público escolar,
desde o ensino pré-escolar
ao secundário, tendo como
objetivo “apoiar a forma e a
aprendizagem do programa
escolar”, além de “promover o hábito da ida ao teatro
e potenciar o papel da cultura no desenvolvimento
cultural”.
“Sendo um investimento cultural, sabemos que o
seu retorno será sempre, e

5

O XII Festival de
Teatro Escolar
de Castro Verde,
promovido pela UFCVC,
contou com a apresentação de um total de
quatro peças: “Frei Luís
de Sousa”, “Leandro, Rei
da Helíria”, “O Príncipe
Nabo” e “De onde vêm as
palavras más”.

apenas, o de potenciar estas novas gerações com recursos e hábitos culturais,
mas não poderemos nunca
dissociar o investimento e o
esforço financeiro que estas
ações representam”, explicou ao “O FREGUÊS” o presidente da UFCVC, António
José Paulino.
O XII Festival de Teatro
Escolar de Castro Verde teve

este ano “um custo direto
de mais de €7.000,00” e arrancou com a apresentação
do espetáculo “Frei Luís de
Sousa”, inspirado na obra
homónima escrita por Almeida Garrett.
Pelo palco passaram ainda as peças “Leandro, Rei da
Helíria”, “O Príncipe Nabo”
e, por fim, “De onde v m as
palavras más”.

Sorrisos e alegria
no Dia da Criança
Os sorrisos e a alegria dos mais
novos “encheram” o Parque da
Liberdade, em Castro Verde,
que no passado dia 3 de junho
recebeu as comemorações
do Dia Mundial da Criança. A
iniciativa foi promovida pela
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével, em colaboração com o Município de Castro
Verde, o Agrupamento Escolas,
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a creche do Lar Jacinto Faleiro,
a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, a Intervenção Precoce e os Bombeiros
Voluntários de Castro Verde.
Durante toda a manhã houve
insu
eis e brincadeiras ara
as 540 crianças presentes, não
faltando também um espetáculo bem divertido com o
“Palhaço Sorriso Superstar”.

iniciativas <<

Passeio
Sénior de
regresso

A

União de Freguesias de
Castro Verde e Casével promoveu, nos dias
6, 7, 8 e 9 de junho, mais uma
edição do “Passeio Sénior”, de
regresso para proporcionar
atividades lúdicas e de lazer à
população reformada ou com
mais de 65 anos.
Em 2022, a iniciativa incluiu
um passeio pelo rio Sado,
com saída em Setúbal e que
possibilitou aos participantes
a oportunidade de observarem os golfinhos e ois de
almoço, realizaram-se visitas
à Quinta da Bacalhôa, em Vila
Nogueira de Azeitão. No local,
os participantes puderam conhecer a adega e as caves da
Quinta, assim como o Palácio
da Bacalhôa e o museu.
Todas estas iniciativas foram
gratuitas para os participantes
nos passeios seniores organizados pela UFCVC.
“Estes passeios quiseram,
sobretudo, fomentar o convívio
e confraternização entre
todos, após estes dois anos
de pandemia. O balanço é
bastante positivo e a iniciativa
irá, seguramente, continuar
nos próximos anos”, refere ao
“O FREGUÊS” a tesoureira da
União de Freguesias, Susana
Figueira.
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>> sociedade
Dia da Mulher
Apoio às obras
Passeio dos
festejado com na Basílica e na Cavaleiros
jantar-convívio igreja de Casével de São Pedro

>> aconteceu...

A União de Freguesias atribuiu um
subsídio de €2.000,00 à Fábrica da
Igreja Paroquial de Castro Verde, para
comparticipar os trabalhos de reparação da fachada interior da Basílica Real.
A autarquia concedeu igualmente um
apoio de €2.400,00 à Fábrica da Igreja
Paroquial de Casével, para esta poder
suportar parte do investimento necessário aos trabalhos de pintura interior
da igreja de Casével [na foto].
A União de Freguesias de Castro Verde
e Casével promoveu, a 8 de março, um
jantar-convívio para assinalar (e comemorar) o Dia Internacional da Mulher.
A iniciativa foi organizada em parceria
com o CLDS “Castro + Vivo” e decorreu no espaço da discoteca “S Club”,
numa noite repleta de animação e boa
disposição!

