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PROGRAMA + BEBÉ
APOIA A NATALIDADE
Promover fixação de jovens famílias e possibilitar um maior dinamismo na economia
local são duas das metas do programa que União de Freguesias vai implementar em 2019.

Pequenas
“grandes” obras
na freguesia

Acção Social
é prioridade
em 2019
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EDITORIAL

Descentralização?
Obviamente que sim!
Caros fregueses,
Temos assistido, desde há uns
anos a esta parte, a uma reclamação insistente junto dos vários
governos sobre a existência de
um verdadeiro processo de descentralização de competências,
que pudesse envolver os diversos
níveis de decisão, nomeadamente
o Estado Central, as Comunidades
Intermunicipais, as Câmaras Municipais e as Juntas de freguesia.
Foi com alguma expectativa
que se assistiu à conclusão do
processo de negociação, que
envolveu as diversas entidades, o
Governo, a ANMP, a ANAFRE e os
partidos políticos, pensando nós
que, perante tamanha reflexão e
acompanhamento das entidades
envolvidas, estaríamos agora
em condições de colocar em
pratica, já em 2019, um processo
de implementação crescente e de
aprendizagem, de novas compe-

tências.
Agora que estamos em momento
de decisão, estamos a assistir
a posições diversas por parte
das Câmaras e das Assembleias
Municipais, havendo quem aceite
tudo e quem não aceite nada,
porque prefere viver em processo
de negação permanente, nunca
mostrando coragem na aceitação de novas competências. Há
também quem aceite parte e há
quem, de forma cautelosa empurre esta decisão com a barriga
até 2021, pois será este o limite
temporal de aceitação, previsto
na Lei 50/2018.
Compreendendo nós que seria
muito difícil, já em 2019, os municípios assumirem as competências propostas, atendendo
ao atraso na aprovação dos
diplomas regulamentares, e a
ausência de clarificação quanto
ao envelope financeiro envolvente, já não compreendemos a
sua recusa precoce na aceitação
para o próximo ano de 2020, até
porque 2019 será ano de clarificação política, dado a existência de
eleições legislativas.
Quanto a nós, autarcas de freguesia, estamos dispostos a receber

de imediato novas competências,
à semelhança do que já acontece
em muitas freguesias do país,
esperando nós que a nova contratualização não seja inferior ao já
assumido como justo em acordos
de execução e contratos interadministrativos existentes. Uma
coisa é certa: com uma descentralização de competências assumida por todos os envolvidos,
administração central, municípios
e freguesias, deixará de haver o
poder discricionário dos municípios no sentido de transferir ou
não competências, acabando em
parte com a subserviência das
freguesias perante um qualquer
executivo camarário.
Por isso, sendo nós defensores
da valorização do papel das
freguesias, e adeptos de uma
verdadeira descentralização, mas
não apenas de uma descentralização de serviços e tarefas, com
um envelope financeiro claro e
transparente, estaremos dispostos a correr este risco.
O Presidente de Junta da União de
Freguesias de Castro Verde e Casével,
António José da Luz Paulino

Que a nova contratualização não seja inferior ao já
assumido como justo em acordos de execução e
contratos inter-administrativos existentes.
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ABERTURA
» Projecto entra em vigor em 2019

Apoio à natalidade!

Programa “+ Bebé”
apoia com 300 euros
cada bebé nascido ou
cada criança adoptada na freguesia.

P

romover a fixação de jovens
famílias na freguesia e possibilitar um maior dinamismo
na economia local são duas das
metas do programa “+ Bebé”, que
a União de Freguesias de Castro

Verde e Casével vai implementar
a partir deste ano de 2019. Trata-se
de um programa de incentivos à
natalidade e à adopção de crianças, através do qual a autarquia
pretende criar condições para o aumento da população da freguesia,
sobretudo nas áreas rurais.
Com este programa “queremos
combater a desertificação”, assinala
o presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Paulo, explicando que,

» castro verde

Apoio aos Bombeiros para
aquisição de nova viatura
A União de Freguesias de Castro Verde e Casével concedeu
um apoio de 2.500 euros à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Castro Verde para a aquisição de
um novo veículo de transporte de doentes, já em utilização. A nova viatura confere maior conforto e estabilidade
nas deslocações em geral aos doentes oncológicos e portadores de doenças graves.

