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Aprovado
orçamento
de €763.187
para o
ano 2022
» NO ARRANQUE DO SEGUNDO
MANDATO COMO PRESIDENTE
DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CASTRO VERDE E CASÉVEL, ANTÓNIO JOSÉ PAULINO REVELA
AS PRIORIDADES ATÉ 2025.

“Freguesias não
devem recear assumir
novas competências”

União das
Freguesias
assume
prioridade
da Educação

“Espírito do
Natal” em
todas as
localidades
da Freguesia
Calendário
para 2022
dedicado
a José
Saramago
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O Freguês

ELEIÇÕES
» ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 REALIZARAM-SE A 26 DE SETEMBRO

“Orgulho e sentido de m

Eleitos da UFCVC para
o mandato de 2021-2025.

» ANTÓNIO JOSÉ PAULINO (PS) FOI ELEITO PARA
SEGUNDO MANDATO COMO PRESIDENTE DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL.

F

oi com “orgulho” e “sentido
de missão” que António José
Paulino assumiu o seu segundo mandato como presidente
da União das Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC), eleito
nas listas que o Partido Socialista
apresentou aos Castrenses nas
Eleições Autárquicas de 2021.
António José Paulino tomou posse a 18 de outubro, depois da lista
do PS ter garantido, nas eleições
realizadas a 26 de setembro, uma
votação de 58,39% (1.684 votos)
e seis eleitos. Já a CDU obteve
37,73% dos votos (1.088 votos) e
três eleitos, somando-se ainda 69
votos em branco (2,39%) e 43 votos nulos (1,49%). A abstenção foi
de 36,38%.
Na cerimónia de tomada de posse,
António José Paulino frisou que
a sua reeleição “foi motivada por
uma renovada prova de confiança”
dos Castrenses “pelo trabalho desenvolvido no mandato” anterior.

Sobre os próximos quatro anos, o
presidente da União das Freguesias disse esperar um mandato
“mais tranquilo que o anterior”,
depois de os últimos meses terem
sido “fortemente condicionados”
pela pandemia da covid-19.
Nesse sentido, continuou, “certamente que iremos lançar novos
investimentos e ações do nosso
caderno de encargos político sufragado pelos nossos eleitores”.
“Mas a tarefa mais importante que
temos pela frente é restaurar a alegria de viver e o gosto pela vida”,
através da “reposição das nossas
tradições, das nossas romarias
e das nossas festas populares,
acompanhando muito de próximo as associações e os nossos
grupos corais, parceiros que foram fortemente abalados por esta
pandemia”, afirmou António José
Paulino.
Na sua intervenção de tomada
de posse, o reeleito presidente da
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Lista
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PCP-PEV
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96,12

2,772
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EM BRANCO

2,39

69

NULOS

1,49

43
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ELEIÇÕES
|| UNIÃO DAS

missão”

FREGUESIAS

ANTÓNIO JOSÉ
PAULINO

Finalmente, a luz
ao fundo do túnel!
Caros Fregueses,

Da esquerda para a direita: Susana
Figueira, António José Paulino e João
Oliveira compõem o executivo da
UFCVC no mandato de 2021-2025.

UFCVC deixou ainda “uma saudação muito especial de gratidão
ao povo de Casével”, reiterando a
“responsabilidade” da sua equipa
de “lutar” com todas as forças “para
que seja reposta a injustiça de que
foram alvo, quando lhe usurparam
a sua freguesia”.
“Felizmente, já se vislumbra a luz
ao fundo do túnel, e será certamente este o último mandato em
que estas freguesias [Castro Verde
e Casével] se apresentaram a votos unidas”, concluiu António José
Paulino [ver editorial ao lado].