A Confraria dos Cavaleiros de São
Pedro, de Castro Verde, promoveu, no
dia 29 de junho (Feriado Municipal),
um passeio a cavalo à Ermida de São
Pedro das Cabeças, no local histórico
da Batalha de Ourique. A iniciativa,
que juntou dezenas de pessoas, contou com o apoio da União de Freguesias de Castro Verde e Casével.

Antigos combatentes foram
homenageados em Castro
# Cerimónia realizada a 23 de abril foi promovida pela União de Freguesias e pelo Município
de Castro Verde.

O

s antigos combatentes na Guerra Colonial naturais do concelho de Castro Verde foram
homenageados, no passado
dia 23 de abril, numa iniciativa da União de Freguesias
de Castro Verde e Casével e
da Câmara Municipal.
A cerimónia, que ocorreu debaixo de muita chuva,
teve lugar junto ao monumento aos castrenses mortos na Guerra Colonial, na
zona do Cemitério Municipal de Castro Verde, seguindo-se um almoço-convívio.
A Guerra Colonial, que
opôs as tropas portuguesas aos movimentos de li-

bertação e independência
de Angola, Guiné-Bissau e
Moçambique (então colónias de Portugal), começou
a 4 de fevereiro de 1961 e
só terminou 13 anos depois,
em 1974, após a Revolução
do 25 de Abril.
Ao todo, foram mobilizados para o conflito um total
de 800.000 portugueses,
entre militares e membros
de serviços civis auxiliares.
A Guerra Colonial causou
8.830 mortes entre as forças
militares portuguesas, deixando ainda mais de 15.000
pessoas com defici ncia
permanente, seja física ou
psicológica.

CERIMÓNIA Homenagem teve
lugar a 23 de abril, debaixo de
muita chuva.
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sociedade <<

União de Freguesias apoia
Liga Contra o Cancro
# Oferta de computador portátil e
cedência de colaborador, através do
programa do IEFP.

A

União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) apoiou a nova
extensão da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) de
Castro Verde, com a oferta de
um computador e a cedência
de um colaborador, contratado ao abrigo do programa CEI
do Instituto do Emprego e da
Formação Profissional.
A nova extensão da LPCC
em Castro Verde foi inaugurada a 6 de abril e está
instalada na ua D. Afonso
enriques. Desde estão, é
possível à instituição “estar
mais próxima das pessoas” e
disponibilizar aos castrenses
todas as suas “val ncias”.
“Agora podemos trabalhar com situações concretas,
com doentes, com famílias
e com a prevenção primária,
que vai ser algo que nos vai

OFERTA União de Freguesias
entregou computador portátil à
extensão de Castro Verde da Liga
Portuguesa Contra o Cancro.

“

NOVA EXTENSÃO DA LPCC
EM CASTRO
VERDE FOI
INAUGURADA A
6 DE ABRIL.

ocupar muito, porque temos
a consciência que uma boa
prevenção primária significa menos doentes oncológicos”, revela o coordenador
da extensão, José Francisco
Colaço Guerreiro.
Além do atendimento comum, a nova extensão da
LPCC em Castro Verde contará com o apoio dos chamados “Voluntários de Competências” para as áreas da
oncopsicologia, apoio jurídico, apoio social, prevenção

Solidariedade
com a Ucrânia
O início da guerra na Ucrânia,
na sequência da invasão da
Rússia àquele país em fevereiro, levou à dinamização de
uma campanha de solidariedade em Castro Verde, para
apoiar as populações ucranianas. A iniciativa foi promovida
pelo CLDS “Castro + Vivo”,
em parceira com a APADIJ
– Associação Para o Acom-

primária e reiki, e irá desenvolver no concelho todas as
ações e campanhas que habitualmente a Liga leva a efeito
a nível nacional.
A extensão dispõe igualmente de um protocolo,
celebrado com a Farmácia
Alentejana, de Castro Verde, que garante a medicação
a custo zero para os doentes
oncológicos sem possibilidades económicas, sendo a
contrapartida custeada pela
PCC.

