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Aprovado
orçamento
de €772.500
para o ano
de 2021

Obras marcantes

COVID-19
Prioridade
ao apoio à
população e
instituições

avançam em 2021
» UNIÃO DE FREGUESIAS ADJUDICOU OBRAS DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO CINEMA DE
CASTRO VERDE E DE REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DO POLIDESPORTIVO DE CASÉVEL.
INVESTIMENTO TOTAL ASCENDE A MAIS DE €225.00,00 (MAIS IVA).

Limpeza
urbana
tem nova
máquina
“Glutton”
Calendário
para 2021
recorda
Castro Verde
“antigo”
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O Freguês

EDITORIAL

Confiança e esperança
num futuro melhor
Caros Fregueses,
Quando em março de 2020, ainda
sem saber os verdadeiros contornos desta pandemia, nos confinamos nas nossas casas, estávamos
longe de imaginar a verdadeira
dimensão deste novo normal, que
nos iria acompanhar ao longo do
ano que agora findou.
A Junta da União de Freguesias
de Castro Verde e Casével nunca
se resignou nem abandonou os
seus fregueses, tendo trabalhado
sempre em proximidade com os
mesmos, numa ótica de grande
responsabilidade social.
Nesse sentido, muitas foram as
ações de prevenção e combate
ao vírus, de onde destacamos a
enorme onda de solidariedade

demonstrada por um conjunto
de voluntários que permitiram
a distribuição de cerca de 6.000
mascaras comunitárias a toda a
população, por entre vilas, aldeias
e montes, e o esforço financeiro
demonstrado no apoio às Instituições de Solidariedade Social,
de Socorro e Proteção civil, bem
como na disponibilização de equipamentos de proteção individual,
associada também a investimentos em equipamentos de desinfeção em espaço comunitário.
Após umas festas completamente diferentes de anos anteriores,
e que esperamos não voltar a
repetir, não podemos de deixar
de vos enviar uma mensagem de
Esperança e coragem, mas também de Confiança no Futuro ao
entrarmos no novo ano que agora
começa.
A Esperança que depositamos
num regresso seguro, e o mais
rápido possível, a um quotidiano
normal, em que nos possamos
voltar a abraçar, a reunir, a celebrar e a “respirar” livremente. Na
certeza de que, enquanto não
chega esse tempo, tudo continuaremos a fazer para, naquilo que

compete à Junta, minimizar as
dificuldades de cada um.
Por isso, estaremos como sempre
disponíveis de porta “aberta”, no
sentido de vos ajudar em tudo
aquilo que de nós necessitem. Não
haverá horas nem limitações para
vos atender e ajudar!
É com Confiança num Futuro
melhor que esta equipa sente e
que quer fazer passar para todos
vós. Sabemos o caminho difícil
que ainda falta percorrer, conhecemos as dificuldades, mas iremos
encontrar certamente as melhores soluções, depositando todos
nós uma esperança infinita numa
nova vacina, que nos trará a tranquilidade que ambicionamos há
muito tempo.
Assim, desejamos a todos um
Novo Ano que nos devolva a Alegria, a Felicidade e a Liberdade
de viver!

|| UNIÃO DAS

FREGUESIAS

ANTÓNIO JOSÉ
PAULINO
presidente

JOÃO OLIVEIRA
secretário
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tesoureira
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Um abraço sentido de amizade

DE FREGUESIA
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Freguesias de Castro Verde e Casével,
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É com Confiança num Futuro melhor,
que esta equipa sente e que quer
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ABERTURA
» PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS E O COMBATE À PANDEMIA

Um ano muito difícil!

» ANTÓNIO JOSÉ PAULINO DESTACA APOIO
DE PROXIMIDADE AOS
FREGUESES NO COMBATE À COVID-19.