na prática, o incentivo passa pela
atribuição de 300 euros por cada
nascimento ou adpoçção de um
menor de seis anos na freguesia.
Podem candidatar-se a este apoio
todas as pessoas ou famílias que
seja residentes e estejam recenseadas na freguesia há, pelo menos,
um ano, sendo que no caso dos
nascimentos a criança deve estar registada como natural desta
União de Freguesias.
O incentivo, no valor de 300 euros,

será depois atribuído mediante a
apresentação de facturas de despesas em produtos de higiene,
alimentação, saúde, vestuário, puericultura e mobiliário, desde que
estes estejam associados à natureza do projecto.
O apoio à natalidade até seis meses
após o nascimento da criança ou,
no caso da adopção, até seis meses depois da entrega da criança a
cargo da família ou singular requerente.
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ACTUALIDADE
» Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019

Prioridade às pesso
» União de Freguesias de Castro Verde e Casével conta com orçamento de 580.100 euros NO NOVO ANO DE 2019. DOCUMENTO COLOCA
AS PESSOAS NO “CENTRO” DA ACÇÃO DA AUTARQUIA.

U

m orçamento realista e
que coloca as populações
no “centro” da acção: é
esta a “linha de força” do Orçamento e Grandes Opções do
Plano (GOP) da União de Freguesias de Castro Verde e Casével
(UFCVC). Os dois documentos já
estão em vigor, depois de aprovados por maioria em Dezembro, e contam com um valor total
de 580.100 euros, ligeiramente
inferior ao montante do orçamento de 2018.
“Este é um Plano de Actividades
e Orçamento realista, atendendo
às capacidades financeiras que
esta autarquia tem à sua disposição, definindo claramente a
estratégia que este executivo
delineou para o mandato que há
cerca de um ano iniciou, utilizando uma política de rigor e contenção na gestão diária do erário
público, colocando em primeiro
lugar os interesses dos seus fregueses e do seu bem-estar”, explica o presidente da União das
Freguesias de Castro Verde, António José Paulino.
O autarca castrense lembra que
“desde a primeira hora de governação” do actual executivo “que
a aposta primordial se situou no
encurtamento de ‘distâncias’ entre as populações rurais e a sede
de concelho”, assentando igualmente “na proximidade e participação através do reforço da
ligação com os fregueses, instituições, empresas e associações”.
Uma linha de orientação e acção
que, assegura, é para manter em
2019, onde o enfoque será nas
questões sociais. A “marca” do
Orçamento e GOP da União de

Freguesias de Castro Verde e Casével “será uma maior intervenção na área social, seja ao nível
dos mais desfavorecidos seja ao
nível do lançamento de medidas
que combatam a desertificação”,
garante António José Paulino,
acrescentando: “É exemplo disso
o lançamento de um incentivo à
natalidade, o programa ‘+ BEBÉ’,
que irá premiar os nascidos no
território da União de Freguesias
a partir do ano de 2019”.
Neste ano de 2019, em matéria
de investimento, a União de Freguesias de Castro Verde pretende adquirir o equipamento básico necessário para o seu novo
Espaço Multiusos da Rua de Mértola, permitindo “uma utilização
consentânea para o fim que foi
idealizado”. Neste novo equipamento será também colocada
parte do arquivo da edilidade.
A conservação e manutenção
dos edifícios propriedade da
União de Freguesias e a requalificação do polidesportivo de

Este é um Plano de
Actividades e Orçamento realista,
atendendo às capacidades financeiras
que esta autarquia
tem à sua disposição.

Casével e área envolvente, recorrendo a candidatura ao programa PEUUC, são outros dos
investimentos previstos pela autarquia neste novo ano.
Em 2019 a União de Freguesias
estima ainda intervir no edifício
do antigo cinema, na Rua Campo D’Ourique, em castro Verde, ao nível da cobertura, bem
como encontrar “outras fontes
de financiamento, agora que já
se tem uma noção dos fundos
necessários para a sua recuperação”.
Criar um espaço no Monte dos
Namorados que permita a instalação de um parque desportivo
geriátrico para a prática de desporto ao ar livre é outro dos objectivos do executivo da UFCVC
para este ano.
A par disto, a União de Freguesias prevê para 2019 intensificar
os serviços já disponíveis no
Gabinete de Apoio ao Freguês,
“pressionar” a Câmara Municipal
para que o loteamento de Casével seja realidade e colaborar
com a Comissão Fabriqueira de
Castro Verde no projecto de recuperação da Basílica Real.
Ao mesmo tempo, garante António José Paulino, a União de
Freguesias vai “insistir” junto da
Câmara Municipal para que haja
obras de requalificação a estrada municipal de acesso à vila
de Casével e envidar esforços,
também junto do Município de
Castro Verde, “para que a estrada
de acesso ao Monte das Piçarras
seja melhorada e dotada de sinalização horizontal e vertical, bem
como de lombas limitadoras de
velocidade junta à população”.