CAMPANHA Iniciativa permitiu
recolha de bens de primeira
necessidade para a Ucrânia.

panhamento e Desenvolvimento Infantil e Juvenil e um
grupo de voluntários, tendo
igualmente contado com o
apoio da União de Freguesias
de Castro Verde e Casével.
Foram igualmente parceiros o
Município de Castro Verde, as
restantes juntas de freguesia
do concelho e algumas empresas locais.
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>> cultura

Castro Verde no projeto
“A Música a Gostar Dela Própria”

A

União de Freguesias
de
Castro Verde e
Casével (UFCVC) celebrou um protoco-

lo com a Associação
“Alentejo, Terras e
Gentes”, responsável pelo projeto “A
Música Portuguesa a

Gostar Dela Própria”,
dinamizado por Tiago
Pereira.
Segundo adianta o
secretário da UFCVC,

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 2022, a Junta
da União das Freguesias de Castro Verde e Casével, concedeu os seguintes benefícios:
Transferências Correntes
Cortiçol – Coop. Informação Cultural, CRL
Futebol Clube Castrense
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1.º de Janeiro
Associação Sénior Castrense
Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Sociedade Columbófila Asas Verdes
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castro Verde
Casa do Benfica em Castro Verde
AAJBCV – Assoc. Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros
Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros
Moto Clube de Castro Verde

32.162,62€
3.472,74 €
10.547,34 €
4.894,32 €
1.847,46 €
3.000,00 €
500,00 €
1.151,28 €
1.155,78 €
1.193,70 €
650,00 €
350,00 €
350,00 €

Associação de Amigos de Casével

400,00 €

Grupo de Amigos dos Namorados

400,00 €

Associação do Povo dos Aivados
Assoc. “ A Música Portuguesa a Gostar dela Própria”
Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Transferências de Capital
Fábrica da Igreja de Casével

250,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
12.400,00 €
2.400,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial de Castro Verde

2.000,00 €

Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros

2.000,00 €

Fundação Joaquim António Franco e seus Pais

2.000,00 €

Lar Jacinto Faleiro

4.000,00 €

Total de Transferências Correntes + Capital

44.562,62 €

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, 04 de Julho de 2022
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)
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João Oliveira, o protocolo
estabelecido
visa “a recolha de
apontamentos musicais e entrevistas da
tradição oral e memória coletiva, bem
como a sua divulgação nas plataformas
digitais”.
A
associação
“Alentejo, Terras e
Gentes” é uma instituição cultural sem
fins lucrativos, que
tem como finalidade
proceder “ao levan-

tamento do património imaterial nos seus
pressupostos de salvaguarda, valorização
das pessoas e dos seus
‘saber fazer’”.
Divulgar
lugares, terras e espaços, para “criar uma
enciclopédia digital,
em constante atualização, que permita
mostrar e levar a pura
essência do Alentejo
a todo o mundo”, é
outro dos objetivos da
associação.

cultura <<

>> aconteceu...

Casével voltou
a ter feira anual
A vila de Casével recebeu, a 15 de maio,
a sua tradicional feira anual, evento
que regressou pela mão da União das
Freguesias de Castro Verde e Casével
depois de “muitas dezenas de anos”
de ausência. A iniciativa contou com o
apoio do Município de Castro Verde e
teve por objetivo “recuperar a antiga
feira de Casével, valorizando-a enquanto local de encontro e de tradições”. Nesse sentido, ao longo do dia a
população de Casével e as dezenas de
visitantes passaram pela feira puderam
encontrar peças de artesanato, produtos regionais e muito mais. Houve ainda
insu
eis ara as crian as e anima ão
musical, com o grupo “Maravilhas do
Alentejo”.

“Enchente” nas
Festas de Castro
# UFCVC foi responsável pelo espetáculo
principal na primeira noite dos festejos.