Entrou em vigor, no passado dia
24 de dezembro de 2021, a Lei
quadro que define o novo regime
jurídico de criação, modificação e
extinção de freguesias e revoga a
Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro (a
chamada “lei Relvas”).
Estão agora criadas as condições
para que as juntas de freguesia,
que contra a sua vontade e dos seus
órgãos autárquicos, foram anexadas por meio de uma lei que a
régua e esquadro retalhou o nosso
território, porem fim à tremenda
injustiça criada.
Quando em 2017 assumi a liderança da União de Freguesias de
Castro Verde e Casével, estabeleci
– eu e os meus pares – como
principal objetivo a reposição da
Freguesia de Casével e a consequente desagregação da Freguesia
de Castro Verde, dando novamente
a voz ao povo para poder decidir o
seu futuro.
Não o fizemos por mero taticismo
politico, mas sim por convicção

democrática da importância da
existência de uma Freguesia com
história.
Não se pode apregoar aos quatro
ventos que somos contra a desertificação humana das aldeias e vilas
e depois, num gabinete qualquer
do Terreiro do Paço, subtrair a uma
população uma escola, um médico,
um posto dos Correios e, por fim,
uma junta de freguesia, sendo esta
o principal elo de ligação institucional com a coisa pública, neste caso
com o Poder Local autárquico.
Por isso, povo de Casével, honramos a nossa palavra e iremos de
imediato dar inicio ao procedimento de reposição especial, através
da prorrogativa prevista na Lei
39/2021, para posteriormente apresentar à Assembleia da Republica,
com vista à reposição da Freguesia
de Casével, cumpridos os requisitos
exigidos por lei.
Casével a Freguesia, contem
sempre connosco.
António José da Luz Paulino
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O Freguês

ENTREVISTA
» PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS

“Freguesias não devem
ter receios em assumir
novas responsabilidades”
» NO ARRANQUE DO SEU SEGUNDO MANDATO
COMO PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS
DE CASTRO VERDE E CASÉVEL, ANTÓNIO JOSÉ
PAULINO AFIRMA QUE A AUTARQUIA ESTÁ PREPARADA PARA ASSUMIR NOVAS COMPETÊNCIAS
E, ASSIM, SERVIR MELHOR AS POPULAÇÕES.
Com que espírito abraça este
segundo mandato como presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC)?
Assumi este mandato com
o mesmo orgulho, a mesma
determinação e sentido de
missão desde o dia em que
tomei posse há quatro anos.
A tarefa autárquica nunca está
terminada e hoje a União das
Freguesias é uma autarquia
diferente. Cresceu muito, valorizou-se, assumiu desde logo
novas competências e triplicou o seu quadro de pessoal,
assumindo hoje um papel autárquico de destaque no nosso
concelho. Estamos dispostos
sempre a fazer mais. As exigências também são maiores,
mas estaremos disponíveis
para mais quatro anos de intenso trabalho.
Quais as áreas prioritárias
para este mandato?
A tarefa mais importante que
temos pela frente é restaurar a
alegria de viver e o gosto pela

vida, na reposição das nossas
tradições, das nossas romarias
e das nossas festas populares,
acompanhando muito de próximo as associações, os nossos
grupos corais, parceiros estes
que foram fortemente abalados por esta pandemia que
nos atingiu e ainda nos atinge.
Iremos, pois, lutar para voltarmos a ter a nossa vida de volta
no sentido de uma interação
permanente que tem que existir com as nossas gentes, pois
temos estado muito condicionados nas nossas ações.
Que investimentos a realizar
destaca?
O nosso principal objetivo será
em primeiro lugar a conclusão
dos investimentos em curso,
como a requalificação do edifício do antigo cinema, que deverá ultrapassar os €200.000,
dando a dignidade merecida
àquela sala que faz parte da
nossa memória coletiva. A par
deste investimento, daremos
inicio ao processo de alargamento do cemitério de Casé-

Assumi este mandato
com o mesmo orgulho, a mesma determinação e sentido de
missão desde o dia
em que tomei posse
há quatro anos.