O

ano de 2020 já lá vai, mas
dificilmente sairá das
nossa memória coletiva
devido à pandemia da Covid-19.
O coronavírus surgiu repentinamente para condicionar por completo as nossas vidas ao longo dos
últimos meses, mas mesmo assim
não fez a União de Freguesias de
Castro Verde e Casével (UFCVC)
deixar de dar as respostas necessárias às populações.
“Desde março de 2020 que não
organizamos qualquer iniciativa lúdica /cultural,
mas podemos dizer que
consideramos como muito positiva a ação da Junta
da União de Freguesias no
ano que terminou”, afirma o presidente da UFCVC.
De acordo com António José Paulino, neste período a prioridade da
autarquia tem sido a “proximidade” junto dos fregueses no combate à pandemia, a que se juntaram “os investimentos feitos na
área da prevenção e proteção da
população” e “os apoios extraordinários financeiros às entidades
que se encontravam na linha da
frente do combate” ao vírus.
“Aproveito o momento para fazer
igualmente um agradecimento
público a estas entidades pelo
seu trabalho meritório de serviço
cívico”, acrescenta.
Seguindo esta linha de atuação, a
UFCVC tem vindo a distribuir material de limpeza e de expediente
nos estabelecimentos de ensi-

UFCVC adquiriu mais seis dispensadores
de desinfetante antisséptico, colocados
entretanto à entrada dos estabelecimentos
de ensino e outros serviços públicos.

Grupo de voluntários confeccionou
e distribuiu mais de 6.000 máscaras
comunitárias pela população.

no do pré-escolar e do 1º ciclo
do ensino básico, no sentido de
“apetrechar” as escolas de equipamentos que permitam um ano
letivo “em segurança sanitária”.
A par disso, a Junta adquiriu mais
seis dispensadores de desinfetante antisséptico, colocados
entretanto à entrada dos esta-

belecimentos de ensino e outros
serviços públicos de Castro Verde, num investimento total de
€3.413,50.
A União de Freguesias manteve
igualmente a distribuição de
máscaras comunitárias à
população, confecionadas por um grupo de

voluntárias e voluntários, com o
apoio da empresa mineira SOMINCOR. No total, já foram entregues aos fregueses mais de 6.000
máscaras.
Estas ações da UFCVC devem
manter-se por mais algum tempo
em 2021, ano que o presidente
da autarquia estima que seja ainda “muito marcado pela existência da pandemia da Covid-19”.
“Daí que o plano de atividades
que apresentámos [ver páginas
seguintes] incluirá todas as iniciativas programadas para o ano
anterior e que não se realizaram.
Será um documento permanentemente aberto, que permitirá
realizar tudo o que se torne necessário para assegurar o combate à pandemia e ainda o que
for possível fazer nas mais
variadas áreas”, conclui
António José Paulino.
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ACTUALIDADE
» UNIÃO DE FREGUESIAS AUMENTA ORÇAMENTO EM 2021

Realismo e muita a

U

m orçamento que não é
eleitoralista, que mantém
“os pés assentes no chão” e
onde a prioridade continuam a ser
as necessidades das populações.
É desta forma que o presidente
da União de Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC) define
o Orçamento e Grandes Opções
do Plano (GOP) da autarquia para
este ano, documentos aprovados
por maioria, no final de dezembro,
pelos eleitos da Assembleia de Freguesia.
Para 2021 a UFCVC vai contar com
um orçamento de €772.500,00, ou
seja, mais €61.300,00 que no ano
anterior. Ainda assim, António José
Paulino garante que a “linha de
orientação” deste documento “não
se afastou dos anteriores”.
“Mantemos os pés ‘assentes no
chão’ e procuramos sempre ir de
encontro às necessidades das populações que nos elegeram. Não
era agora, no último ano de mandato, que iríamos alterar a nossa
linha de orientação por qualquer
motivação eleitoralista”, afiança o
autarca castrense.
Segundo António José Paulino,
no atual “tempo de incerteza”, em
que a atividade da União de Freguesias “está fortemente condicionada por um inimigo invisível,
torna-se difícil elaborar um plano
de ação para um ano em que a
incerteza continua a pairar sob as
nossas cabeças”.
Nesse sentido, o executivo da UFCVC optou por “elaborar um plano
de atividades que mantém todas
as atividades previstas e não realizadas no ano anterior, pelos motivos conhecidos”, onde se destaca
“o contínuo apoio ao movimento
associativo, que apesar de estar
impedido de executar os seus pla-

» UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL APRESENTA ORÇAMENTO DE €772.500,00 PARA O ANO DE 2021, EM QUE AS INCERTEZAS
CONTINUAM A SER MUITAS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. UM DOCUMENTO REALISTA... MAS QUE NÃO DEIXA DE SER AMBICIOSO!
nos de atividades continuará com
o nosso apoio intocável”.
“Além disso, não deixaremos de
apoiar a população e as nossas
instituições no combate à pandemia, sem olhar a restrições orçamentais”, acrescenta António José
Paulino.
Naquele que é o maior orçamento da União de Freguesias desde
2014, o presidente destaca como
“investimentos mais importantes”
as requalificações do edifício do

antigo cinema, avaliada em mais
de €178.00,00 (mais IVA) e que irá
dotar a vila de Castro Verde de um
espaço multiusos “que permitirá
todo o tipo de iniciativas lúdicas”, e
da zona envolvente ao polidesportivo de Casével, no valor aproximado de €47.230,00 mais IVA [ver mais
informação sobre estas duas empreitadas nas páginas seguintes].
A par destes “investimentos de
maior monta”, o executivo da UFCVC pretende dotar as aldeias de Al-

meirim, Aivados e Estação de Ourique “de apartados de correio”, bem
como avançar com a construção
de sanitários públicos no Monte de
Almeirim e Geraldos.
“Em 2021 iniciaremos também o
processo de alargamento do cemitério da freguesia de Casével e
procuraremos intervir na requalificação dos fontanários e poços
públicos do território da União de
Freguesias”, conclui o presidente
António José Paulino.
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ACTUALIDADE

ambição!
Mantemos os pés
‘assentes no chão’ e
procuramos sempre
ir de encontro às
necessidades das
populações que nos
elegeram.

Não deixaremos de
apoiar a população
e as nossas instituições no combate
à pandemia, sem
olhar a restrições
orçamentais.

SOMINCOR apoia reforço
da limpeza urbana

A limpeza do espaço público é
uma prioridade assumida pela
União das Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC), que
viu os seus serviços serem reforçados no final de 2020 com a
oferta de um novo equipamento de limpeza urbana “Glutton”.
O novo equipamento foi oferecido à autarquia pela empresa
mineira Somincor, que tem a
concessão das minas de Neves-Corvo, e segundo o presidente

da UFCVC permite “aspirar,
lavar e desinfetar, proporcionando um serviço público
de limpeza urbana com mais
eficiência em todo o território”.
“Queremos desde já manifestar publicamente o nosso
agradecimento à Somincor,
pelo contributo que mais uma
vez deu a esta autarquia e, por
conseguinte, a todos os nossos
fregueses”, reforça António José
Paulino.

Sacos para dejetos caninos

ORÇAMENTO DA UFCVC EM 2021

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 2014 – 2021

A União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)
instalou em diversos pontos
da localidade mais cinco
painéis informativos com
disponibilização de sacos para
recolha de dejetos caninos,
num investimento total de
€735,00.
Os novos páineis foram
colocados na Av.ª General
Humberto Delgado e Av.ª dos
Bombeiros e junto ao Parque
de Campismo e ao Cemitério
Municipal, juntando-se aos

outros seis colocados inicialmente.
De acordo com a UFCVC, esta
medida visa “desenvolver a
sensibilização para a limpeza
dos espaços verdes e ruas” de
Castro Verde.
“Com este reforço em novas
zonas, desejamos melhorar e
continuar a fazer sentir que
todos podemos e devemos
contribuir para o bem estar
geral, limpo e agradável”, observa João Oliveira, secretário
da União de Freguesias.
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ACTUALIDADE
» INVESTIMENTO NAS DUAS EMPREITADAS ASCENDE A €250.000,00
Imagem do projeto final da empreitada de requalificação da zona envolvente do polidesportivod e Casével.

