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BARRAGEM ESTÁ GARANTIDA

Obras do novo Centro de Saúde do 
Crato já se iniciaram

Inaugurado Jardim Temático e 
Parque de Lazer 

Futsal volta às 
noites do Crato
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INVESTIMENTO A construção da Barragem do Pisão custa 168 milhões de euros e 
deverá estar concluída em 2027.

ENTREVISTACONHEÇA O CARTAZ DO FESTIVAL 
DO CRATO 2019
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Alexandra Gaio, gestora da APAV 
no Alentejo, fala da violência doméstica
e da ação desenvolvida pela Câmara do Crato

Empreendimento 
pensado há mais de 
60 anos, a Barragem 
do Pisão foi nova-

mente aprovada por um Go-
verno. É a quarta vez que tal 
acontece desde o 25 de Abril 

de 1974. Desta feita desloca-
ram-se ao Crato diversos mi-
nistros e secretários de Esta-
do para, em conjunto com os 
autarcas da CIMAA, garanti-
rem o apoio para que, fi nal-
mente, a obra comece.

Serão investidos cerca de 168 
milhões de euros numa obra 
de valências múltiplas e que, 
prevê-se, possa contribuir de-
cisivamente para aumentar a 
produção industrial no Crato 
e concelhos límitrofes, bem 

como para assegurar a fi xa-
ção da população existente e, 
ao mesmo tempo, trazer no-
vos investidores.
O regadio, o abstecimento 
público, o fornecimento de 
energia elétrica, o turismo e 

o surgimento de novos cur-
sos universitários ligados à 
Agricultura são apenas algu-
mas das mais-valias aguarda-
das. O povo do Crato, os seus 
autarcas e os congéneres do 
distrito, estão de parabéns.
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ENTREVISTACONHEÇA O CARTAZ DO FESTIVAL 
Alexandra Gaio, gestora da APAV 
no Alentejo, fala da violência doméstica
e da ação desenvolvida pela Câmara do Crato
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“Sim, o Festival do Crato 
desenvolve o concelho, 
principalmente a nível 
económico e a nível 
turístico. A nível turístico 
por trazer mais gente 
à vila. Os alojamentos 
turísticos estão cheios e, 
consequentemente, há 
mais gente a conhecer a 
vila, os seus monumentos 
e as suas f reguesias. O 
aumento turístico nestes 
dias traz o aumento 
económico. Vendem-se 
mais refeições, há mais 
procura de casas e de 
todos os produtos. Todos 
ganham.”l

1– Após anos de luta, 
avanços e retrocessos, 
negociações 
intrincadas e 

demoradas, o Crato irá, 
f inalmente, ter um novo 
Centro de Saúde.
No início de março o 
presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Diogo, 
e os responsáveis da 
Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano (ULSNA) 
f irmaram o contrato 

“Eu acho que sim, é uma 
mais valia para ao concelho, 
o que eu não concordo 
é ser feito no meio da 
vila, porque moro perto 
do recinto do Festival e 
deixo de ter vida própria. 
Deixamos de poder ir à 
padaria, deixamos de poder 
ir ao supermercado e não 
conseguimos descansar 
em condições. Desenvolve 
a terra e é uma mais valia, 
mas deveria mudar de 
sítio.” l

“Acho que sim. Traz mais 
pessoas à vila, dinamiza 
o comércio, em tudo. 
Acho que o Festival faz 
muito falta à vila. São dias 
complicados em muitos 
aspetos pela quantidade de 
pessoas, mas mesmo assim 
dinamiza o concelho.”l

para a empreitada de 
construção de um dos 
empreendimentos 
mais necessários para o 
concelho.
Serão investidos 724 
mil euros numa obra 
fundamental para 
a população. Desse 
montante o município 
suportará 7,5 por cento.
A promoção da Saúde 
no concelho do Crato sai 
reforçada.

2– O Município do 
Crato voltou a 
marcar presença na 
Bolsa de Turismo de 

Lisboa (BTL), reconhecida 
como a mais importante 
de todas as iniciativas do 
género que se realizam em 
Portugal.
A passagem do Crato 
pelos pavilhões da Feira 
Internacional de Lisboa 
(FIL) não deixou ninguém 
indiferente, como o 
atestaram os milhares de 

visitantes e as constantes 
solicitações.
A par da divulgação 
de alguns produtos da 
região, o Município do 
Crato aproveitou a ocasião 
para anunciar o nome 
do segundo artista já 
conf irmado para o Festival 
do Crato. Depois de já ter 
sido revelada a brasileira 
Ivete Sangalo, foi a vez 
do português Fernando 
Daniel ter “incendiado” os 
ânimos.
O Turismo e o Espetáculo 
continuam em alta no 
concelho.

3– Mais do que 
um sonho ou um 
anseio distrital, 
a construção da 

Barragem do Pisão é uma 
necessidade que extravasa 
as f ronteiras do Alentejo e 
alastra a todo o país.
Sucessivas reuniões de 
trabalho envolvendo 
o Município do Crato, 

os responsáveis 
da Comunidade 
Intermunicipal do Alto 
Alentejano, quatro 
ministérios e uma 
secretaria de Estado e 
diversas associações de 
agricultores surtiram, ao 
f im de muitas décadas, 
o efeito desejado: a 
construção da Barragem 
do Pisão vai ser uma 
realidade.
Aos proveitos agrícolas, 
turísticos, de fornecimento 
de água e energia, 
conseguiu-se agora fazer 
passar a mensagem da 
mais-valia ecológica do 
empreendimento. Cada 
vez mais o investimento 
se assemelha a uma gota 
de água no imenso mar de 
oportunidades que a obra 
trará para o país.
O Crato junta à capacidade 
de criar postos de 
trabalho e riqueza uma 
imensa dose de bom 
empreendedorismo.

Três passos em frente
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“Atrai muita gente para cá. 
Dá a conhecer a vila e o seu 
património dinamizando 
o turismo. É uma coisa boa 
para o concelho, durante 
essa semana desenvolve 
muito o comércio, mas o 
resto do ano f ica pobre.”l

Rosa Bento
Comerciante
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O Município do Crato é pre-
sença habitual na Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL). 
Nada mais natural, uma vez 
que é nos melhores even-
tos que maior notoriedade 
se atinge. O prestígio turísti-
co, e não só, que o Crato tem 
vindo a alcançar é, portan-
to, consequência da sua pre-
sença constante nos melho-
res eventos, para onde tem 
sido requisitado de modo a 
promover uma região, o seu 
povo, a sua cultura e a sua 
economia.
Integrado na Entidade de Tu-
rismo do Alentejo e Ribatejo, 
o Crato teve em 2019 um pa-
pel de destaque naquele que 
é considerado o maior certa-
me nacional destinado ao Tu-
rismo (já lá vão 31 edições).
Dia 16 março, o Município, in-

tegrado entre centenas de 
entidades que buscaram as 
melhores oportunidades de 
negócio, teve a oportunidade 
de fazer convergir na sua re-
presentação as atenções ge-
rais. Durante uma hora, entre 
as 17 e as 18h, decorreram al-
gumas iniciativas de impac-
to, entre as quais se destacou 
a apresentação do segundo 
artista já confirmado para, no 
final de Agosto, participar no 
não menos renomado Festi-
val do Crato.
O espetáculo musical foi, no 
entanto, apenas um dos mui-
tos picos de audiência pre-
vistos. É que a qualidade da 
nossa representação extrava-
sou o palco e fez os visitantes 
viajar para um sem número 
de incursões, fossem elas as 
paisagens deslumbrantes do 

concelho, a riqueza da gas-
tronomia, o impagável cari-
nho com que as gentes locais 
recebem todos os que as visi-
tam ou a qualidade dos equi-
pamentos hoteleiros que, 
ano após ano, são renovados 
e melhorados. Tudo em prol 
do Crato.
Concelho histórico, repleto 
de tradição, honra e valores, 
o Crato é um marco no Tu-
rismo nacional. Se ali (Flor da 
Rosa) nasceu o Santo Contes-
tável, D. Nuno Álvares Perei-
ra e por ali viveu o regente do 
Reino, D. António, também é 
este o município que conta 
com um espólio arqueológi-
co de inegável valor, percor-
rendo os períodos megalíti-
co, romano ou medieval com 
igual riqueza. l