M

ilhares de pessoas
passaram por Castro Verde no primeiro fim-de-semana de
julho, dias 1 a 3, para se divertirem nas Festas de Castro,
iniciativa da Câmara Municipal que contou com o apoio da
União de Freguesias de Castro
Verde (UFCVC).
A UFCVC assumiu o patrocínio da “Noite Jovem”, a 1 de
julho, que levou ao palco do
Largo da Feira o cantor Deejay Télio, um dos maiores fenónemos da música lusófona
da atualidade.
Autor de vários sucessos
como “Happy Day”, “After
Party”, “Esfrega Esfrega” ou
o mais recente “Cara que engana”, Deejay Télio dinamiza
igualmente um canal na rede
social YouTube, onde conta
mais de 430 mil subscritores.

Baile para celebrar
o feriado municipal
A União de Freguesias de
Castro Verde promoveu, a 28
de junho, a “Noite de São Pedro”, para festejar o feriado
municipal, que se assinalou
no dia seguinte, 29 de junho.
A iniciativa decorreu na Praça da República, em Castro
Verde, e foi animada pela
banda “Quarte Série”.

Finalistas organizaram
baile de Carnaval
As Festas de Castro, que
regressaram em 2022 após
dois anos de ausência devido
à Covid-19, contaram ainda
no cartaz, entre outros, com
a dupla “Os Anjos” e os DJ’s
Neo e Mark Guedes. Marchas populares, bailes, bares
e tasquinhas, uma feira de
artesanato, divertimentos e
insufláveis para as crianças
foram outros dos destaques
do certame.

A Comissão de Finalistas do
Agrupamento de Escolas de
Castro Verde promoveu, em
fevereiro, um baile de Carnaval, iniciativa que contou com
o a oio financeiro da nião de
Freguesias de Castro Verde e
Casével. O evento teve por objetivo, além de assinalar a data
com boa disposição, permitir
aos o ens finalistas castrenses angariarem receitas para
custear para a sua viagem de
final de ano
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>> desporto

Castro Verde recebeu
Taça Regional de XCO
Castrense
tem novo
presidente
Humberto Simão é o novo
presidente do FC Castrense, tendo sido eleito para
o biénio de 2022-2024 no
passado dia 13 de junho.
O sucessor de Fernando
Zeverino na liderança do
emblema de Castro Verde
traça como prioridades
para o seu mandato garantir
a estabilidade financeira”
do clube, onde o rigor” ser
ala ra de ordem”
No plano desportivo,
Humberto Simão assume
ue o
astrense ir
ter em 2022-2023 “uma
equipa competitiva, que
seja respeitada em qualuer cam o”, mantendo se
Ruben Vaz como treinador
principal, coadjuvado por
Ruben Lança e João Pires.
A par disso, o emblema
castrense vai igualmente
apostar na formação, onde
na última época garantiu a conquista da Taça
Armando Nascimento, em
juvenis masculinos. “Vamos
continuar essa aposta e
afirmar nos mais”, romete
Humberto Simão.
residente afian a ainda
ue o ecletismo continuar
a ser uma característica
do clube, confirmando a
continuidade do atletismo,
do hóquei em patins, da
patinagem artística e do
voleibol. “Todas essas modalidades são ara manter”,
conclui.

# Prova organizada
pela equipa de BTT
da Associação de
Moradores da Cerca
dos Pinheiros.

CENTENAS A II Taça Regional XCO
do Algarve em Castro Verde contou
com centenas de participantes e
teve o apoio da UFCVC.

C

entenas de ciclistas
estiveram em Castro
Verde no passado dia
5 de junho, participando na
segunda edição da Taça Regional XCO do Algarve, promovida pela Bike Team da
Associação de Moradores da
Cerca dos Pinheiros (AMCP)
em conjunto com a Associação de Ciclismo do Algarve.
A prova, que além da vertente competitiva incluiu um
Encontro Regional de Escolas, contou com o apoio da
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével, tendo sido
um fantástico momento de
divulgação de uma modalidade com cada vez mais praticantes em Portugal.
Na vertente competitiva,
triunfaram em Castro Verde os atletas Tiago Gabriel e
Adriana Gomes na categoria
de Elites; Ricardo Martins e
Margarida Cortes em Sub-23;