Obras marcantes ava
» UNIÃO DE FREGUESIAS VAI REQUALIFICAR ANTIGO
CINEMA DE CASTRO VERDE E A ÁREA ENVOLVENTE
DO CAMPO POLIDESPORTIVO DE CASÉVEL.

A

União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) vai avançar com
duas “obras marcantes” no ano
de 2021: a requalificação do edifício do antigo cinema da vila de
Castro Verde e o arranjo de toda
a área envolvente ao campo polidesportivo de Casével. Tratam-se de duas empreitadas que
ascendem, no total, a mais de
€225.000,00 (mais IVA) e que já
fora adjudicadas.

“Efetivamente tratam-se de obras
importantes, em primeiro lugar
pelo facto de serem obras totalmente lançadas por este executivo. E em segundo lugar pelo valor
do investimento que está associado às mesmas e também pelas
mais-valias que irão proporcionar
às populações onde estão inseridas”, reconhece o presidente da
UFCVC.
No caso do edifício do antigo
cinema, situado na Rua Campo

D’Ourique, em pleno centro histórico de Castro Verde, a obra visa
transformar o equipamento num
espaço sociocultural para utilização da comunidade, tendo sido
adjudicada à empresa M. Tomé
Construções, Lda., pelo valor de
€178.055,01 (mais IVA).
A empreitada, que tem garantido
financiamento comunitário de
80% (através da através da medida “Renovação de Aldeias” do
PDR 2020) e um prazo de execução de 270 dias, ambiciona voltar
“a dar o destaque que o espaço
merece”, depois de entre os Anos
40 a 90 do Século XX este ter sido
“um local de impacto cultural na

vila”, onde era a única sala de espetáculos.
“Este edifício faz parte do património cultural desta vila e pensamos
que possa estar ainda em 2021
recuperado e ao dispor de todos
os castrenses para o seu usufruto”,
afirma António José Paulino.
O autarca castrense reconhece
que se trata de um investimento
volumoso, que vai avançar depois
do imóvel ter sido “adquirido pelo
anterior executivo” eleito pela
CDU.
“Na minha condição de vogal da
oposição reprovei, à altura, a sua
aquisição, essencialmente pelo
valor do mesmo, as suas limita-
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ACTUALIDADE
Museu da
Lucerna em
destaque
A prestigiada revista “National Geographic” voltou a
dar destaque, na sua edição
especial dedicada a viagens, ao Museu da Lucerna,
em Castro Verde. Segundo
a publicação, trata-se da
maior coleção do mundo
de lucernas, num total de
20 mil, num espólio único
que pode ser conhecido no
Museu da Lucerna, em Castro Verde. Recorde-se que o
Museu da Lucerna é gerido
pela Cortiçol, cooperativa
cultural apoiada pela União
de Freguesias de Castro
Verde e Casével.

Edifício do antigo cinema de Castro
Verde, na Rua Campo D’Ourique, vai ser
transformado em espaço sociocultural.

ançam em 2021
“Tratam-se de obras
importantes, em
primeiro lugar pelo
facto de serem obras
totalmente lançadas
por este executivo.
E em segundo lugar
pelo valor do investimento que está associado às mesmas.”

ções geográficas e ainda pelo
facto de não existir um estudo ou
avaliação que pudesse sustentar o
investimento feito, nem tão pouco
financiamento para a empreitada
de requalificação”, justifica.
Já a empreitada de requalificação
da área envolvente ao campo polidesportivo descoberto de Casével
foi adjudicada à empresa JASFEC
– Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda., pelo valor de
€47.229,75 (mais IVA).
“Trata-se de mais um investimento deste executivo em Casével,
que permitirá concluir a requalificação de parte da entrada Norte
da vila”, frisa António José Paulino.