O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Crato, Joaquim 
Diogo, assinou o contrato de 
empreitada e o auto de con-
signação para a construção 
de uma ligação pedonal e ci-
clovia entre o Crato e Flor da 
Rosa, via zona industrial. As 
obras já se iniciaram e pro-
metem acrescentar uma 
mais valia ao concelho.
Trata-se de uma obra com 
quase dois quilómetros de 
extensão e que deverá ser 
executada num prazo de 
cinco meses. O valor do em-
preendimento, sem IVA, é 
de 123 mil euros, sendo que 
85 por cento deste montan-

te é comparticipado por fun-
dos comunitários (Portugal 
2020).
Ao longo do trajeto existi-
rão diversos pontos de lazer, 
sendo aproveitado o arvore-
do existente e construídos 
alguns bancos. Serão igual-
mente colocados diversos 
painéis de azulejos temáticos 
ao longo do percurso.
Este empreendimento vem 
de encontro aos desejos de 
uma larga faixa da popula-
ção do concelho, que há mui-
to pedia que se fizesse uma 
ligação que pudesse valorizar 
o fluxo de pessoas entre Flor 
da Rosa e o Crato. l

A assinatura do con-
trato de concessão 
da obra do Centro 
de Saúde do Crato 

foi efetuada no final de mar-
ço, na sede da Unidade Local 
de Saúde do Norte Alenteja-
no (ULSNA), em Portalegre.

As obras do novo centro de 
saúde já se iniciaram e terão 
um custo estimado na ordem 
dos 700 mil euros. O presi-
dente da Câmara Municipal 
do Crato, Joaquim Diogo, as-
sistiu ao ato e congratulou-se 
com o facto de, após muitos 

anos de diligências, ter sido 
finalmente assinada a docu-
mentação que irá permitir a 
concretização de uma obra 
de reconhecida importân-
cia para toda a população do 
concelho do Crato.
O novo centro de saúde está 

a ser edificado na Tapada da 
Forca, nas imediações do Es-
tádio Municipal e Parque 
Aquático, numa zona de ex-
celente acessibilidade e de 
reconhecida qualidade urba-
nística.
Com o novo Centro de Saúde 

o concelho passa a ter condi-
ções melhoradas para aten-
der toda a população, so-
bretudo os mais idosos. O 
empreendimento constitui, 
por outro lado, uma oportu-
nidade para atrair mais técni-
cos de saúde.l

Crato na Bolsa de Turismo de Lisboa: 
a qualidade reconhecida

Obras do novo Centro de Saúde do Crato já se iniciaram

Avança passeio pedonal 
até Flor da Rosa
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Câmara do Crato elogiada na luta contra a 
violência doméstica

A  violência domés-
tica é uma cha-
ga nacional. Não 
conhece género, 
classes sociais ou 

idades. No concelho do Cra-
to existe a preocupação de 
combater este delito e, em 
simultâneo, encontrar apoios 
para as vítimas. O Crato em 
Notícias falou com a gestora 
do Gabinete de Apoio à Ví-
tima do Alto Alentejo/Oeste 
(GAV AAO), Alexandra Gaio, 
que fez um esclarecedor 
ponto da situação

- Quais as situações mais 
frequentes com que se de-
para? Agressões físicas, 
chantagem, coação? Tam-
bém há homens a queixa-
rem-se?
- A violência doméstica é um 

crime público em que po-
dem coexistir mais do que 
uma forma de violência, bem 
como outros crimes conexos.
Nos pedidos de apoio que 
nos chegaram em 2018 por 
parte de vítimas de violência 
doméstica, na sua esmaga-
dora maioria mulheres, iden-
tificamos o predomínio de 
maus tratos físicos e psíqui-
cos, assim como a existên-
cia de outros crimes como a 
ameaça/coação e o dano.
Também há homens vítimas 
do crime de violência domés-
tica. Este é um crime que 
pode afetar qualquer pessoa 
de qualquer idade, de qual-
quer estrato social, com qual-
quer nível de escolaridade.
Tendencialmente a socie-
dade encara a violência 
doméstica como violência 

conjugal, mas a violência do-
méstica abrange, também, 
as relações de namoro (atuais 
ou terminadas), os relacio-
namentos entre as pessoas 
do mesmo sexo ou de sexos 
diferentes (atuais ou passa-
dos), e outras vítimas espe-
cialmente vulneráveis que, 
coabitando com o agressor, 
são vítimas de maus tratos 
físicos ou psíquicos, como, 
por exemplo, as crianças e os 
jovens, as pessoas idosas, as 
pessoas portadoras de defi-
ciência e as grávidas.

- Qual a recetividade da po-
pulação aos técnicos da 
APAV?
- Tem sido muito boa, per-
cetível através do crescente 
número de pedidos de apoio 
e de ações de sensibilização 

desde a nossa implementa-
ção no Alto Alentejo Oeste, 
em 2017.
Em 2017 o GAV AAO regis-
tou 70 processos, apoiou 61 
vítimas diretas de crimes 
e outras formas de violên-
cia, identificou 219 crimes e 
outras formas de violência 
(bullying) e realizou nove 
ações de sensibilização.
Já em 2018, o GAV AAO re-
gistou 137 processos, apoiou 
117 vítimas diretas de crimes 
e outras formas de violên-
cia, identificou 346 crimes e 
outras formas de violência e 
realizou 53 ações de sensibi-
lização.
No primeiro trimestre de 2019 
contamos com um número 
de pedidos de apoio que já 
supera o número alcançado 
no mesmo período de 2018, 

assim como já alcançamos 
mais de metade das ações 
realizadas nesse ano.

- Estão previstas algumas 
ações preventivas? Quais? 
Há campanhas junto da po-
pulação escolar? Por vezes, 
sobretudo no interior e nas 
terras mais pequenas, pas-
sa a ideia de que a violência 
é algo que apenas afeta os 
segmentos mais velhos da 
população, mas os indica-
dores mostram que entre os 
jovens este tipo de delito as-
sume grandes proporções.
- As ações de prevenção da 
APAV traduzem-se, essen-
cialmente, na sensibilização 
e formação.
Com muita frequência so-
mos solicitados a realizar 
ações de sensibilização sobre 

A prevenção de um dos crimes que mais alarme social causa é um dos objetivos. 
O Município do Crato não fecha os olhos a uma triste realidade e tem vindo a 
trabalhar em conjunto com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima  
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Câmara do Crato elogiada na luta contra a 
violência doméstica

diversas temáticas (igual-
dade de género, bullying e 
cyberbullying, violência do-
méstica e violência no na-
moro, violência sexual contra 
crianças e jovens, violência 
contra pessoas idosas e das 
crianças e jovens) e direcio-
nadas a diferentes públicos-
-alvo.
As entidades que mais ações 
têm solicitado são os agru-
pamentos de escolas e as 
comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens. Também 
as IPSS têm sido beneficiá-
rias de ações gratuitas no 
âmbito da violência contra 
os idosos e das crianças e jo-
vens.
No fundo objetivamos dar a 
conhecer aos profissionais 
destas entidades que tra-
balham em prol de grupos 
vulneráveis da população, 
indicadores de vitimação e 
estratégias de atuação, para 
que possam reconhecer 
mais facilmente a existência 
de um crime e saber o que 
fazer.

- Maltratar a companheira 
era tido, até há alguns anos, 
como um ato cultural e, em 
consequência, desvaloriza-
do. Essa tendência está a in-
verter-se?
- A nossa sociedade ainda 
está assente numa cultu-
ra patriarcal que tem como 
consequência a desigualda-
de entre homens e mulheres 
visível, em diferentes esferas, 
desde logo no funcionamen-
to da família e na distribui-
ção (desigual) das tarefas 
domésticas. A mulher conti-
nua a ser a principal respon-
sável pelo cuidado a prestar 
aos filhos e marido. Por isso, 
dois dos temas que estão na 
agenda política são a igual-
dade de género e a concilia-
ção trabalho-família.
Alimentar a ideia de que “os 
homens é que mandam” 
tem consequências graves. 
Castramos sonhos e poten-
ciais de meninos e meninas 
quando julgamos e estereo-
tipamos os seus gostos e so-
nhos. Um menino não pode 
querer brincar com bonecas 
porque as bonecas “são das 
meninas”, e as meninas não 
podem subir às árvores ou 

jogarem futebol porque isso 
é “para meninos”.
Todas as pessoas nascem 
com um potencial que pode 
nunca se realizar, caso a fa-
mília, a escola e a comuni-
dade em geral insistam que 
homens e mulheres têm di-
reitos e oportunidades desi-
guais.