Desde a primeira
hora que a aposta
primordial do executivo se situou no
encurtamento de
“distâncias” entre as
populações rurais e
a sede de concelho.
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ACTUALIDADE

soas!

» PRESIDENTE DA UFCVC: antónio josé paulino

“Vamos ter
maior intervenção
na área social”
Qual a principal “marca” do
Orçamento e GOP da União de
Freguesias para 2019?
Será uma maior intervenção
na área social, seja ao nível dos
mais desfavorecidos seja ao nível do lançamento de medidas
que combatam a desertificação.
É exemplo disso o lançamento
de um incentivo à natalidade, o
programa “+ BEBÉ”, que irá premiar os nascidos no território da
União de Freguesias a partir do
ano de 2019.

ORÇAMENTO DA UFCVC EM 2019

evolução do ORÇAMENTO 2014-2019

Que áreas serão prioritárias?
Além das questões sociais, não
podemos esquecer as áreas do
Lazer, Ambiente e Higiene Urbana, áreas importantes para o
bem-estar social da população.
Pretende este executivo dotar
todo o território da União de Freguesias de espaços verdes e de
lazer. É nossa convicção que os
espaços verdes e as ruas asseadas são factores de atractividade
para o território, daí pretendermos dar continuidade à manutenção regular dos espaços existentes, traduzindo esse esforço
num maior equilíbrio ambiental.
Estamos cientes que uma intervenção nesta área implica gastos
que teremos que assumir, nomeadamente na aquisição de novos
equipamentos de ajuda na
higiene e limpeza urbana.
Este executivo terá também especial atenção
à matéria dos dejectos
dos animais em espaço
público, tentando, com
acções de sensibilização e
sinalética, levar todos a
colaborar para
um melhor
ambiente.

Que intervenções ou obras
previstas para 2019 destaca?
Em termos de investimentos, teremos o inicio da obra de requalificação do polidesportivo de
Casével e o lançamento do projecto de um jardim geriátrico e
desportivo no Monte dos Namorados. E gostaríamos de intervir
na cobertura do antigo cinema
[em Castro Verde].

Fechámos o ano
de 2018 fazendo
um balanço muito
positivo.
Que balanço faz do trabalho
desenvolvido em 2018?
Desde a primeira hora de governação deste executivo que a
aposta primordial se situou no
encurtamento de “distâncias” entre as populações rurais e a sede
de concelho. Isso tem assentado
na proximidade e participação
através do reforço da ligação com
os fregueses, instituições, empresas, associações, não esquecendo
a intervenção no espaço público,
de que é exemplo a descentralização de serviços e as reuniões dos órgãos autárquicos. Nesse sentido,
fechámos o ano de
2018 fazendo um balanço muito positivo e
com o sentimento de
dever cumprido, encarando o novo ano com
mais empenho e
vontade de fazer
mais e melhor.
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ACTUALIDADE
» segundo semestre de 2018

Pequenas
“grandes”
obras
» União das Freguesias realizou pequenas
intervenções nos últimos seis meses, no
sentido de proporcionar melhores condições de vida às populações.
Casa Mortuária
da vila de Casével

Estrada rural de acesso
à aldeia de Almeirim

Lavadouros e poço
de Almeirim

O

s últimos seis meses do
ano de 2018 ficaram
marcados por uma série
de intervenções concretizadas
pela União das Freguesias de
Castro Verde e Casével em diversos equipamentos de utilização colectiva espalhados pelo
território. Obras de pequena dimensão, mas que se revestem de
grande importância na melhoria
das condições de vida das nossas populações.
Na vila de Castro Verde avançou
a empreitada de adaptação da
Casa Mortuária para cidadãos
com mobilidade reduzida. A
obra, que representou um custo
de 8.861,41 euros e foi realizada
pela empresa Camacho & Diogo, Lda., incluiu a construção de
uma rampa de acesso às instalações e a adaptação das casas-debanho.
Na vila de Casével a União de
Freguesias procedeu à pintura
exterior da Casa Mortuária, bem
como de outros espaços de utilização pública, nomeadamente
abrigos de passageiros e casasde-banho públicas.
Na aldeia de Almeirim foi reparada a estrada rural de acesso à
localidade. A intervenção, con-