Segundo o presidente da UFCVC,
“este investimento – e os outros já
executados – serão a ‘prova viva’
de que este executivo sempre entendeu esta vila como a verdadeira sede da Freguesia de Casével,
que, como sabemos, foi agregada
à Freguesia de Castro Verde em
2013”.
“Com a conclusão deste investimento – que irá requalificar cerca
de 600 m2 e que permitirá dotar
Casével de mais um espaço de lazer – concluiremos os investimentos na freguesia, que ao longo
deste mandato importaram para
além de €150.000,00”, complementa António José Paulino.

Apoio à
Paróquia de
Casével
Por forma a comparticipar
os seus gastos anuais, nomeadamente em eletricidade e aquecimento, a União
de Freguesias de Castro
Verde e Casével atribuiu
um subsídio de €400,00 à
Paróquia de São João Batista, de Casével.
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ATUALIDADE

» UNIÃO DE FREGUESIAS COM MUITOS TRABALHOS NO TERRENO PARA MELHORAR QUALIDADE DE VIDA D

Trabalhos em toda

ALMEIRIM. A União de Freguesias de Castro Verde e Casével
(UFCVC) concretizou, por ajuste direto com a empresa M. Tomé
Construções, Lda., a empreitada de requalificação do parque
infantil e poço em Almeirim, no valor de €20.661,90 (mais IVA).
A par desta obra, a UFCVC avançou igualmente com a reparação
dos equipamentos e a colocação de um novo piso no parque
infantil, intervenção avaliada em €7.525,00€ (mais IVA) e adjudicada à empresa Atlântico Didático, Lda.. Esta obra será complementada com a pintura do Núcleo Museológico “A Minha Escola”
e do Centro Convívio de Almeirim.

CASÉVEL. No sentido de
manter a caixa multibanco
de Casével operacional, a
UFCVC assumiu o investimento de €2.000,00 para
instalação de uma nova
porta de segurança no local.

Dezembro 2020

9

ATUALIDADE

DAS POPULAÇÕES

a a freguesia!
GERALDOS. O Centro de
Convívio do Monte dos Geraldos está de “cara lavada”,
depois dos trabalhos de
pintura realizados no edifício
durante os meses de verão.
Os traballhos representaram
um investimento total de
€3.450,00, assumido na íntegra pela União de Freguesias
de Castro Verde e Casével.

CASÉVEL. A União de Freguesias de Castro Verde e
Casével tem vindo a realizar
ao longo dos últimos meses
trabalhos de limpeza de valas, sarjetas e barrancos em
vários “pontos críticos” de
Casével, com vista ao escoamento das águas pluviais.
O investimento total foi de
€1.550,00 (mais IVA).

CASÉVEL. Por forma a embelezar e tornar mais segura a
área, a União de Freguesias
de Castro Verde e Casével
investiu €5.559,60 na requalificação do murete existente
na Rua do Sul, na vila de
Casével.

NAMORADOS. No sentido de
permitir à população sénior (e
não só) dos Namorados a possibilidade de realizar exercício
ao ar livre, foram instalados
três aparelhos geriátricos na
localidade. O investimento realizado pela União de Freguesias
ascendeu a €2.460,98.

Novos
bancos de
jardim
A União das Freguesias
de Castro Verde e Casével investiu um total de
€3.169,70 (mais IVA) na
aquisição novos bancos de
jardim para colocar na via
pública. Seis dos bancos
são de madeira e foram
adquiridos à empresa
RM – Equipamentos, Lda.,
enquanto os restantes
seis bancos, em material
reciclável, foram adquiridos
à Sinaltop, Lda..

Casa
Mortuária
dos Aivados
As obras de tratamento
das paredes, lavagem
do telhado e pintura
da Casa Mortuária dos
Aivados, promovidas pela
Associação do Povo dos
Aivados, foram apoiadas
em €1.107,00 por parte da
União de Freguesias de Castro Verde e Casével.

Passadiço
substituído
em Castro
A limpeza e colocação de
novo pavimento do passadiço na Rua Luís Vaz de
Camões, em Castro Verde,
representou um investimento de €1.200,00 (mais IVA)
suportado pela UFCVC.
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SOCIEDADE
» UNIÃO DE FREGUESIAS INTEGRA PARCERIA

Loja Social em Castro Verde
apoia famílias mais carenciadas
» NOVA RESPOSTA
SOCIAL ABRIU NO FINAL
DE 2020 E FICA NA RUA
SANCHES DE MIRANDA,
EM CASTRO VERDE.