- Que apoio tem a APAV re-
cebido por parte da Câmara 
Municipal do Crato?
- Os municípios desempe-
nham um papel fundamen-
tal na mudança das menta-
lidades das comunidades, 
desde logo porque a eles 
pertence a responsabilidade 
de implementar localmente 
políticas públicas que visam 
incitar esta mudança – como 
por exemplo as ligadas à 
igualdade de género e à vio-
lência doméstica e, nessa ló-
gica, apoiar as organizações 
da sociedade civil que inter-
vêm nesses domínios.
Contamos com os municí-
pios como um dos principais 
sinalizadores e encaminha-
dores de vítimas para a APAV.
Em concreto, o Município 
do Crato tem sido um par-
ceiro imprescindível para o 
desenvolvimento do nosso 
trabalho. Desde cedo que 
reconheceu a importância e 
a necessidade de disponibili-
zar aos munícipes os serviços 
da APAV, tendo cedido recur-
sos físicos, materiais e finan-
ceiros necessários à nossa in-
tervenção

- Que mensagem gostaria 
de deixar às vitimas?
- Reforçamos no nosso total 
empenho e dedicação diá-
rios em prol da defesa dos 
seus direitos e disponibili-
zamo-nos para apoiar as ví-
timas de forma totalmente 
gratuita e confidencial na 
superação ou minimização 
dos efeitos do crime nas suas 
vítimas. Na APAV a vítima de 
crime encontra o apoio emo-
cional, psicológico, jurídico, 
social e prático de que preci-
sa.
Acreditamos e trabalhamos 
em parceria por uma justi-
ça mais célere, mais eficaz e 
mais justa l

O Município do 
Crato assinou 
recentemente 
um protocolo 
para a territoria-

lização da Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica. 
A assinatura deste protocolo 
permite dar continuidade ao 
gabinete de apoio à vítima, 
existente desde 2017 no con-

celho do Crato. 
A cerimónia de assinatura 
aconteceu no auditório do 
Instituto Politécnico de Por-
talegre. O Município esteve 
representado pelo Vereador, 
João Manuel Ferreira Farinha, 
e contou com a presença 
da Sra. Secretária de Estado 
para a Cidadania e Igualdade 
, dra. Rosa Monteiro. 
O vereador João Farinha sub-

linhou que todas as iniciati-
vas em prol da erradicação 
de qualquer forma de violên-
cia são sempre de saudar. Sa-
lientou ainda o facto de to-
dos os municípios do distrito 
serem sensíveis à problemá-
tica da violência doméstica 
e alertou para a necessidade 
deste tipo de crime continuar 
a ser combatido a partir das 
escolasl

Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica

Municipio do Crato associou-se 

Como contactar a Associação
A APAV apoia vítimas de 
todos os tipos de crime, 
através de 55 serviços 
de proximidade que se 
distribuem em 18 Gabinetes 
de Apoio à Vítima, três sub-
redes especializadas (CARE 
- Apoio a Crianças e Jovens 
Vítimas de Violência  Sexual, 

Rede UAVMD - Unidade de 
Apoio à Vítima Migrante e 
de Discriminação, Rede de 
Apoio a Familiares e Amigos 
de Vítimas de Homicídio 
de Terrorismo) , três 
resposta de acolhimento 
de emergência e o SIAD - 
Sistema Integrado de Apoio 

à Distância (que inclui a 
Linha de Apoio à Vítima - 
116 006, dias úteis, 9h21h, 
número gratuito). 
Mais informações podem 
ser obtidos através da 
consulta do site, www.apav.
pt. 
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Inaugurado o Jardim Temático

O Crato conti-
nua o seu pro-
cesso de mo-
dernização e de 
criação de espa-

ços, lúdicos e culturais, que 
contribuem para engrande-
cer e melhorar a qualidade 
de vida no concelho. Na tar-
de de 24 de Abril foi inaugu-
rado no local onde durante 
muitos anos funcionou uma 
moagem, o Jardim Temático 
da vila.
O espaço foi inaugurado pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Joaquim Diogo, que 
contou com a presença do 
secretário de Estado para a 
Valorização do Interior, João 
Paulo Catarino. Se o primei-
ro salientou que esta inau-
guração corresponde apenas 
a uma primeira fase, já que 
agora é necessário criar os 
eventos que valorizem o pro-
jeto, nomeadamente os que 
de algum modo possam con-
tar a história da vila industrial 
do Crato, o segundo não quis 
deixar de enaltecer a obra, 
considerando-a importante 
não só para a autoestima dos 
locais, mas também como 
um importante dínamo para 
todo o concelho, uma vez 
que possui inegáveis aprovei-
tamentos turísticos.
O Jardim Temático do Crato 

ocupa uma vasta área (toda 
aquela que era ocupada pela 
antiga moagem, que apre-
sentava evidentes sinais de 
ruína e ameaçava mesmo a 
saúde pública), onde preva-
lecem os espelhos de água. 

Trata-se, afinal, do aprovei-
tamento dos poços existen-
tes no local. Aproveitaram-se 
parte das paredes exterio-
res do antigo edifício, con-
ferindo ao local uma místi-
ca resultante da conjugação 

da História com a moderni-
dade. Para além dos espaços 
amplos e dos relvados, existe 
também uma cafetaria.
A inauguração, presencia-
da por cerca de duas cente-
nas de pessoas, esteve inseri-

da nas comemorações do 45º 
aniversário do 25 de Abril. O 
Jardim Temático/ Parque de 
Lazer do Crato encontra-se, 
desde esse dia, aberto a to-
dos quantos o queiram visi-
tar. l

A Câmara Munici-
pal do Crato as-
sinou um acordo 
com quatro Ins-
tituições Particu-

lares de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho, entre-
gando-lhes cerca de 55 mil 
euros. Tratou-se, pois, do re-
tomar de um apoio finan-
ceiro às entidades que res-
ponsáveis por centenas de 
pessoas sem que, no entanto, 
sejam suprimidos todos os 
auxílios em vigor, nomeada-
mente o apoio logístico.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Crato fez questão 
de afirmar, na cerimónia em 
que também marcaram pre-
sença os diretores das IPSS 
contempladas, nomeada-
mente a Santa Casa da Mi-
sericórdia do Crato, a San-
ta Casa da Misericórdia de 
Gáfete, o Lar de Santo Antó-
nio, em Aldeia da Mata, e o 
Lar de Nossa Senhora da Luz, 
em Vale do Peso, que a atri-
buição de uma verba mensal 
a cada uma destas institui-
ções é apenas mais um passo 
para proporcionar à popula-
ção, sobretudo aos mais ido-

sos, as melhores condições 
possíveis.
Cada uma das quatro IPSS 
contempladas recebeu 
quantias mensais cujo mon-
tante foi estabelecido tendo 
em conta a especificidade de 
tarefas e o número de pes-
soas assistidas. A medida foi, 
de resto, imediatamente sau-
dada pelos quatro presiden-
tes presentes.
Na mesma ocasião Joaquim 
Diogo anunciou ainda a in-
tenção da Câmara Municipal 
do Crato de disponibilizar os 
serviços de uma nutricionis-
ta a cada uma das institui-
ções. Trata-se de mais uma 
medida que, articulada com 
outras valências já existentes 
nas IPSS, irá contribuir para 
melhorar o atendimento aos 
idosos.A nutricionista que irá 
colaborar com as IPSS é Pa-
trícia Marques, que marcou 
presença no encontro e de 
imediato começou a calen-
darizar as datas das suas vi-
sitas às instituições para, em 
conjunto com outros profis-
sionais, começar a elaborar a 
listagem de trabalhos a efe-
tuar. l