cretizada pela firma Canário &
José Costa Transportes, Lda.,
significou um investimento de
800 euros (mais IVA). Ainda em
Almeirim foram também realizados trabalhos de pintura dos
lavadouros e do poço.
Na localidade de Estação de Ourique a União de Freguesias realizou igualmente trabalhos de
pintura na Casa Mortuária e no
Centro Comunitário local.
A par de tudo isto, a União de
Freguesias de Castro Verde e Casével procedeu ainda, ao longo
do segundo semestre de 2018,
a trabalhos de limpeza de terrenos adjacentes aos povoados e
aos espaços verdes da sua responsabilidade, bem como ao
necessário desbaste de árvores
e plantas.

Obras de pequena
dimensão, mas que
melhoram as condições de vida das
nossas populações.

VOTO DE PESAR
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Abrigo de
passageiros

Limpeza
de terrenos

A Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Castro Verde e Casével, reunidas hoje em suas sessões ordinárias, manifestaram por unanimidade o seu pesar pelo falecimento de Filipe Manuel Patrício
Mestre, vogal da Assembleia Municipal de Castro Verde, eleito nas listas do
Partido Socialista, dirigindo as mais sentidas condolências à família enlutada
e aos munícipes.
Natural de Aljustrel, mas residindo desde a sua infância em Castro Verde, Filipe
Mestre manifestou elevada dedicação à causa pública e espírito de serviço,
tendo exercido, durante os dois últimos mandatos, as funções de vogal na
referida Assembleia Municipal de Castro Verde, assim como de dirigente associativo, nomeadamente no, Futebol de Clube Castrense, no Lar Jacinto Faleiro, bem como em cargos de natureza partidária no Partido Socialista, sendo
reconhecido pelas suas qualidades humanas: solidez de princípios, esmerada
educação, ponderação e bom senso, sendo um grande gerador de consensos.
Face ao exposto, não podem estes órgãos deixar de enaltecer, publicamente,
o seu prestimoso contributo na vida da comunidade do Concelho de Castro
Verde.
Castro Verde, 17 de Dezembro de 2018
O Presidente da Assembleia de Freguesia da UFCVC,
/ José Carlos Belchior Nobre de Brito /
O Presidente da Junta de Freguesia da UFCVC,
/ António José da Luz Paulino /

» castro verde

Verba para obras na sede
da Cerca dos Pinheiros

Casa Mortuária
de Castro Verde

A União de Freguesias de Castro
Verde e Casével concedeu um
apoio de 500 euros à Associação
de Moradores da Cerca dos
Pinheiros, de Castro Verde, para
apoiar as obras de renovação da
cobertura da sua sede, que se
encontrava em mau estado de
conservação.
» Castro Verde

Clube Ornitológico promoveu
Expo Aves em Novembro

Centro Comunitário da
Estação de Ourique

O Clube Ornitológico de Castro
Verde promoveu em Novembro,
entre os dias 18 e 25, a quinta
edição da Expo Aves, que juntou
centenas de aves de criadores
provenientes de várias zonas do
páis. A iniciativa teve um apoio de
300 euros da União de Freguesias.