Francisco Pedrosa e Lara Batista em Juniores; e Jil Martins
e Beatriz Guerra em Cadetes.
Entre os atletas veteranos
venceram Diogo Afonso em
Masters 30; André Vieira e
Irina Coelho em Masters 40; e
Jorge Chaveca em Masters 50.
Pedro Pacheco, do Núcleo
do Sporting de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas,

venceu na categoria Open
XCO Algarve.
Por equipas, a vitória em
Castro Verde sorriu à formação do BTT Loulé/Elevis,
seguindo-se os conjuntos do
Golden Club Cabanas/Núcleo
do Sporting de VRSA, em segundo, e do Extremosul/Hotel Alisios/Cenmais, em terceiro.

Torneio de
Patinagem
O Pavilhão Desportivo António
dos Anjos, em Castro Verde,
recebeu, entre os dias 9 e 11 de
abril, o Torneio de Patinagem
do Campo Branco, que reuniu
dezenas de patinadoras. A iniciativa foi organizada pelo FC
Castrense e os troféus oferecidos pela União de Freguesias.
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reportagem <<

AJUDA DAS ESPOSAS José Tomé dos
Anjos [à esquerda] e João Matos [à
direita] tiveram o apoio das esposas
durante os 11 dias de “Rota Raiana”

Uma aventura a pedalar
pela “Rota Raiana”
# José Tomé dos Anjos e João Matos, residentes
em
t o e de fi e m e e t d e du n
te d
ed
m e o o tu
d

J

osé Tomé dos Anjos e João
Matos, ambos residentes
em Castro Verde, lançaram-se, no passado mês de
maio, à “aventura” de percorrer a “Rota Raiana” de bicicleta. Foram mais de 1.440
quilómetros, sempre a pedalar, com partida em Caminha e final em Castro erde,
percorrendo montes, vales e
muitos locais ermos.
Foi João Matos, de 62 anos,
quem teve a ideia de desafiar
o seu amigo José Tomé dos
Anjos, de 69 anos, para percorrer a “Rota Raiana”, depois de em 2019 terem feito
a Estrada Nacional 2 de Chaves a Faro e, em 2021, a “Rota

Atlântica”, de Caminha a Vila
Real de Santo António (e depois Castro Verde).
O percurso arrancou a 24
de maio, também em Caminha, e terminou a 6 de junho,
já em Castro Verde, depois
de 11 “etapas” que levaram
os dois ciclistas pelo interior
raiano do país. A acompanhá-los estiveram as respetivas
esposas, que tratavam de toda
a “logística” enquanto os
maridos se dedicavam a pedalar.
“Andamos quase sempre
por estradas municipais”,
conta José Tomé dos Anjos
ao “O FREGUÊS”, explicando
que tudo foi preparado “des-

conhecendo totalmente o terreno”.
“O João preparou umas
folhas com ideias de etapas
e depois, através do Google
Maps e do Google Earth, víamos as altitudes e o relevo do
terreno. Quando fomos daqui
[de Castro Verde] já íamos
com as etapas definidas”,
conta.
A tiradas tiveram uma média de 130 quilómetros cada,
mas as três primeiras foram
mais curtas devido à montanha. E se inicialmente estavam previstas 10 etapas,
acabaram por ser 11 devido à
intempérie que apanhou os
dois ciclistas castrenses na
zona de Mourão, no distrito
de Évora.
“Para as nossas idades, a
coisa não correu mal. Também estávamos bem pre-
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parados, mas em termos de
dureza esta [volta] foi muito
mais dura que qualquer uma
das anteriores”, diz João Matos.
Cumprido mais este desafio, osé Tomé dos Anjos e
João Matos já pensam na próxima aventura. Que deverá ser
em 2023, fazendo a EN 2 de
sul para norte (Faro-Chaves)
e seguindo depois para Santiago de Compostela, em Espanha.
“Só não vamos se não
pudermos de maneira nenhuma”, garante José Tomé
dos Anjos, para quem estas
viagens são uma forma de
mostrar que as pessoas “podem muito mais do que aquilo
que pensam” apesar da idade. “ asta não ficar pegado à
cama, ao sofá ou aos bancos”,
conclui.
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