OA renovação da 
frota automóvel 
da Câmara Mu-
nicipal do Cra-
to é uma priori-

dade. Com o passar dos anos 
muitos foram os veículos cujo 
prazo de validade chegou ao 
fim. Apostado em moderni-
zar o concelho, o executivo 
procedeu à aquisição de al-
gumas viaturas de transpor-

te de pessoal, assim como de 
um trator e de outros equipa-
mentos de trabalho.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Joaquim Diogo, jus-
tificou o investimento efe-
tuado com a necessidade de 
dotar o Município com mais 
e melhores meios que permi-
tam efetuar mais e melhores 
trabalhos dando desse modo 
satisfação às reivindicações 

das populações de todas as 
freguesias.
As novas viaturas apresen-
tam ainda o novo logotipo do 
Município. Trata-se de uma 
“roupagem” diferente que 
pretende inovar e, em simul-
tâneo, dar uma imagem de 
modernidade e transmitir 
uma mensagem de progres-
so. l

Reforçado apoio a idosos Crato renova frota automóvel
AÇÃO SOCIAL  Doados 55 mil euros a quatro IPSS
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Novo abrigo para animais 
e campanha de esterilização

15ª Férias Desportivas de 
Verão do Município do Crato

“Um Dia Mil Cores”, alegria em movimento 

Reabriu o restaurante do Parque 
Aquático do Crato

Crato aderiu a projeto para promover 
autocaravanismo no concelho

O Município do 
Crato, que re-
centemente foi 
co n te m p l a d o 
com mais seis 

concelhos do distrito de Por-
talegre, com uma verba na 
ordem dos 140 mil euros des-
tinada à construção de um 
abrigo para animais, tem em 
curso uma campanha que 
tem como objetivo a esteri-
lização de animais errantes 
que são entregues para ado-
ção, a esterilização de gatos 
de colónias, aos quais se apli-
cará o programa CED- Captu-
ra, Esterilização e Devolução 
e a esterilização de animais 

de munícipes carenciados.
A esterilização é entendida 
pela autarquia, como a prin-
cipal forma de controlar e 
prevenir a sobrepopulação 
de animais errantes. Espera-
-se que a medida tenha efei-
tos benéficos a curto e longo 
prazo para toda a população, 
salvaguardando a Saúde Pú-
blica.
Todos os animais esteriliza-
dos são identificados eletro-
nicamente, desparasitados 
e no caso dos canídeos va-
cinados contra a raiva. Estas 
ações são oferta do Municí-
pio.l

O R e s t a u r a n -
te do Priorado 
do Crato, loca-
lizado no Par-
que Aquático 

do Crato, reabriu no início da 
época balnear, tal como es-
tava programado, depois de 
um prolongado encerramen-
to em consequência de obras 
de remodelação. Com a aber-
tura daquele espaço, agora 
com um novo concessioná-
rio, o Crato volta a ter um lo-
cal de restauração de exce-
lência. Uma mais valia que, 

em conjunto com o Parque 
Aquático, melhora substan-
cialmente as condições de 

receção aos visitantes e pro-
porciona novas perspetivas 
aos cratenses.l

O presidente da Câ-
mara Municipal 
do Crato, Joaquim 
Diogo, esteve pre-

sente na cerimónia de assi-
natura do contrato que pre-
vê a criação de uma rede de 
apoio ao autocaravanismo 
constituída por 29 estações 
de serviço localizadas em 27 
concelhos do Alentejo e do 
Ribatejo.

A assinatura dos contra-
tos de financiamento da Li-
nha de Apoio à Valorização 
do Turismo Interior decor-
reu no Convento do Espinhei-
ro, em Évora, e foi promovi-
da pela Entidade de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo. Trata-
-se de um projeto que irá mo-
vimentar cerca de cinco mi-
lhões de euros, dos quais 2,1 
são comparticipados pelo Tu-

rismo de Portugal.
Com a adesão a esta proje-
to, que tem um prazo de exe-
cução de 17 meses, o Crato 
passará a contar com locais 
apropriados para o estacio-
namento em segurança das 
autocaravanas que diaria-
mente cruzam as estradas do 
concelho. Mais uma iniciativa 
que promove a economia e o 
turismo local.l

Organizado pelo 
Agrupamento de 
Escolas, este even-
to reuniu este ano, 

nas instalações da EBI, cer-
ca de 300 inscritos. Para além 
de alunos e encarregados 

de educação vindos de todo 
o concelho, marcaram ain-
da presença, como já vendo 
sendo hábito, representantes 
do município e de outras en-
tidades do distrito.
O “Um Dia Mil Cores” é, aci-
ma de tudo, um convívio de 
gerações que pretende apro-
ximar docentes, alunos e en-
carregados de educação. 
Para além das já habituais 
“explosões” de cor, os partici-
pantes puderam ainda prati-
car diversas atividades lúdi-
cas.

Na edição deste ano, confor-
me explicou o professor Jor-
ge Graça, um dos principais 
organizadores, estiveram em 
destaque a zumba e a cami-
nhada. No final, e como tam-
bém já é tradição, foi servida 
uma refeição a todos os inter-
venientes.
O Agrupamento de Escolas 
contou com a colaboração 
da Câmara Municipal, de to-
das as juntas de freguesia do 
concelho, dos Bombeiros Vo-
luntários, da Associação de 
Pais e da GNR. l

A 15ª edição das Férias 
Desportivas do Cra-
to iniciou-se a 25 de 
junho e conta com a 

presença de 80 crianças com 
idades compreendidas entre 
os 8 e os 16 anos.
Trata-se de uma atividade 
que todos os anos junta mui-
tas dezenas de jovens de to-
das as freguesias do conce-
lho, as quais, supervisionadas 
por técnicos da Câmara Mu-

nicipal do Crato, se dedicam 
à prática de diversos moda-
lidades desportivas e jogos 
tradicionais, para além de 
poderem desfrutar de cami-
nhadas e visionar filmes.
Com mais esta atividade a 
Câmara Municipal do Crato 
reforça a sua aposta na pro-
moção do bem-estar de toda 
a sua população, desta feita 
com incidência nos mais jo-
vens.l
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Após mais de 60 
anos de promes-
sas, estratégias, 
anúncios, avan-
ços e recuos a 

Barragem do Pisão parece, fi-
nalmente, ter luz verde para 
avançar. O anúncio foi feito 
com pompa e circunstância 
no Crato, onde uma multidão 
escutou as palavras de minis-
tros, secretários de Estado, 
autarcas e peritos diversos, as 
quais vieram, dias depois, du-
rante as cerimónias das cele-
brações do Dia de Portugal, 
em Portalegre, a ser releva-
das pela intervenção do Pre-

sidente da República.
A barragem, de valências 
múltiplas, deverá estar con-
cluída em 2027. Um prazo 
que nem sequer é tão dilata-

do se se tiver em conta que 
irá servir para fins tão diver-
sos como o regadio, a pro-
dução de energia elétrica 
(através de uma central fo-
tovoltaica) ou o abaste-
cimento público. Ao 
todo serão 168 mi-
lhões de euros 
investidos num 
projeto de gran-
de dimensão, 
o maior algu-
ma vez idealiza-
do para o distrito 
de Portalegre, que 
terá, espera-se, como 
consequência inicial o es-
tancamento da desertifica-
ção.
Esse desejo foi, de resto, sa-
lientado pelo presidente da 
Câmara Municipal do Cra-
to, Joaquim Diogo, que sa-
lientou ainda a luta de muito 
anos travada por um conjun-
to de autarcas alentejanos 
que sempre viram na Barra-
gem do Pisão um importan-
te contributo para a melhoria 
do bem-estar económico e 
social. Desta feita, quando do 
retomar das diligências para 
levar o projeto por diante, es-
tiveram envolvidos os 15 mu-
nicípios do Alentejo Norte, fa-
tor de união que acabou por 
ser efusivamente salientado 
pelo presidente da Comuni-

dade Intermunicipal do Alto 
Alentejo (CIMAA), Ricardo Pi-
nheiro.
Na cerimónia realizada no 
Crato, o ministro Adjunto e 

da Economia, Pe-
dro Siza Vieira, sa-

lientou, entre 
outros aspe-
tos, os cuida-
dos a ter com 
a componen-
te ambiental 
do projeto e 

também o pro-
cesso de realoja-

mento da popula-
ção da aldeia do Pisão, 

a qual ficará submersa após 
o enchimento da barragem. 
A transferência das 60 pes-
soas que ali residem é, de res-
to, uma das preocupações 
que presidiram desde sem-
pre à Câmara do Crato, que 
efetuou diversas sondagens 
e levantamentos para aqui-
latar acerca dos desejos de 
cada qual para instalar a nova 
residência. O Crato, mas tam-
bém o Monte da Velha, serão 
os locais preferidos.
Já para o ministro da Agri-
cultura, Capoulas Santos, as-
sumem relevo os 12 hecta-
res destinados ao regadio, o 
que só por si poderá ser sufi-
ciente para potenciar o surgi-
mento de algumas industrias 

ligadas ao setor da transfor-
mação agroalimentar. Para a 
rega deste perímetro deve-
rão ser utilizados anualmen-
te 67 mil metros cúbicos de 
água.