A

União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) é uma das entidades parceiras da nova Loja Social
de Castro Verde, projeto do Município de Castro Verde que abriu
portas a 30 de dezembro de 2020.
A nova Loja Social é fruto de um
projeto iniciado em 2019 por uma
estagiária do curso Técnico-Superior Profissional de Gestão de Organizações Sociais, em articulação
com o Gabinete de Educação e
Ação Social da autarquia.
O projeto visa “garantir aos agregados familiares o acesso a bens”
como roupa, calçado, brinquedos

Loja Social de Castro Verde abriu portas no dia 30
de dezembro de 2020.

ou pequenos eletrodomésticos,
“de forma a suprir necessidades
imediatas e assim promover uma
melhor qualidade de vida”.
A nova Loja Social está instalada
na Rua Sanches de Miranda e irá
funcionar às segundas e sextas-feiras, das 10h00 às 13h00, e às

quartas-feiras das 14h30 às 18h30,
trabalhando em parceria com as
juntas de freguesia, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens,
Equipa de Intervenção Precoce,
Contrato Local de Desenvolvimento Social “Castro + Vivo” e instituições sociais locais.

“É uma loja que não vai vender
nada mas que, pelo contrário, vai
dar muita coisa: solidariedade
social, carinho e conforto a muita
gente”, sublinha o presidente da
UFCVC.
António José Paulino recorda que
os presidentes de junta de freguesia são “confrontados muitas vezes
com casos sociais, todos diferentes”, sendo que, no seu caso, tenta
“dar encaminhamento e encontrar
uma solução” em conjunto com a
Câmara Municipal.
O presidente da UFCVC acrescenta que no concelho há “muito
trabalho por fazer” na área social,
pois “ainda existe muitos casos sociais e muita pobreza encapotada”.
Por isso mesmo, “a par das iniciativas que temos lançado na junta de
freguesia, esta [Loja Social] é mais
uma ferramenta para dar apoio a
quem mais necessita”, conclui.

Fundação
de Casével
com apoio
A Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, com
sede em Casével, recebeu um
apoio de €1.250,00 por parte
da União de Freguesias,
para realizar um investimento “de elevada monta”
nos equipamentos da sua
lavandaria. Recorde-se que
a fundação é uma IPPS com
diversas respostas sociais,
nomeadamente uma unidade
de cuidados continuados,
além de um importante
empregador local.

Subsídio extraordinário aos Bombeiros
A União Freguesias de Castro Verde e Casével
concedeu um apoio financeiro extraordinário de
€2.500,00 à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde. Este subsídio visou a apoiar a instituição a ultrapassar a

“grave siutuação económica” que enfrenta, em
virtude “das receitas terem caído a pique e as
despesas terem aumentado exponencialmente”
devido à pandemia da Covid-19, o que impossibilita “investimentos urgentes e inadiáveis”.
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SOCIEDADE
» UNIÃO DE FREGUESIAS COLABOROU NA SOLUÇÃO

Posto Médico de Casével
com instalações provisórias
UFCVC faz
aposta nos
recursos
humanos

» UNIÃO DE FREGUESIAS
SUPORTA OBRAS DE
INSTALAÇÃO DO NOVO
ESPAÇO.

O

s cuidados de saúde são
uma prioridade, ainda
mais tendo em conta a
atual situação pandémica causada
pela Covid-19 .
Nesse sentido, e tendo em conta
que a frequência do Posto Médico
da vila de Casével se encontrava
suspensa, a União de Freguesias
de Castro Verde e Casével trabalhou em conjunto com o Centro
de Saúde de Castro Verde, por
forma a ser encontrada uma solução que permitisse à populaçao
continuar a usufruir de assistência
médica.
O Posto Médico de Casével vai
assim começar a funcionar em

Imagem das novas
instalações provisórias do
Posto Médico de Casével

Cuidados de saúde
são essenciais em
tempo de pandemia.