“Presépio Folhudo”, da APADIJ
– 1º prémio/ Categoria 3

“Presépio Reciclado”, do Lar de
Entradas – 2º prémio/ Categoria 3

“Somos Noz”, de Carla Griff
– 2º prémio/ Categoria 1

“PreséPinheiro”, de Isabel Varela – 3º prémio/ Categoria 1

“O Natal no Alentejo”, do Centro Escolar
2/ 1º Ciclo – 2º prémio/ Categoria 2

“Natal Campaniço”, do Centro Escolar 1 – 3º prémio/ Categoria 2

Dezembro 2018
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INICIATIVA

“Presépio Campaniço”, de Vitória
Lourenço – 1º prémio/ Categoria 1

“Natal Desfolhado”, da EB1/JI de
Entradas – 1º prémio/ Categoria 2

» Concurso promovido pela união de freguesias

Presépios de Natal
à “moda” campaniça
A

União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)
promoveu no final de 2018
a primeira edição do Concurso
de Presépios “Natal Campaniço”,
que foi aberto à participação das
escolas e jardins-de-infância, instituições públicas ou privadas do
concelho, mas também do público
em geral. A iniciativa contou com
a participação de 18 presépios,
concebidos com materiais reciclados, que estiverem em exposição
na sede da União de Freguesias
entre os dias 8 de Dezembro e 6
de Janeiro.
O júri do concurso acabou por atribuir oito prémios em três categorias. Na categoria 1/ Pessoas Singulares, que teve cinco participantes,
venceu o “Presépio Campaniço”,
elaborado por Vitória Lourenço,
que recebeu um ‘voucher’ de 150
euros para consumo no comércio

local. Nesta categoria foram ainda
distinguidos os presépios “Somos
Noz”, de Carla Griff (segundo lugar),
e “PreséPinheiro”, de Isabel Varela
(terceiro lugar).
O presépio “Natal Desfolhado”,
concebido pelos alunos da Escola

Básica e Jardim-de-Infância de Entradas, venceu na Categoria 2/ Escolas e Jardins-de-Infância, sendo
premiado com uma visita pedagógica. Nesta categoria estiveram em
concurso 11 presépios, tendo ainda sido distinguidos os trabalhos

Crianças de Castro Verde
visitaram exposição

“O Natal no Alentejo”, do Centro
Escolar 2/ 1º Ciclo de Castro Verde
(segundo prémio), e “Natal Campaniço”, do Centro Escolar 1 de Castro
Verde (terceiro prémio).
Finalmente, na Categoria 3/ Instituições Públicas ou Privadas da
União de Freguesias, houve dois
presépios em concurso. O primeiro prémio foi para o “Presépio
Folhudo”, da APADIJ, que ganhou
um donativo de 150 euros. O “Presépio Reciclado”, do Lar Frei Manoel das Entradas, ficou em segundo
lugar.
Com esta iniciativa a União de Freguesias de Castro Verde e Casével
quis “promover e reconhecer a criatividade de ‘pequenos’ e ‘grandes’
artistas”, assim como “possibilitar a
expressão das diferentes formas de
sentir e imaginar o simbolismo do
presépio no território do concelho
de Castro Verde”.
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SOCIEDADE
|| notícias...

» Festas para as crianças das ESCOLAS

S. Martinho
festejado
nas escolas
de Castro
A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
concedeu apoio logístico
ao Agrupamento de Escolas
de Castro Verde para as comemorações do dia de São
Martinho, em Novembro. A
UFCVC ofereceu as habituais castanhas e carvão,
assim como linguiças e
água-pé.

Sorrisos de Natal!
Encontro
de grupos
corais em
Casével
A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével concedeu um apoio de 1.450
euros à Associação de Cante Alentejano – Vozes das
Terras Brancas, no âmbito
do 30º Encontro de Grupos
Corais, que decorreu em
Agosto, durante as festas
de Verão da vila. O apoio
serviu para custear o jantar
dos grupos participantes
na iniciativa, que teve
entradas livres.

A União de Freguesias de Castro Verde e Casével
também promoveu em Dezembro a já tradicional “Festa de Natal” para os alunos do 1º Ciclo
e do Pré-escolar, com duas sessões de teatro
pela companhia “Cativar”. No total, a edilidade
investiu 1.105 euros, verba a que se junta o mon-

tante referente aos 546 presentes de Natal (com
um valor médio de 8 euros cada) entregues aos
alunos do 1º Ciclo e do Pré-escolar do Agrupamento de Escolas e também, pela primeira vez,
às crianças da creche e jardim-de-infância do
Lar Jacinto Faleiro.
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SOCIEDADE
» em março e abril

XI Festival de Teatro
Escolar em Castro Verde
Promover as artes de palco junto dos mais novos é um dos objectivos do XI Festival de Teatro Escolar de Castro Verde, que vai ter
como palco o cine-teatro municipal. A iniciativa arranca no dia 22
de Março, pelas 10h30, com a peça “A Farsa de Inês Pereira”, pela
Companhia “O Sonho”. No dia 27 de Março, às 10h30 e 14h30, é
apresentada “A Grande Aventura dos Pequenos Saramugos”, pela
Companhia “Os Muzumbos”. Em Abril será a vez da Companhia
“Artedencantar” apresentar dois espectáculos: “O Adamastor”
(no dia 4, pelas 10h30) e “O Príncipe Nabo” (dia 5 pelas 10h30).
O XI Festival de Teatro Escolar de Castro Verde é organizado pela
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, em colaboração
com o Agrupamento de Escolas e com o Município de Castro Verde,
dirigindo-se aos alunos do ensino oficial e privado.