Central fotovoltaica:
Economia e ecologia

Um dos trunfos apresenta-
dos pelo grupo de trabalho 
que fez estudos e os apresen-
tou ao Governo, conduzindo 
a que este viabilizasse o pro-
jeto, é a construção de uma 
central fotovoltaica.
Trata-se de uma estrutura 
de vulto, a qual se estende-
rá por cerca de dois quilóme-
tros quadrados, sendo um lo-
calizado numa margem e o 
outro sobre as águas da pró-
pria barragem. Este método 
de produzir energia elétrica 
apresenta a vantagem de ser 
bem mais ecológico do que 
a maior parte dos que comu-
mente são utilizados e, ao 
mesmo tempo, irá gerar lar-
gos proventos financeiros.
Os estudos já efetuados 
apontam para que a central 
por vir a gerar 275GWh/ano, 
os quais se traduzem numa 
receita na ordem dos 25,2 mi-
lhões de euros. A energia elé-
trica ali produzida será a su-
ficiente para, por exemplo, 

abastecer 75 por cento de 
todo o distrito de Portalegre.
Os cerca de sete quilóme-
tros de extensão do espe-
lho de água que farão parte 
da barragem servirão tam-
bém para o abastecimento 
público. Com este empreen-
dimento podem, por fim, ini-
ciar-se os urgentes trabalhos 
de reparação de algumas es-
truturas da Barragem de Pó-
voa e Meadas, onde têm sido 
detetadas fissuras e rachas 
que fazem temer um reben-
tamento do complexo.
A hipótese de parte do dis-
trito de Portalegre poder vir 
a beber de água captada no 
Rio Tejo chegou a ser equa-

cionada, tendo-se concluído 
que seria bastante mais dis-
pendiosa do que proceder à 
construção de uma estrutura 

Governo deu luz verde para a construção da Barragem do Pisão

168
MILHÕES EUROS 

É O CUSTO DA 
OBRA

12.000
HECTARES DE 

REGADIO

500
POSTOS DE 

TRABALHO DIRETOS
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nova e compatível com as ne-
cessidades. Estima-se que a 
Barragem do Pisão possa vir 
a dar água potável para oito 
dos 15 concelhos do distrito 
de Portalegre.

Para além dos membros do 
Governo já referidos estive-
ram igualmente presentes 
nas cerimónias que tiveram 
lugar na Praça do Município, 
o ministro do Planeamento, 
Nelson de Souza, o secretário 
de Estado do Ambiente, João 
Ataíde e o secretário de Es-
tado da Valorização do Inte-
rior, João Paulo Catarino que, 
tal como foi salientado em di-
versas ocasiões por Joaquim 

Diogo, foi uma fi gura cen-
tral em todo o processo, mos-
trando sempre grande dis-
ponibilidade e abertura para 
escutar os anseios e ideias 
dos autarcas portalegrenses.

Ao longo dos últi-
mos meses tanto 
o grupo de traba-
lho constituído 
como o presi-
dente da Câma-
ra do Crato mul-
tiplicaram-se em 
contactos. A cau-
sa da barragem 
foi tema central 
nos principais or-
gãos de comuni-
cação do país. A 
aldeia do Pisão, 
que ao longo dos 
séculos tem per-
manecido em 
sossego nas mar-
gens da Ribei-

ra de Seda, passou a receber 
novos visitantes. Tornou-se 
no tema central de inúme-
ras conversas e o alvo prefe-
rido das câmeras fotográfi cas 
e de televisão.
Com a convicção de que a 
construção do empreendi-
mento é irreversível, a própria 
comunidade docente já se 
prepara para assentar arraiais 
em torno da barragem, estu-
dando novas culturas, fazen-

do levantamentos que pode-
rão vir a criar novos cursos e, 
em consequência, atrair mais 
estudantes.
Também algumas empresas 
do setor turístico já deram si-
nais de poderem vir a insta-
lar-se na zona.
A Barragem do Pisão foi con-
cebida ainda durante o Esta-
do Novo. Fazia parte de um 
vasto complexo de irrigação 
do Alentejo (Alto e Baixo), 
mas que acabou, tal como 
por exemplo o Alqueva (o 
maior lago artifi cial da Euro-

pa) por ser preterida. Já após 
o 25 de Abril de 1974 haveria 
de ser prometida (e esqueci-
da) por Mário Soares, Antó-

nio Guterres e Durão Barroso. 
O Alqueva avançou entretan-
to mas, no distrito de Portale-
gre, muitos milhares de pes-
soas continuaram à espera 
de ver construído o paredão 
que há de suster as águas 
da Ribeira de Seda e assim 
criar condições de subsis-
tência para uma das regiões 
que o próprio Presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, já classifi cou com 
uma das mais esquecidas do 
país.l

Governo deu luz verde para a construção da Barragem do Pisão

60 
NÚMERO DE 

HABITANTES DO PISÃO

50.000
HABITANTES DO DISTRITO DE PORTALEGRE 

QUE IRÃO USUFRUIR DA RESERVA DE 
ÁGUA 
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São 95 os jovens de 
ambos os sexos, do 
concelho do Cra-
to, que se inscre-
veram no projeto 

Dinâmica Jovem, um progra-
ma da iniciativa da Câma-
ra Municipal que visa prepa-
rar rapazes e raparigas para 
o mercado de trabalho, pro-
porcionando-lhes a oportu-
nidade de atuarem em áreas 
tão diversas como o Despor-
to e Juventude, Património e 
Cultura, Serviços Gerais, Ma-
nutenção de Equipamentos 
e Espaços Públicos ou, até, o 
Festival do Crato.
Na apresentação do referido 
projeto, no Auditório Munici-
pal, o presidente da Câmara 

Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, fez questão de salien-
tar o quão importante é criar 
rotinas laborais e, em simul-
tâneo, obter um conjunto de 
conhecimentos e regras que, 
no futuro, serão determinan-
tes para que cada jovem pos-
sa singrar no cada vez mais 
exigente mercado laboral.
A grande adesão, a exem-
plo do que tem sucedido em 
anos anteriores, demonstra o 
interesse dos jovens do con-
celho no vasto leque de ati-
vidades que lhes são dadas a 
conhecer e prova, igualmen-
te, que este método de inte-
grar os mais novos nas roti-
nas dos meios laborais está a 
surtir os efeitos desejados.l

Atenta à necessidade 
de criar mais e me-
lhor condições aos 
estudantes do con-

celho, a Câmara Municipal do 
Crato criou, juntamente com 
o Agrupamento de Escolas, 
uma plataforma informáti-
ca que permite a pais, pro-
fessores e encarregados de 
educação acederem a uma 

diversidade de informações 
que vão desde as notícias aos 
eventos, passando ainda por 
projetos e oferta informativa.
Para símbolo da nova pla-
taforma, denominada E-du 
Crato, foi escolhida, após 
análise de dezenas de dese-
nhos apresentados por alu-
nos de todos os ciclos de en-
sino, a figura do Cavaleiro 

Hospitalário.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Crato, que esteve 
presente nos diversos passos 
de apresentação da plata-
forma, salientou a importân-
cia de serem criados novos 
meios que permitam melho-
rar o desempenho escolar 
dos jovens. l

Dezenas de populares e alu-
nos do 2º ciclo da EBI e do jar-
dim infantil “A Eira” assisti-
ram, na tarde de quinta-feira, 
no Jardim Municipal do Cra-
to, à inauguração da Feira do 
Livro. 
Trata-se de um evento de 
grande adesão que a Câma-

ra Municipal promove anual-
mente de modo a levar a 
todos os munícipes uma va-
riedade que vai desde os de-
bates e a apresentação e ven-
da de livros, até espetáculos 
diversos, como o de mario-
netas que hoje decorreu no 
mesmo local. 