Programa
de apoio à
natalidade

GAF presta
ajuda à
população

A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével deferiu, no ano de 2020, um total
de 22 pedidos de incentivo no
âmbito do programa
de apoio à natalidade e adopção “+
Bebé”. A iniciativa
foi lançada em
2019 e prevê um
apoio de €300,00
para cada
criança nascida
ou adoptada
na freguesia.

Criado pelo atual executivo
da União de Freguesias de
Castro Verde e Casével, o
Gabinete de Apoio ao Freguês (GAF) continua a ser
uma mais-valia para toda
a população. Nesse sentido,
ao longo do 2020 o GAF
realizou um total de 513
atendimentos a fregueses,
sobretudo para a prestação
de serviços nos portais da
Autoridade Tributária, IMT,
Registo Criminal ou de
instituições de saúde.

instalações provisórias no Largo
da Igreja, num espaço cedido pela
Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, durante o mês de
janeiro.
A União de Freguesias apoiou esta
solução comparticipando a instalação dos serviços, num investimento superior a €3.000,00.

Os recursos humanos são
essenciais na ação da União de
Freguesias de Castro Verde e
Casével (UFCVC), que recentemente integrou três trabalhadores ao abrigo dos programas CEI
e CEI+, do IEFP. A par disto, a
UFCVC proporciou às suas assistentes técnicas administrativas
ações de formação, presencial e
por vídeo-conferência, no âmbito
do novo sistema contabilístico SNC-AP. Recorde-se que a UFCVC
tem atualmente no seu quadro de
pessoal um total de nove colaboradores.

Rádio Castrense apoiada
A Rádio Castrense concretizou recentemente um avultado investimento de modernização tecnológica dos seus estúdios, que
teve comparticipação comunitária. Para fazer face à componente não financiada do projeto, a União de Freguesias de Castro Verde e Casével atribuiu um apoio de €1.000,00 à Cortiçol
- Cooperativa de Informação e Cultura, C.R.L., proprietária da
estação radiofónica de Castro Verde.
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SOCIEDADE
» DESPORTO

» INICIATIVA

Castrense tem
nova viatura

Presépio
comunitário

O FC Castrense adquiriu recentemente uma viatura usada de
passageiros, para utilização na atividade regular do clube. A aquisição teve um apoio de €1.000,00 por
parte da União de Freguesias.

A UFCVC associou-se ao
movimento cívico “Pelo Nosso
Presépio”, subscrevendo o
protocolo de entedimento
para a guarda partilhada de
um presépio comunitáro.

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 2020, 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 Janeiro
Associação Sénior Castrense
APADIJ
Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município de Castro Verde
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Associação SCAV – Sport Ciclismo Almodôvar
Lar Frei Manoel das Entradas
Cruz Vermelha Portuguesa Castro Verde
Sociedade Columbófila Asas Verdes
Fundação Joaquim António Franco e seus Pais
Núcleo Sportinguista do Concelho de Castro Verde
Casa do Benfica em Castro Verde
Fábrica da Igreja de Casével

62.561,24€
6.577,83€
19.958,70€
9.792,07€
3.508,78€
300,00€
400,00€
9.250,00€
200,00€
150,00€
1.000,00€
400,00€
2.000,00€
2.179,91€
2.183,12€
400 €

AAJBCV – Associação Jiu-Jitsu Brasileira de Castro Verde

2.260,83€

Lar Jacinto Faleiro

2.000,00€

Transferências de Capital
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde

13.029,50€
3.250,00€

Fábrica da Igreja Paroquial Castro Verde

2.922,50€

Cortiçol - Coop. Informação Cultural CRL

1.000,00€

Associação do Povo dos Aivados

1.107,00€

Fundação Joaquim António Franco

3.250,00€

Futebol Clube Castrense

1.000,00€

Lar Jacinto Faleiro

500,00€

Total de Transferências Correntes + Capital

75.590,74€

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, 31 de Dezembro de 2020
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)