Companhia “Artedencantar”
apresenra “O Príncipe Nabo” em
Castro Verde no dia 5 de Abril.

» Área continua a ser prioridade

Aposta na Educação
» União de Freguesias atribuiu verbas
para aquisição de
material didáctico e
pedagógico.

A

Educação continua a merecer forte atenção por
parte do executivo da
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével, que no arranque do presente ano lectivo de
2018-2019 atribuiu uma verba
de 5.420 euros para apoiar o
Agrupamento de Escolas de Castro Verde. A verba foi destinada à
aquisição de material didáctico
e pedagógico para as aulas.
Neste âmbito, a União de Freguesias deliberou atribuir, no
caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, o montante de 125 euros por
sala, a que acresce mais 10 euros
por aluno.
Já no caso do ensino pré-escolar,
o Agrupamento de Escolas de
Castro Verde recebeu da União
de Freguesias o valor de 160 euros por sala e também 10 euros

Centro Escolar 2
de Castro Verde

Verba de 5.420 euros União de Freguesias
para material didácti- apoia despesas de
co e pedagógico.
expediente e limpeza.

por cada criança.
No ano lectivo de 2018-2019 a
União de Freguesias de Castro
Verde e Casével mantém igualmente a sua comparticipação
financeira para as despesas de
expediente e limpeza às escolas
básicas do 1º Ciclo e Pré-escolar
da freguesia.
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CULTURA
» Parceria da UFCVC com a Cortiçol

» Monte serro

Castanhas
e música no
S. Martinho

“Património” ao
vivo nas aldeias
» Entre Março e
Outubro programa
da Rádio Castrense
promove nove
“serões culturais”.

D

e regresso à antena da
Rádio Castrense depois
de dois anos de ausência,
o programa “Património” vai também passar por todos os lugares
das freguesias de Castro Verde e
Casével entre os meses de Março
e Outubro. A iniciativa resulta de
uma parceria entre a União de Freguesias de Castro Verde e Casével e
a cooperativa Cortiçol (proprietária
da Rádio Castrense), que permitirá
um total de nove “serões culturais”,
com música, cante alentejano, poesia popular e outras surpresas.

O primeiro espectáculo do “Património” ao vivo será a 13 de Março
na vila de Casével, seguindo-se, a
17 de Abril, a aldeia dos Namorados. A 15 de Maio será a vez dos
Geraldos e em Junho será nas
aldeias de Almeirim (5 de Junho)
e Aivados (20 de Junho). Até Outubro terão lugar mais quatro “serões”: a 3 de Julho nas Piçarras; a
28 de Agosto em Castro Verde; a 4
de Setembro na Estação de Ourique; e, finalmente, a 9 de Outubro
no Monte Serro.
Concebido e apresentado desde o
primeiro minuto por José Francisco
Colaço Guerreiro, o “Património”
cumpre 30 anos de emissões em
2019 e é uma das “imagens de marca” da Rádio Castrense e da cultura
popular da região. Por lá têm passado desde grupos corais a poetas

populares, sendo que foi também
através das suas emissões que se
“recuperou” a tradição da viola
campaniça e o cante a despique e
baldão.
O programa esteve suspenso nos
anos de 2017 e 2018 devido a
problemas de saúde do seu autor,
regressando no passado dia 3 de
Janeiro de 2019, mantendo os princípios que sempre o guiaram.
“Nada mudará porque o cunho do
programa tem de continuar a ser
idêntico, dentro do princípio consagrado de que o mais importante
é lutarmos contra o afastamento
das nossas raízes, impedirmos o
esquecimento dos nossos usos e
costumes, e não desvalorizarmos
a nossa forma de ser e de estar”,
afirma José Francisco Colaço Guerreiro.

O dia de São Martinho é
sinónimo de festa, vinho novo
e castanhas assadas e assim
foi na aldeia do Monte Serro,
que recebeu a 11 de Novembro um tradicional magusto.
A iniciativa contou com o
apoio da União de Freguesias
de Castro Verde e Casével e
decorreu no Centro Cultural local, por onde passou
o Grupo Juvenil de Castro
Verde, para uma pequena
(mas excelente) actuação.
Depois foi servido um lanche
aos habitantes do Monte
Serro, numa tarde de grande
convívio e boa disposição.