A tarefa mais importante que temos pela
frente é restaurar a
alegria de viver e o
gosto pela vida, na
reposição das nossas
tradições, das nossas
romarias e das nossas
festas populares.
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ENTREVISTA
vel e à nova Extensão de Saúde
da mesma localidade, em conjunto com a Câmara Municipal
de Castro Verde.
Qual é o quadro financeiro
atual da UFCVC? Como é que
o caracteriza?
É um quadro positivo de estabilidade financeira a manterem-se as transferências do
Orçamento Geral do Estado,
cumprindo a Lei das Finanças
Locais, bem como a manutenção dos acordos no âmbito da
transferência de competências
e acordos inter-administrativos e apoio ao investimento
existentes com a Câmara Municipal de Castro Verde. As freguesias dos territórios de baixa densidade não têm receitas
próprias, pelo que sem estes
instrumentos financeiros de
cooperação seria muito difícil
a manutenção de uma gestão
operacional e eficaz.

Um autarca de freguesia não se pode
acomodar, tem que ir
à luta para conseguir
melhores condições
de vida para as suas
populações.

Desde sempre que
assumimos esse
compromisso político
de dar novamente
voz ao povo de Casével, no sentido de
se pronunciar sobre
o que querem para a
sua Freguesia.

A União das Freguesias pretende assumir mais competências nos próximos quatro
anos?
Claro que sim! Se esse sempre
foi o objetivo das freguesias,
no sentido de se valorizarem
enquanto órgão autárquico
mais próximo dos cidadãos e
em melhores condições para
darem resposta as suas populações, não podíamos agora
– por qualquer tática política
– deixar cair essa possibilidade. Não há que ter receios
em assumir novas responsabilidades e competências. Um
autarca de freguesia não se
pode acomodar, tem que ir à
luta para conseguir melhores
condições de vida para as suas
populações, negociando com
realismo e equidade na aceitação de novos compromissos
com o Estado ou com a sua câmara municipal.
O GAF – Gabinete de Apoio ao

Freguês foi uma das apostas
no mandato de 2017-2021.
Ambicionam poder alargar
este tipo de resposta(s) aos
fregueses de Castro Verde e
Casével?
É verdade, foi no último mandato que lançámos o GAF e,
diga-se em abono da verdade,
teve muita aceitação por parte
da população, transformando
a União das Freguesias numa
autêntica “Loja do Cidadão”,
indo inclusive a todas aldeias
do território, com procura até
das populações das outras
freguesias do concelho e até
de concelhos limítrofes. No
futuro, o que pretendemos é
transformar este serviço num
“Espaço Cidadão”, com o lançamento de uma candidatura
que permita a implementação
deste serviço, colocando-o ao
serviço de toda a população.
Conta que este seja o último
mandato enquanto União
das Freguesias? Que vai o
executivo fazer no sentido
de poder ser reposta a Freguesia de Casével?
É essa a nossa expetativa, pois
desde sempre que assumimos
esse compromisso político de
dar novamente voz ao povo
de Casével, no sentido de se
pronunciar sobre o que querem para a sua Freguesia que
foi extinta há oito anos contra
a sua vontade. Iremos, já em
2022, dar início o processo de
reposição nos termos definidos na lei-quadro já aprovada
pela Assembleia da República,
ouvindo a população e os órgãos competentes, para instruir o processo e verificar se
a Freguesia reúne todos os requisitos exigidos por lei, para
submeter, até dezembro de
2022, o processo à Assembleia
da República através do procedimento especial, simplificado
e transitório previsto na Lei nº
39/2021, de 24 de junho.
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ORÇAMENTO

» OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2022 DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVE

A

União das Freguesias de
Castro Verde e Casével
(UFCVC) contará em 2022
com um orçamento de €763.187,
que vai manter as atividades ainda em curso e, simultaneamente,
lançar os investimentos que o executivo considera ser capaz de concretizar para dotar o território de
“melhores condições de vida”.
As Opções do Plano e Orçamento
da UFCVC para 2022, que representa uma diminuição de €9.313 face
ao do ano anterior, foram aprovadas por maioria, em Assembleia
de Freguesia realizada a 20 de dezembro, com os votos favoráveis
dos eleitos do Partido Socialista e a
abstenção dos vogais da CDU.
Trata-se do primeiro orçamento do
novo mandato autárquico de 20212025, em que o atual executivo
“pretende levar a bom porto as iniciativas e projetos de investimento
contemplados no seu caderno de
encargos político, recentemente
apresentado às populações”, refere
o presidente da UFCVC.
“Faremos os investimentos necessários no sentido de melhorar a
qualidade de vida das nossas populações, mas sempre numa ótica
da melhor gestão possível, escrutinando sempre todos os euros que
se gastam do erário público”, afiança António José Paulino.
O autarca diz ainda ser “imprescindível” o “envolvimento” daquelas
que são as “forças vivas” e do “movimento associativo” local na “concretização destes objetivos”, a par
de “rigor orçamental e financeiro”.
António José Paulino sublinha, nesse sentido, que este será um “documento permanentemente aberto”,
por forma a “incluir propostas e
iniciativas que a todo o tempo possam surgir”, ainda que sem se afastar da “matriz política” do executivo.
Em matéria de investimento, em
2022 a UFCVC pretende concluir
as obras em curso de reabilitação
do antigo cinema de Castro Verde,
que está a ser transformado em es-

Trabalhar para as
» UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL VAI CONTAR COM
ORÇAMENTO DE €763.187 EM 2022, MENOS €9.313 QUE EM 2021.
paço multiusos, e de requalificação
da área envolvente ao campo polidesportivo de Casével.
A União de Freguesias vai ainda continuar a reivindicar junto da Câmara
Municipal a construção de infraestruturas do loteamento urbano de
Casével e a “rápida requalificação”
da Estrada Municipal 535, que liga a
sede de concelho à vila de Casével.
A melhoria do acesso ao Monte das
Piçarras e o alargamento da rede
de fibra ótica a todo o território da
freguesia são outras das reivindicações que a UFCVC vai apresentar

ao Município em 2022.
Nos planos da União das Freguesias está igualmente o estabelecimento de uma parceria com a autarquia, para que seja instalado um
novo Posto Médico em Casével,
“em edifício que permita o acesso
da população aos cuidados de saúde primários na sua freguesia, bem
como a outras valências médicas”.
Em 2022 é ainda ambição da
UFCVC aprofundar os serviços
prestados pelo Gabinete de Apoio
ao Freguês, trabalhar para a instalação do serviço “Espaço Cidadão” na

sua sede e acompanhar de perto o
processo de reorganização administrativa do território, tendo em
vista uma possível reposição da
extinta Freguesia de Casével.
Em paralelo, a União das Freguesias pretende, entre outras ações,
criar um Regulamento de Apoio
ao Associativismo, voltar a promover os “Passeios Seniores”, manter
o incentivo à natalidade “+ Bebé”
e apoiar projetos que “defendam o
património” e “preservem a memória e a história coletiva” de Castro
Verde e Casével.

Dezembro 2021
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EL APROVADOS
Orçamento da UFCVC para 2022
vai manter as atividades ainda
em curso e, simultaneamente,
lançar novos investimentos

“Faremos os investimentos necessários
no sentido de melhorar a qualidade
de vida das nossas
populações”, diz o
presidente da UFCVC.
“É imprescindível o
envolvimento daquelas que são as forças
vivas e do movimento associativo local
na concretização destes objetivos”, reitera
António José Paulino.

populações

UFCVC pretende
concluir as obras em
curso de reabilitação
do antigo cinema de
Castro Verde e de requalificação da área
envolvente ao campo
polidesportivo de
Casével.
UFCVC quer aprofundar serviços prestados pelo Gabinete
de Apoio ao Freguês
e trabalhar para a
instalação do serviço
“Espaço Cidadão” na
sua sede

GAF fez um
total de 290
atendimentos
O Gabinete de Apoio ao
Freguês da UFCVC realizou, no segundo semestre
de 2021, um total de 290
atendimentos. Recorde-se
que este serviço, criado
em 2018, permite aos
fregueses tratarem de
questões relacionadas com
as Finanças ou Segurança
Social, assim como pedir
o seu registo criminal,
alterar dados da carta de
condução, marcar consultas
médicas ou, mais recentemente, obter o certificado
digital de vacinação contra
a covid-19, entre outros.