Na cerimónia de inaugura-
ção estiverem presentes não 
só os responsáveis da Câma-
ra Municipal e da Assembleia 
Municipal, como também as 
responsáveis pela Escola Bá-
sica Integrada e da Biblioteca 
Municipal do Crato.l

Com vista a facilitar as condi-
ções para o sucesso escolar 
entendeu a Câmara Munici-
pal do Crato reforçar o apoio 
às famílias atribuindo gratui-
tamente Cadernos de Ativi-
dades a todos os alunos da 
EBI, do 1°, 2º e 3º ciclo.
Para usufruir da medida, os 
encarregados de educação, 
munidos do Número de Iden-
tificação Fiscal, devem diri-

gir-se ao Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família (G.A.A.F.) 
– Gabinete de Serviço Social, 
sito na EBI c/ JI Prof.ª Ana Ma-
ria Ferreira Gordo, nos dias 15 
a 19 de julho, para os alunos 
do 3° ciclo, e de 22 a 26 de ju-
lho, para as crianças dos1º e 2º 
ciclos. As requisições podem 
ser feitas entre as  9h30 e as 
12h30 e as 14h00 e as 17h00.l

Plataforma informática 
ajuda alunos, pais e 
professores

Câmara Municipal 
continua a apoiar jovens

Dinâmica

Atribuição gratuita de 
Cadernos de Atividades 
para 2019/2020

Feira do Livro voltou a entusiasmar
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OMuseu Munici-
pal inaugurou 
a Coleção de 
Arte Contem-
porânea/Novo 

Banco Cultura, com um con-
junto de obras representati-
vas da pintura contemporâ-
nea em Portugal, da autoria 
de pintores tão consagrados 
como são Vieira da Silva ou 
Manuel d’Assumpção, entre 
outros.
A apresentação desta cole-
ção, que fi gura em perma-
nência no Museu Municipal, 
foi possível através de pro-
tocolo estabelecido com a 
Novo Banco Cultura, que se 
dedica a gerir as coleções e 
iniciativas de âmbito cultu-
ral do Novo Banco. O proto-
colo foi assinado em cerimó-
nia que decorreu, no Museu 
Municipal, pelo Presidente 
da Câmara, Joaquim Diogo, 
e pelo CEO do Novo Banco, 
António Ramalho. O acervo 
consta de obras de Vieira da 

Silva, Manuel d’ Assumpção, 
Menez, Júlio Resende e Ma-
langatana.
No mesmo dia, benefi cian-
do da logística já preparada, 
fez-se também a apresenta-
ção de um novo espaço de 
exposição arqueológica de-
dicado a Agostinho F. Isi-
doro, natural de Aldeia de 

Mata, que enquanto antro-
pólogo ao serviço da Uni-
versidade do Porto, desen-
volveu no concelho um 
alargado conjunto de esca-
vações arqueológicas no pa-
trimónio megalítico.
Desses trabalhos resultou 
vasto espólio, que está agora 
exposto ao público, em vir-

tude de protocolo celebrado 
com o Museu de História Na-
tural e Ciência da Universi-
dade do Porto, cuja direção 
marcou presença na inau-
guração. A primeira mostra 
exposta inclui peças da Anta 
do Tapadão, o monumento 
megalítico mais icónico do 
nosso Concelho. l

ACâmara Munici-
pal do Crato aca-
ba de editar a 
Agenda Crato por 
Tudo, um docu-

mento que pretende divul-
gar as principais atividades 
de caracter cultural, despor-
tivo, de lazer, música e artes 
que ocorrem no concelho.
Este primeiro número da 
Agenda Crato por Tudo diz 
respeito aos meses de ju-
lho, agosto e setembro pode, 
para já, ser consultada no 

site da Câmara Municipal.
Para além das informações 
relativas a diversos tipos de 
festividades, monumentos, 
festejos, etc, a agenda tem 
ainda algumas páginas com 
números de telefone e mo-
radas úteis, que vão desde o 
setor da restauração e hote-
laria até à saúde e proteção 
civil.
Agenda Crato por Tudo: mais 
uma ferramenta de qualida-
de ao serviço de munícipes e 
forasteiros. l

Foram três dias de 
regresso ao passa-
do mas de grande 
animação e com 
boa adesão po-

pular. O Remember, festival 
que evoca grande bandas 
musicais que se distingui-
ram, sobretudo, nas déca-
das de 1980 e 1990, constitui 
mais um êxito de promoção 
cultural e artística do Crato.
Na edição deste ano, a se-
gunda do evento promovi-
do pela Câmara Municipal 
do Crato, marcaram presen-
ça os portuenses Jafume-

ga, os espanhóis Los del Rio 
e La Frontera e os britânicos 
Fischer-Z. Um elenco diver-
sifi cado e bem ao gosto das 
diversas sensibilidades.
Os aplausos e o calor en-
dereçados aos artistas que 
atuaram no palco instalado 
no Campo 1º de Maio ilustra-
ram o agrado com que a ini-
ciativa foi recebida. No fi nal, 
entre uma assistência cons-
tituída por muitos jovens e, 
evidentemente, por algum 
público de idade mais avan-
çada, foram várias as vozes 
que pediram a continuida-

de do Remember, alegan-
do que este é um modo de 
manter viva uma forma mu-
sical que fez furor e que ain-
da hoje é fundamental na 
animação de diversos fes-
tivais realizados pelo país 
e estrangeiro. Por parte da 
Câmara Municipal o dese-
jo expresso é o de que os vi-
sitantes possam continuar 
a afl uir ao concelho e que 
desfrutem do melhor que 
se lhes pode dar a conhe-
cer. l

Coleção de Arte Contemporânea 
no Museu Municipal do Crato

Agenda "Crato por Tudo"Remember 2019: o bom 
gosto da música

“Sejam bem-vindos”
A imagem da dama na 
fotografia é a “Figura de 
Convite” que está numa 
escadaria do Museu Municipal 
do Crato. É uma peça típica 
da azulejaria portuguesa do 
século XVIII e, como o próprio 
nome indica, serve para dar 
as boas-vindas. Foi ela quem, 
no dia 12 de julho, deu as 
boas-vindas na cerimónia de 
inauguração da exposição 
sobre Arte Contemporânea. 
Além de figuras femininas, 
era habitual haver imagens 
de cavaleiros, pajens ou 
albardeiros.
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Mais do que en-
sinar, a Uni-
versidade Sé-
nior do Crato 
é um espaço 

onde se dá atenção e apoio. 
É uma instituição que, ao 
longo dos seus sete anos de 
existência, tem vindo a alar-
gar anualmente o número de 
inscritos e que, mesmo sem 
grandes parangonas, vê o 
seu trabalho social reconhe-
cido.
“Penso que tão ou mais im-
portante do que estar a ten-
tar ensinar algo, alguma 
atividade, é o facto de poder-
mos sentir que a Universida-
de Sénior está, ao tirar os ido-
sos de casa, a contribuir para 
combater o isolamento e a 
solidão”, explicou o diretor da 
instituição Pedro Romão.
Na Universidade Sénior do 
Crato está previsto lecionar-
-se, no presente ano letivo, 
dez disciplinas diferentes, 
sendo novidades a Matemá-
tica e a Educação Física. De 
anos anteriores transitam 
a Informática, o Artesana-
to (tardes lúdicas onde cada 
aluno troca experiências e 
transmite conhecimentos 
aos restantes), a Hidroginás-
tica, o Inglês, a História de 
Portugal, o Turismo, o Dese-

nho e Pintura e a Música, dis-
ciplina favorita e que já mo-
tivou a constituição de uma 
tuna, a qual conta com 15 in-
tegrantes.
A Universidade Sénior do 

Crato conta agora com 70 
inscritos (de quase todas as 
freguesias do Município). 
Destes, no entanto, apenas 
35 estão “ativos”. São estes, 
segundo Pedro Romão, que 

frequentam assiduamente 
as atividades para as quais se 
encontram inscritos. “Talvez 
haja os que não se sentem à 
vontade. Talvez, em muitos 
casos, ainda subsista a máxi-
ma antiga que dizia que o lu-
gar das mulheres é em casa”, 
refere o responsável do pro-
jeto, salientando que alguns 
dos objetivos continuam a 
ser “a promoção do desen-
volvimento social e moldar 
mentalidades”.