» castro verde

Cortiçol
organizou
magusto
A Cortiçol – Cooperativa
de Informação e Cultura
de Castro Verde promoveu,
no dia 11 de Novembro, um
tradicional magusto para assinalar o dia de São Martinho. A iniciativa, que decorreu
nas instalações da cooperativa, teve o apoio da União de
Freguesias de Castro Verde e
Casével e, além das castanhas
e da água-pé, contou com
cante alentejano, uma mostra
de viola campaniça e uma
palestra sobre a cultura do
Campo Branco.

Dezembro 2018
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CULTURA
» CONCERTO NA FEIRA DE CASTRO 2018

Zaranza regressaram!
O grupo musical “Zaranza”
faz parte do imaginário de
Castro Verde, com muitos
castrenses a guardarem na
memória as noites passadas
ao som da banda nos bailes
e festas no antigo Cinema ou
na Sociedade. Recordações
que foram vividas com grande
entusiasmo na noite de 19 de
Outubro, quando o grupo de
Castro Verde se reuniu para um
concerto único (e muito especial) durante a Feira de Castro.
O espectáculo “Remember
Zaranza” decorreu numa Praça
da República apinhada de
gente, que cantou uníssono os

grandes êxitos de outros tempos. A iniciativa foi promovida
pelo Município de Castro Verde
em parceria com a União de
Freguesias de Castro Verde e
Casével, que assumiu o pagamento de despesas associadas
a refeições dos participantes e
das t-shirts do evento. E para
memória futura, eis os Zaranza
em 2018 – na foto em cima,
da esquerda para a direita:
José Abreu, Daniel Constatino,
Manuel José Constantino, Arlindo Costa, Sérgio Marcelino,
Gabriel Costa, José Soares,
José Bagulho, António Caço e
Manuel Fernandes.

» Castro verde

Novo equipamento
multiusos concluído
A União de Freguesias de Castro Verde e Casével já concluiu as
obras de construção do seu novo Espaço Multiusos, situado na
rua de Mértola, na vila de Castro Verde, e que representou um
investimento a rondar os 200 mil euros.
“Trata-se de uma intervenção de vulto, que transitou do anterior mandato, necessitando agora de se imprimir dinamismo
no sentido do melhor usufruto pelos nossos fregueses”, explica o presidente da União das Freguesias, António José Paulino.
Nesse sentido, já foram adquiridos os equipamentos que
permitarão a utilização do espaço em função das necessidades
e solicitações da população.
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INFORMAÇÃO
|| notícias...
EDITAL
António José da Luz Paulino, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde
e Casével, faz saber, que durante o ano de 2018, a Junta da União das Freguesias de Castro Verde e
Casével, concedeu os seguintes benifícios:
Transferências correntes
Cortiçol
Futebol Clube Castrense
Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º. Janeiro
Associação de Cante Alentejano “Vozes das Terras Brancas”
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Associação Sénior Castrense
AJJBCV_Associação Jiu-Jitsu Brasileira de Castro Verde
Clube Ornitológico de Castro Verde
Sociedade Columbófila “Asas Verdes”
Grupo Motard de Castro Verde
Núcleo Sportinguinsta do Concelho de Castro Verde
Associação do Povo dos Aivados
Lar Jacinto Faleiro
Cofre Social
Casa do Benfica em Castro Verde
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros
Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Motoclube de Castro Verde
Jangada d’Exemplos
Grupo de Amigos dos Namorados
Fábrica da Igreja Paroquial de Casével

66.503,16€
7.494,20 €
21.678,48 €
10.798,36 €
1.450,00 €
5,000,00 €
3.777,96 €
2.417,40 €
650,00 €
350,00 €
350,00 €
2.390,36 €
1.938,00 €
415,00 €
400,00 €
2.343,40 €
650,00 €
200,00 €
500,00 €
350,00 €
750,00 €
350,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial de Castro Verde