Apoio
para as
escolas
A Educação tem sido uma
área bastante acarinhada
pelo atual executivo da
União de Freguesias de
Castro Verde e Casével (UFCVC), que no arranque do
presente ano letivo voltou a
atribuir um apoio financeiro
ao Agrupamento de Escolas
de Casto Verde.
Nesse sentido, e tendo em
conta o número de alunos
inscritos no ensino básico e
pré-escolar em 2020-2021,
a UFCVC deliberou atribuir
uma verba de €5.150,00, a
distribuir por cada uma das
salas/turmas, para a aquisição de material pedagógico.
Paralelamente, foi ainda
atribuída uma verba de
€750,00 para a Biblioteca
Escolar do Agrupamento de
Escolas de Castro Verde.
De acordo com os dados
mais recente, neste ano
letivo existem 107 alunos a
frequentar o ensino pré-escolar em Castro Verde, a que
se juntam mais 276 no 1º
ciclo do ensino básico (do
1º ao 4º ano). No 2º ciclo (5º
e 6º ano) são 148 alunos e
no 3º ciclo (do 7º ao 9º ano)
mais 108.

Dezembro 2020
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NATAL

Iluminações
de Natal
em toda a
freguesia
Época de esperança e comunhão, o
Natal trouxe outro brilho e cor às ruas
das várias localidades das freguesias de
Castro Verde e Casével. As iluminações
natalícias foram asseguradas pela União
de Freguesias em todo o território, “com
o natural reforço da vila de Casével, por
ser sede de freguesia”, num investimento
total de €5.900,00 (mais IVA).

Prendas para miúdos e graúdos!
Cumprindo a tradição, a União de Freguesias
de Castro Verde e Casével (UFCVC) assinalou a
quadra natalícia com a oferta de uma lembrança
a todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico na freguesia, assim como às crianças da creche
do Lar Jacinto Faleiro. Em 2020 a UFCVC
adquiriu prendas com o valor médio/
máximo de €8,00, num gesto que
voltou a arrancar sorrisos aos mais
novos. A par da oferta aos
petizes, a UFCVC adquiriu
igualmente lembranças
para todos os seus colaboradores e eleitos, nomeadamente ‘packs’ de vinhos
regionais, cabazes com diversos
produtos oriundos do concelho
de Castro Verde e agendas para
o ano de 2021.
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CULTURA
» NOVO CALENDÁRIO PARA 2021 LANÇADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS

Memórias de Castro Ve
C

omo habitualmente, a
União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) editou um calendário
para o ano de 2021, desta feita
dedicado às memórias da vila
de Castro Verde nos “tempos
antigos”.
Para tal, a UFCVC recolheu várias imagens e fotos que tinha
em sua posse, mas também
entre o espólio da Câmara Municipal e nos arquivos pessoais
de alguns Castrenses, por forma a dar a conhecer em pleno
século XXI a realidade social e
comunitária da vila do “Castro
Verde antigo”.
No calendário, de distribuição
gratuita e já disponível para a
população na sede da UFCVC
em Castro Verde e no seu pólo
em Casével, é possível ver
como eram alguns locais da
vila, sobretudo, e recordar algumas das suas gentes de outrora e as tradições locais.
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CULTURA
» CASÉVEL

Felismina
Jorge Lima
celebrou
um século
de vida
Nascida em 1920, Felismina
Jorge Lima celebrou, no
passado dia 5 de novembro, a bonita idade de 100
anos de vida.
A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével não
podia deixar de contribuir
com um “miminho” para
assinalar tão importante
data e, nesse sentido, foi ao
lar da Fundação Joaquim
Franco e Seus Pais, na vila
de Casével, oferecer um
bolo de aniversário e um
ramo de flores à aniversariante.
Um gesto para celebrar
um século de vida da D.ª
Felismina e, em simultâneo,
contribuir para mitigar os
constrangimentos destes
dias tão difíceis que os
nossos idosos (e todos nós)
estão a passar, devido à
pandemia causada pelo
vírus da Covid-19.
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