Projeto apoiado pela 
autarquia cratense. 

Quando há sete anos Pe-
dro Romão, juntamente com 
Maria Elizabete, Carla Mar-
tins e Filipe Pais (estes dois 
últimos já afastados do pro-
jeto por motivos profissio-
nais), já sabiam que não po-
deriam contar com qualquer 
apoio estatal. No entanto, 
tendo apresentado a ideia à 
Câmara Municipal do Crato 
encontraram de imediato to-
tal recetividade. Atualmente 
o Município atribui um sub-
sídio mensal de 1000 euros, 
aos quais se juntam mais dez 
pagos por cada um dos alu-
nos. É com esse dinheiro, ex-
plica o diretor, que compram 
todos os materiais utilizados 

nas atividades, que se pagam 
alguns dos passeios anuais, 
que se contribui para auxiliar 
nas deslocações dos profes-
sores que ali, nas instalações 
da antiga cadeia e noutros 
edifícios do Crato, dão aulas 
graciosamente.
“Todos os dias, entre as 10h00 
e as 17h00, de outubro a ju-

nho, procedo ao 
transporte dos alunos”, refe-
re Pedro Romão, recordan-
do uma tarefa árdua “mas 
compensadora”, pois permi-
te a um grupo vasto de pes-
soas interagirem com ido-
sos de outras zonas do país 
onde existe a Universidade 
Sénior, como são demons-
trativas as visitas a sítios 
como, por exemplo, Olivei-
ra de Azeméis, Mação, Mon-
forte, Fundão, Marinha Gran-
de, Linda-a-Velha, Portalegre, 
entre outras.l

Universidade Sénior do Crato
Mais do que ensinar é importante dar atenção aos idosos

MULTIDISCIPLINAR Neste ano letivo serão lecionadas dez disciplinas. Conheça o espaço 
onde os mais velhos encontram companhia e descobrem novas capacidades

Experiência abrangente
Pedro Romão entende que 
os idosos que frequentam a 
Universidade Sénior do Crato 
não devem manter-se isolados 
da restante comunidade, 
mas antes devem trocar 
experiências com pessoas 
dos mais diversos escalões 
etários. É por isso, por exemplo, 
que os passeios que esta 
instituição organiza estão 
abertos igualmente a pessoas 
que não estão matriculadas. 

Mas há mais: atualmente estão 
em vigor protocolos firmados 
com instituições como a 
Deco ou a Ulsna, as quais 
permitem uma aproximação 
a áreas especializadas na 
defesa do consumidor e 
da Saúde. Também existe 
troca de experiências com 
as bibliotecas escolares 
e a Biblioteca Municipal, 
alargando-se desse modo o 
leque de escolhas.

“Pedro Romão diz 
que tão importante 
como aprender é 
reunir condições 
para que os idosos 
não se sintam 
isolados”
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Festejar os Santos 
Populares é uma 
secular tradição 
portuguesa. O con-
celho do Crato tem 

por hábito celebrar condig-
namente alguns dos santos 
mais queridos da sua popula-
ção, como são o Santo Antó-
nio, o São João e o São Pedro. 
Este ano os festejos alastra-
ram a todas as freguesias, 
com centenas de pessoas a 
participarem em animados 
arraiais, sardinhadas e espe-
táculos musicais.
No Crato, sede do concelho, 
para além de terem sido ins-
taladas bancas de venda em 
representação de algumas 
coletividades, houve tam-
bém espaço para evoluírem 
grupos musicais, grupos de 
crianças que recriaram o am-
biente das marchas popu-
lares e, como é obvio, mui-
tas mesas onde centenas de 

convivas se atiraram com de-
nodo às canastras de sardi-
nha assada.
O ambiente festivo alastrou 
a Gáfete, segunda terra mais 
povoada do concelho, com 
o arraial popular a cativar as 
atenções de muitos locais e 
forasteiros. O mesmo frenesi 
foi sentido em Monte da Pe-
dra, onde até houve direito a 
um “bailarico” à antiga.
Em Aldeia da Mata regis-
tou-se a mesma vontade de 
“atacar” os petiscos tradicio-
nais e aplaudiu-se com muito 
agrado a atuação da Filarmó-
nica do Crato, que ali se des-
locou para dar mais um con-
certo de grande qualidade.
Elementos do executivo ca-
marário marcaram presen-
ça em todas estas celebra-
ções, mostrando dessa forma 
que também se governa com 
acerto através de atos lúdicos 
e de lazer.  l

Três bandas musi-
cais de reconheci-
dos méritos encon-
traram-se, no dia 
25 de maio, no con-

celho do Crato, onde prota-
gonizaram desfiles e espe-
táculos musicais de elevada 
qualidade.
Promovido pela Filarmónica 
do Crato, o Encontro trou-
xe até ao município a Asso-

ciação Recreativa Musical 
Covilhanense e a Banda Fi-
larmónica da Academia Mu-
sical União e Trabalho de Sa-
rilhos Grandes.
Fosse nos desfiles efetua-
dos pelas ruas da vila, fos-
se nos concertos realizados, 
os músicos das três bandas 
souberam cativar um vas-
to lote de entusiastas desta 
forma de arte que, uma vez 

mais, acorreram ao evento 
com grande entusiasmo.
A Câmara Municipal do Cra-
to, como é seu timbre, vol-
tou a manifestar todo o seu 
apoio a este evento, cien-
te que o mesmo contribuiu 
decisivamente para melho-
rar o bem-estar da popula-
ção e para promover o con-
celho. l

A vila de Gáfete orga-
nizou, no dia 6 de 
julho, o V Festival 
de Folclore. Cente-

nas de pessoas assistiram, 
no palco instalado junto à 
Igreja Matriz, à atuação dos 
quatro agrupamentos que 
fizeram o cartaz deste ano.
Ao anfitrião Rancho Folcló-
rico de Bela Vista, juntaram-
-se o Rancho Folclórico e 
Etnográfico Flores do Oes-
te (Torres Vedras), o Rancho 
Folclórico de São José da La-
marosa (Coruche) e o Ran-
cho Folclórico da Casa do 
Povo de Rio Covo de Santa 
Efigénia (Barcelos). l

Santos Populares 
festejados em 
todo o concelho

Grande Encontro de Bandas 
a 25 de maio, no Crato

Folclore é em Gáfete!

24 horas seguidas a pescar
A Barragem das Nascentes, na 
freguesia de Aldeia da Mata, 
Crato, foi palco, nos dias 6 e 
7 de julho de uma maratona 
piscatória. Equipas de diversas 
localidades do concelho 
acederam ao repto lançado 
pelo Clube Amadores de Caça 
e Pesca do Crato e, durante 24 
horas, não deram descanso a 
carpas, achigãs e demais peixes 

que quiseram experimentar os 
anzóis.
Tratou-se, acima de tudo, 
de mais um convívio, de 
uma iniciativa de carácter 
desportivo, porque havia 
prémios para os melhores, 
mas sobretudo lúdica, porque 
promoveu a confraternização 
e, também, a divulgação de um 
local do concelho de elevada 

beleza.
Contando com várias dezenas 
de participantes, a iniciativa, 
uma prova de resistência 
recompensada no final com 
um refinado repasto, foi 
considerada um êxito e deixou 
abertas as portas para que 
no futuro outros eventos do 
género possam ser realizados.