200,00 €

Associação Fora da Gaveta

400,00 €

Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros

350,00 €

Confraria do Cavaleiros de S. Pedro

250,00 €

100 Trilhos

250,00 €

Associação de Estudantes

250,00 €

Liga Portuguesa contra o cancro

50,00 €

Clube de Caçadores de Casével

200,00 €

Associação de 25 de Abril
Transferências de Capital

300,00 €
8.791,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde

2.500,00 €

Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais

3.500,00 €

Lar Jacinto Faleiro

615,00 €

Associação Patinagem do Alentejo

200,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial de Castro Verde
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros
Total de Transferências Correntes + Capital

1.476,00 €
500,00€
75.294,16 €

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 Técnica, o subscrevo.
Castro Verde, 28 de dezembro de 2018
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)

UFCVC tem
dois novos
funcionários
A União de Freguesias de
Castro Verde e Casével
contratou os funcionários
Manuel Jacinto Inácio
Guerreiro e Francisco José
de Brito, ambos na categoria
de Assistente Operacional.
Os dois trabalhadores foram
recrutados a termo resolutivo incerto, no âmbito do
aviso publicado em Diário
da República a 3 de Maio de
2018, e reforçam a equipa da
União de Freguesia no sentido de melhor corresponder
às necessidades diárias da
população.

Histórias
em Castro
e Casével
O festival “Prontacontar”
passou, entre 22 e 25 de
Novembro, por Castro Verde
e Casével, numa iniciativa da
associação “Fora da Gaveta “,
que teve um apoio de 400 euros da União de Freguesias.
Nesse sentido, foram promovidas duas sessões em Castro
Verde para os alunos do 1º e
2º ciclo do Agrupamento de
Escolas, uma sessão para os
utentes do Lar Jacinto Faleiro.
Houve ainda duas sessões
em Casével: uma no lar da
Fundação Joaquim António
Franco e outra no Centro de
Convívio local.
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DESPORTO
» Prova de atletismo decorreu em Dezembro

“Leões” dominam
em Castro Verde

» Competição contou com 159 atletas
e teve o apoio da
União de Freguesias.

O

s jovens “leões” rugiram
bem alto em Castro Verde!
A pista de atletismo simplificada do Estádio Municipal 25 de
Abril recebeu, no dia 2 de Dezembro, o IX Meeting Jovem de Atletismo de Castro Verde e a equipa do
Sporting foi a mais forte, garantindo o primeiro lugar na classificação
colectiva e somando inúmeras vitórias individuais.
A prova juntou em Castro Verde
um total de 159 jovens atletas,
numa organização da Câmara
Municipal em parceria com a Associação de Atletismo de Beja que

contou, mais uma vez, com o apoio
da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével.
No escalão de Infantis triunfaram
em Castro Verde os jovens Patrícia
Duarte (da equipa AEA Cartaxo) no
salto em comprimento e nos 600
metros; Tomás Gonçalves (Associação FitSalvador) no salto em comprimento e nos 60 metros; Marta
Alves (Sporting) nos 60 metros; e
Rodrigo Ferreira (AEA Cartaxo) nos
600 metros.
Em Iniciados subiram ao lugar mais
alto do pódio os atletas Teresa Abade e Haivan Almeida (ambos do
Sporting) no salto em altura; Ruben Bari (Sporting) no lançamento
do peso e nos 60 metros; Carina
Brito (JD Neves) e Bruno Pinheiro
(CO Pechão) nos 1.000 metros; Filipa Afonso (AEA Cartaxo) no lançamento do peso; e Mariana Tavares

(Associação FitSalvador) nos 60
metros.
Em Juvenis ganharam em Castro
Verde Sara Pereira (Sporting) e
Márcio Horta (NDJ Laranjeiro) no
salto em comprimento; Maria Inês
Diogo (NDJ Laranjeiro) e Rui Serrão
(AEA Cartaxo) no lançamento do
peso; Telma Mendes (CO Pechão)
e Valério Ferreira (AEA Cartaxo) nos
1.000 metros; Lucas Reis (Sporting)
e Catarina Figueiredo (Sporting)
nos 60 metros.
Na classificação final colectiva

venceu a equipa do Sporting, com
239,5 pontos, à frente da Escola de
Atletismo do Cartaxo (176,5 pontos) e do Clube Oriental do Pechão
(118 pontos).
O FC Castrense esteve também em
bom plano, garantindo a sétima
posição na geral, com 19 pontos,
entre 13 equipas. No plano individual, destaque para o jovem Vicente Rosa, terceiro classificado na
prova de 600 metros para Infantis,
estabelecendo um novo recorde
regional da distância na categoria.
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