Programa
‘+ Bebé’ apoia
11 crianças
Lançado pela União de
Freguesias de Castro
Verde e Casével em 2018,
o programa “+ Bebé”, que
incentiva a natalidade na
Freguesia, concedeu apoio
a um total de 11 crianças
no segundo semestre deste
ano de 2021.
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ATUALIDADE
» TRABALHO FEITO EM DIVERSOS PONTOS DA UNIÃO DE FREGUESIAS

Uma Junta sempr

Decorrem em bom ritmo as obras de requalificação do antigo cinema de Castro Verde, promovidas pela UFCVC. O histórico (e icónico) espaço situado na Rua Campo D’Ourique,
no “coração” da vila, está a ser totalmente reabilitado, para
passar a ser uma sala multiusos, num investimento da
União de Freguesias avaliado em cerca de €178.000 (mais
IVA). A obra, que deverá estar concluída durante o primeiro
semestre de 2022, conta com apoio comunitário, através do
programa operacional regional Alentejo 2020.

A UFCVC procedeu à pintura da
Casa Mortuária de Castro Verde,
que apresentava “sinais de degradação” a esse nível. O investimento
foi de €1.150 (mais IVA).
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re presente!
A União das Freguesias de
Castro Verde e Casével tem
vindo a realizar em todo o
seu território, com recurso a
meios próprios, a trabalhos
de limpeza de terrenos baldios, ruas, valetas e sumidouros, além de proceder ao
corte de vegetação e à manutenção de espaços verdes em
toda a Freguesia.

A UFCVC, em contínua melhoria e limpeza dos espaços
públicos, colocou avisos de
proibição e abandono de
lixo. Esta ação teve como
objetivo manter os espaços
públicos limpos e de acordo
com o estabelecido no
Regulamento Municipal de
Gestão de Residuos, Limpeza e Higiene Urbana, que
atribui coimas efetivas aos
prevaricadores.

Depois de alguns atrasos, já
arrancaram as obras de arranjo do espaço envolvente
ao campo polidesportivo da
vila de Casével, investimento
da UFCVC avaliado em cerca
de €47.000 (mais IVA).

Dada a sua importância para o
dia-a-dia das populações, que aí
esperam pelas ligações rodoviárias à sede de concelho, a UFCVC
procedeu à pintura de diversas
paragens de autocarro em todo o
território da Freguesia.

Novo
baloiço nos
Geraldos
A União das Freguesias
de Castro Verde e Casével
procedeu à aquisição e
montagem de um novo
baloiço para o parque
infantil da localidade de
Geraldos, dado o mau estado em que se encontrava
o anterior equipamento. O
investimento ascendeu a
mais de €1.500, valor a que
acresceu a taxa de IVA.

Pintura de
lavadouros e
fontanários
Por forma a manter o bom
estado de conservação e a
beleza dos respetivos espaços, a União das Freguesias
promoveu trabalhos de
pintura do fontanário das
Bicas, na vila de Castro
Verde, e dos lavadouros e
fontanários públicos das
localidades de Geraldos,
da Estação de Ourique e de
Casével.

Recolha
de verdes e
de monos
A limpeza de espaços públicos e a proteção do ambiente é uma prioridade para a
UFCVC, que semanalmente
procede à recolha dos verdes e monos depositados
em pontos localizados em
todo o território da freguesia, realizando também um
cada vez mais solicitado
serviço de recolha “personalizado” junto dos fregueses.
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INSTITUCIONAL

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 2021, 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
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Sociedade Columbófila Asas Verdes
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castro Verde
Casa do Benfica em Castro Verde
Fábrica da Igreja de Casével
AAJBCV – Associação Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde
Associação de Moradores da Cerca dos Pinheiros
Agrupamento de Escolas de Castro Verde
Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros
Associação de atletismo de Beja
APADIJ - Ass p/Acomp. do Desenvolvimento Infantil e Juvenil
Associação “Os Rafeiritos do Alentejo”
Transferências de Capital
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Cruz Vermelha Portuguesa de Castro Verde
Total de Transferências Correntes + Capital

58.575,22€
6.945,46€
21.094,68€
9.788,64€
3.694,92€
6.000,00€
500,00€
2.302,56€
2.311,56€
500,00€
2.387,40€
400,00€
300,00€
550,00€
550,00€
250,00€
1.000,00€
7.000,00€
5.000,00€
2.000,00€
65.575,22€

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 Janeiro de 2022
O Presidente,
(António José da Luz Paulino)

Facebook.com/uniaodasfreguesiasdecastroverdecasevel
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SOCIEDADE
» ANO LETIVO DE 2021-2022

Educação é uma
prioridade assumida
LPCC cria
extensão
em Castro

» UFCVC ATRIBUIU
APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR.