14 DESPORTO AGOSTO, 2019
CRATO EM NOTÍCIAS

Atiradores do concelho 
venceram em casa

Volvidos 14 anos, o 
Crato volta a ser 
palco de um tor-
neio de futsal. A 
edição deste ano, 

que terá lugar entre os dias 
26 e 28 de julho, a partir das 
18h00, vai trazer ao recinto do 
Campo 1º de Maio 12 equipas 
em representação de diver-
sas localidades do distrito de 
Portalegre.
A organização deste evento, 
que desde que foi anuncia-
do despertou enorme entu-
siasmo popular e de inúme-
ras equipas, está a cargo da 
Crato+, uma associação de jo-
vens cratenses que se dedica, 
sem quaisquer fi ns lucrati-
vos, à organização de eventos 
diversos, sejam eles de carác-
ter lúdico, cultural ou despor-
tivo, como é o caso.
Face à mais valia que o tor-
neio pode trazer, seja pela 
promoção do concelho, seja 
pelo incremento que pode 
ter no comércio local, a Câ-
mara Municipal do Crato não 
teve dúvidas em apoiá-lo e 
em ceder e promover repara-
ções no recinto onde se vão 
realizar os jogos.
A organização, que ape-
la a todos para comparece-
rem nos jogos, irá distribuir 

dez troféus para as melhores 
equipas e atletas que se des-
taquem.
Os torneios de futsal no Cra-
to, que remontam ao fi nal da 

década de 1970, tendo gera-
do grande entusiasmo em 
todas as freguesias. Na oca-
sião, assim como nos outros 
eventos que se realizaram 

nos anos seguintes, forma-
ram-se grupos de adeptos 
que vinham de todas as ter-
ras para apoiar as suas equi-
pas.

Para promover o torneio, a 
Crato+ promoveu, nas últi-
mas semanas, uma iniciativa 
nas redes sociais denomina-
da “Partilha a Tua Memória”, 
a qual consiste na divulga-
ção de fotografi as das equi-
pas que, nas últimas déca-
das, participaram nos jogos 
disputados.l

Aequipa do Crato 
venceu, no sába-
do, dia 30 de mar-
ço, a fi nal da prova 
de Tiro aos Pra-

tos dos Jogos do Alto Alente-
jo 2019.
A competição juntou no 
Campo de Tiro do Crato 40 

atiradores em representação 
de oito concelhos. A equi-
pa cratense partiu 103 pra-
tos, contra 95 da formação de 
Fronteira e 90 dos atiradores 
de Nisa.
Individualmente foram os 
atiradores de Fronteira quem 
mais se destacaram. Venceu 

Vivaldo Silva, seguido de An-
tónio Azevedo e Rui Azevedo. 
Um trio familiar, uma vez que 
os premiados são pai e fi lhos.
O atirador João Raposo foi 
o melhor representante do 
Crato, obtendo o quinto lugar 
na classifi cação individual.l

  É sem dúvida uma 
iniciativa de relevo. O 
futsal é das modalidades 
com mais praticantes 
no país e em expansão 
no nosso concelho. Um 
torneio desta dimensão 
promove a vila e atrai 
muita gente. Espero que 
seja um êxito desportivo 
e também em termos 
turísticos. Face à adesão 
e aceitação que este 
torneio está a despertar, 
é nosso desejo que se 
possa repetir nos anos 
vindouros 
                         

Renato Castelinho
Responsável pelo Pelouro do 
Desporto da Associação Crato +

O concelho do Crato viveu 
dias de muita animação com 
o torneio de futebol juvenil 
Crato Evolution Cup que trouxe 
até à nossa terra mais de 300 
atletas. "Foi um verdadeiro 
sucesso" o Presidente do 
Município do Crato descreveu 
assim esta primeira edição 
do torneio e reafirmou que 

"o Crato vai continuar nesta 
senda de eventos sempre 
com o objetivo de dar mais 
reconhecimento à nossa terra 
e mais atividade económica 
ao concelho". Durante três 
dias os atletas viveram uma 
experiência inesquecível entre 
o Crato e Gáfete, locais onde se 
realizaram os jogos.

Crato Evolution Cup
FUTEBOL

É sem dúvida uma 

Grandes jogos de futsal estão de volta ao Crato
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AFOGADO DE BORREGO
Ingredientes
 
- 2 kgs de borrego “novinho” 
- 4 dentes de alho
- 2 folhas de louro
- 1 dl de azeite
- 1 dl de vinagre
- 2 colheres de banha de porco
- 1 copo de vinho branco
- Pimenta em grão
- Sal
- Batatas
- 1 cebola
- Pão duro
- Hortelã para decorar

Preparação 

Cortar o borrego em bocados.
Fritar o alho picado com o louro nas gorduras.(poderá 
também adicionar um cebola cortada às rodelas 
fininhas)
Junta-se a carne, tempera-se de sal e pimenta e frita-se 
até dourar a carne.
Acrescenta-se o vinho branco, e o vinagre, tapa-se e 
deixa-se cozinhar em lume brando. Quando
começar a ficar seco vão-se juntando pinguinhas de 
água quente, tendo o cuidado de ir
mexendo para não pegar.
Quando estiver pronto pode acrescentar batatas às 
rodelas grossas. É só continuar a ferver até ficarem 
cozidas.
À hora de ir para a mesa acrescenta-se a água a ferver 
necessária para molhar as sopas de pão
Serve-se numa travessa funda sobre uma camada de 
fatias de pão duro muito finas.
Adicionar hortelã, que além de servir para decorar 
servirá para intensificar o paladar.
(Poderá acrescentar no prato mais pão a gosto)

São já 27 os passeios 
organizados pelo Clu-
be de Cicloturismo 
Gafetense. Na manhã 

de domingo, numa prova de 
61 quilómetros que passou 
por todas as freguesias do 
concelho (reforço alimentar 
em Monte da Pedra), 93 ci-
clistas em representação de 
11 equipas oriundas de todo 
o país, enfrentaram a aspe-
reza (pouca, como convém) 
dos 61 quilómetros do traça-
do e deram um colorido dife-
rente a uma região que não 
se cansa de promover even-
tos com as mais diversas fi-

nalidades. Uma prova que a 
Câmara Municipal do Crato 

promoveu e que aqui fica re-
gistada. l

Luís Zagalo foi o ven-
cedor do ATP Alen-
tejo Tour Masters 
2019 do Crato, pro-

va inserida na Academia de 
Ténis de Portalegre, derro-
tando na final Filipe Serro-
te.
Foi mais um evento despor-
tivo de grande impacto rea-
lizado no Crato e que trouxe 
até aos courts municipais 
um quadro onde podiam 
competir 16 atletas.
O ATP Alentejo Tour Mas-
ters, evento desportivo 
apoiado pela Câmara Mu-
nicipal, tem a categoria 250, 
sendo, portanto, pontuável 
a nível nacional. Numa pro-
va que despertou natural 
curiosidade, disputada en-

tre os dias 15 e 16 de junho, 
foram distribuídos prémios 
até ao terceiro classificado.
A Câmara Municipal do Cra-
to reafirma a sua vontade 

de continuar a apoiar a prá-
tica desportiva e a promo-
ver todos os eventos que 
possam elevar o nome do 
concelhol

Mais do que 
uma imensa 
organização 
desportiva, 
o Futalegre 

é uma demonstração ine-
quívoca de como o futebol 
pode ser um importante 
polo dinamizador de conví-
vio, respeito e amizade. Foi 
isso mesmo que se passou 
no Estádio Municipal do 
Crato, na tarde de sábado, 
quando 25 equipas de todo 
o distrito de Portalegre, nas 
categorias de Petizes e Tra-
quinas, perfazendo mais de 
200 atletas de ambos os se-
xos, se concentraram para 
disputarem diversos jogos 
de futebol.
Com as bancadas reple-
tas de um público vibrante 
oriundo dos mais diversos 
concelhos do distrito, os jo-
vens praticantes, com ida-
des entre os cinco e os dez 
anos, deram asas ao dese-
jo de um dia poderem evi-

denciar os respetivos dotes 
em provas oficiais. Sempre 
a correr, sempre com von-
tade de fazer melhor, sem-
pre com grande respei-
to por todos os adversários 
(que o futebol tem adversá-
rios e não inimigos).
Esta demonstração de vita-
lidade, organizada pela As-
sociação de Futebol de Por-
talegre, o Futebol Clube 
do Crato e a que a Câmara 
Municipal do Crato deu de 
imediato o seu aval, dispen-

sando o estádio e todos os 
meios logísticos à sua dis-
posição, serviu ainda para 
demonstrar que o futebol, 
mesmo que praticado no 
interior do país, longe dos 
“olhares mais endinheira-
dos”, está longe de ter os 
dias contados. As equipas 
mistas provam que a mo-
dalidade está em progres-
são, mesmo que, muitas ve-
zes, tenham de ser os pais e 
os “carolas” dos clubes a su-
portarem despesas.l

27º Passeio de Cicloturismo

ATP ALENTEJO TOUR MASTERS 2019

Futalegre: A festa do futebol de 
formação foi ao Crato

DR