A

Educação continua a ser
uma prioridade assumida na ação da União
das Freguesias de Castro Verde
e Casével (UFCVC), que voltou a
conceder apoio ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde
para o presente ano letivo de
2021-2022.
Segundo explica o presidente
da UFCVC, António José Paulino, o apoio concedido pela autarquia neste ano letivo foi de
€6.065, valor que teve em conta a informação prestada pelo
Agrupamento sobre o número
de alunos do ensino básico e
do pré-escolar (e respetivas turmas), assim como “as competên-

Namorados
celebrou o
S. Martinho
Dezenas de pessoas participaram no tradicional magusto
de São Martinho, promovido
pela União das Freguesias de
Castro Verde e Casével a 11
de novembro na localidade
de Namorados. Além das
castanhas, dos grelhados e
da água-pé, o fim de tarde
contou com animação musical pelo acordeonista Tiago
Rodrigues.

Centro Escolar
Dr. Francisco Alegre

Apoio concedido
pela UFVCV ao
Agrupamento de
Escolas neste ano
letivo foi de €6.065

cias” que a União das Freguesias
“tem nesta matéria”.
Nesse sentido, António José
Paulino revela que, para o ensino básico, o apoio foi “de €125
por sala e €10 por aluno”, enquanto para o pré-escolar se
concedeu um apoio de “€160
por sala e €10 por aluno”.
Simultaneamente, a UFCVC atribuiu uma verba de €750 “para a
biblioteca escolar” do Agrupamento.

A Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC) vai criar uma extensão em Castro Verde, para dar
apoio aos doentes oncológicos e
reforçar o trabalho de prevenção
da doença no concelho. Para tal, a
LPCC estabeleceu um protocolo
de colaboração com a APS – Associação de Promoção da Saúde,
de Castro Verde, no sentido de
garantir a necessária logística
e a inscrição dos candidatos a
voluntários. Além do atendimento, a Extensão de Castro Verde da
LPCC contará com o apoio dos
“Voluntários de Competências”,
para áreas como a oncopsicologia
ou a prevenção primária, e irá
desenvolver no concelho “todas
as ações e campanhas” nacionais
da Liga.
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NATAL
» UFCVC ASSINALOU QUADRA COM VÁRIAS AÇÕES

“Espírito do Natal” em C
F

oram muitas as iniciativas
promovidas pela União
das Freguesias de Castro
Verde e Casével (UFCVC) para
assinalar a quadra natalícia e
levar o “espírito” da época a
todas as localidades do seu território.
Os mais novos estiveram, novamente, no centro das atenções
da UFCVC, que atribuiu presentes a todos os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do
ensino básico, assim como às
crianças da creche do Lar Jacinto Faleiro (foto 1).
A par disso, a autarquia ins-

talou iluminação de Natal em
todas as localidades do seu território (fotos 2, 3 e 4),
A música foi outro dos destaques do Natal, com um concerto da banda da Sociedade 1º
de Janeiro em Casével (foto 5),
que teve o apoio da UFCVC.
Também as crianças do primeiro ciclo do ensino básico de
Castro Verde foram à sede da
União das Freguesias cantar e
desejar boas festas (foto 6).
Finalmente, a UFCVC associou-se ao passeio de Pais Natal em
bicicleta, que se realizou a 19
de dezembro (foto 7).
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INICIATIVA
» CALENDÁRIO DE 2022 EDITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS

José Saramago pela
“mão” das crianças!
» AS CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE FORAM DESAFIADAS A “DESENHAR” O NOBEL PORTUGUÊS DA
LITERATURA, JOSÉ SARAMAGO, CUJO CENTENÁRIO SE ASSINALA
EM 2022. ALGUNS DESSES TRABALHOS SURGEM NO CALENDÁRIO
DO NOVO ANO, DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE PELA UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL.
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DESPORTO
» PROVA TEVE O APOIO DA UFCVC

Castro Verde recebeu
Meeting de Atletismo
» MAIS DE CENTENA E
MEIA DE ATLETAS ESTIVERAM EM COMPETIÇÃO
NA PISTA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL 25 DE ABRIL.

M

ais de centena e meia de
atleta, em representação
de 10 clubes, estiveram
em competição na pista simplificada do Estádio Municipal 25 de Abril
no passado dia 5 de dezembro, no
âmbito da 11ª edição do Meeting
de Atletismo Jovem de Castro Verde.
A prova foi organizada pela Câmara de Castro Verde e pela Associação de Atletismo de Beja, com o
apoio da União das Freguesias de
Castro Verde e Casével, da empresa
Somincor, das rádios Castrense e
Pax, e da Padaria Tomé.
No escalão de Infantis triunfaram
Maria Inácio (COP – Clube Oriental
do Pechão) nos 60 e nos 600 Metros; Miguel Miranda (AJJ – Academia José Jacob) nos 60 Metros e no
salto em comprimentos; e Miguel
Custódio (individual) nos 600 Metros.
Já em Iniciados ganharam Juliana
Hinderyckx (CD Areias de São João)
e Rodrigo Gaspar (JDN – Juventude Desportiva das Neves) no salto
em altura e nos 60 Metros; Júlia
Allende (CD Areias de São João) e
Tiago Rodrigues (JDN) nos 800 Metros; Guilherme Velez (AJJ) no salto
em comprimento; e Diana Camejo
(AJJ) no lançamento do peso.
Em Juvenis venceram Lúcia Diniz
(JDN) no salto em comprimento;
Ricardo Tomé (COP) nos 60 Metros
e no salto em comprimento; Rita
Figueira (JDN) nos 60 Metros; Fer-

Na classificação coletiva, a vitória sorriu à
JDN, com um total de
141,5 pontos, segundo-se o FC Castrense,
segundo classificado,
com 128,5 pontos.

nanda Ponciano (COP) e João Brito
(COP) nos 1.000 Metros; e Soraia
Domingos (JDN) no lançamento
do peso.
Finalmente, no escalão de Juniores
subiu ao lugar mais alto do pódio
a atleta Beatriz Mendes (Beja Atlético Clube) no lançamento
do peso.
Na classificação coletiva, a
vitória sorriu à JDN, com um
total de 141,5 pontos. Seguiram-se o FC Castrense, segundo classificado com 128,5
pontos, e o COP, terceiro com 91
pontos.

» PESCA DESPORTIVA

Dupla
da AMBB
é campeã
nacional
A dupla Mauro Silva e Rúben
Santos, da Secção de Pesca
Desportiva da Associação
de Moradores do Bairro dos
Bombeiros (AMBB), de Castro
Verde, sagrou-se campeã
nacional de pesca ao achigã
desde embarcação em 2021.
O campeonato nacional
contou com seis provas, que
se realizaram nas barragens
do Alqueva, do Sabor e do
Cabril, tendo a dupla da
AMBB subido ao lugar mais
alto do pódio, depois de nos
últimos dois anos ter sido
vice-campeã nacional.
Além do título inédito, Mauro
Silva e Ruben Santos vão
agora representar a Seleção
Nacional no Campeonato do
Mundo de Pesca ao Achigã
desde Embarcação, que se
realiza no final do ano, em
outubro de 2022, em Lake
Murray, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos
da América.
A dupla de atletas está
igualmente apurada para
representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2023,
a realizar no nosso país, em
local ainda a designar.
A UFCVC apoia a Secção de
Pesca Desportiva da AMBB,
tendo atribuído um subsídio
de €300 para a sua atividade.
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