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I N V E ST I M E N TO  Esta obra resultou de um investimento de 742 mil euros, sendo comparticipada 
em 85% por fundos comunitários e os restantes 15% divididos entre a Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano e o Município do Crato. 
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Máscaras Comunitárias: 
Um projeto social do Município do Crato

Restauro da Torre Sineira
Torre do Relógio da Vila do Crato



2 OPINIÕES

Ficha Técnica Correio dos Leitores

SUMÁRIO

Este não é um editorial comum. E não é, de todo, aquele que eu 
gostaria de escrever. Também não é um editorial que alguma vez 
pensei que escreveria, quando assumi funções há pouco mais 

de três anos. Previ que teria desafios, que teria que escrever e proferir 
palavras duras em momentos complexos. “Mas ninguém nos preparou 
para o que estamos a passar” – é o que oiço, muitas vezes em jeito de 
justificação e que talvez até já tenha usado em alguns momentos.

A verdade é que preparou. A vida dá-nos armas, dá-nos a capacidade 
de procurar soluções. Dá-nos a entrega às missões que enfrentamos 
e dá-nos a coragem de, cada dia, tomarmos decisões, coordenarmos 
equipas, fazermos escolhas. É de entrega que somos feitos estes dias.

Estas páginas – que na sua próxima edição terão um novo formato e 
serão mais próximas das nossas gentes– retratam praticamente um 
ano de notícias. Um início de um ano que parecia completamente 
normal e que depressa se transforma. E surgem então as notícias da 
resposta ao Estado de Emergência, da gestão do tema das escolas, 
do confinamento, das atividades para acompanhar o bem estar 
das populações confinadas às suas residências e limitadas nas suas 
atividades diárias. 

São notícias sobre um ano em que o mundo foi assaltado por uma  
pandemia, mas que nos permitiu fechar projetos, lançar obras, edificar 
soluções, assistir ao compromisso da construção da Barragem do 
Pisão, fazer história no futuro do abastecimento de águas à população 
do distrito de Portalegre, onde o Crato está inserido. Ter novos e 
importantes espaços ao serviço da das pessoas, como o Centro de Saúde 
do Crato ou a Extensão de Saúde de Gáfete, renovar o património como 
Praça do Municipio a Torre do Relógio, uma nova rotunda no centro do 
Crato, um Centro de Recolha Animal, novas Oficinas Municipais  ou 
mesmo o alargamento do cemitério.

Mas estes são os relatos visíveis. Hoje, quero deixar uma palavra a 
todos os factos e pessoas que não foram notícia neste boletim. Aos 
funcionários que diariamente se mantiveram a trabalhar durante o 
Estado de Emergência e em todos os dias de confinamento. Aos homens 
e mulheres cujo trabalho permitiu que o concelho se abastecesse, 
estivesse limpo, tivesse recolha de lixos, caminhos desimpedidos, 
arranjos urbanísticos. Aos trabalhadores e trabalhadoras dos 
supermercados, das farmácias. Aos médicos, enfermeiras e auxiliares 
– dos quais estas notícias não falam. Aos professores que fizeram por 
acompanhar os seus alunos em circunstâncias nunca vistas. A todos 
os profissionais e corpos diretivos das nossas IPSS´s que estiveram 
muito expostos e todos os dias têm saber responder, inovar e cuidar. À 
Proteção Civil aos Bombeiros e Forças de Segurança, que se mantêm 
ativos e respondem de uma forma exemplar. À resiliência dos 
empresários de todo o tipo de comércios e serviços. Aos agricultores 
que não podiam pedir  que os campos parassem de produzir e cujo 
trabalho foi e é fundamental à subsistência de todos. A todos os que 
arriscaram para estarmos aqui.

Folhear estas páginas transmite um misto de sensações – de coragem, 
de aprendizagem, de valorização da vida e das comunidades, do 
espírito de entreajuda e de partilha, como de responsabilidade pela 
proteção do outro através da nossa própria proteção. E é por Tudo isto 
que o Concelho do Crato é Crato por Tudo!

Joaquim Bernardo dos Santos Diogo
Presidente da Câmara do Crato
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“A ampliação do cemitério e a 
construção da casa mortuária. 
A construção da casa mortuária 
é uma mais-valia porque 
quando acompanhamos 
os nossos entes queridos a 
igreja onde eles costumam 
ficar não tem condições de 
aquecimento nem o mínimo 
de conforto. A ampliação do 
cemitério é importante porque 
no momento ele está lotado e 
quando existe algum funeral 
é preciso colocar os corpos 
nas campas já existentes. A 
ampliação do cemitério evitará 
que aconteçam estas situações.”

“O Centro de Saúde. Por 
temos uma população mais 
envelhecida, nesta altura de 
pandemia os cuidados de 
saúde ainda se tornam mais 
importantes.” 

“O novo Centro de Saúde, 
porque traz melhores 
condições de acesso, mais 
espaço, mais facilidade 
para entrar e sair, menos 
dificuldades na locomoção dos 
utentes e um acesso para os 
veículos mais fácil.”

“Na minha opinião, as obras 
de mais relevância para o 
Concelho do Crato são o Centro 
de Saúde,  porque estávamos a 
ficar sem condições no antigo, a 
Casa Mortuária, porque é uma 
mais-valia para pessoas que 
não têm tantas possibilidades 
de pagar 150€ à Santa Casa, e a 
Barragem do Pisão, porque vai 
trazer mais vida para o Alentejo 
ao nível económico e turístico.”

VOX POP

A nível de infraestruturas, o que considera 
mais importante no âmbito das obras feitas no 
concelho durante o ano de 2020? Porquê?
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Altice instalou antena no 
Pisão e Monte da Velha

Casa do Adro na rota dos 
peregrinos
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No dia 12 de agosto de 2020, 
foi assinado o contrato da 
empreitada para a Requalificação 
da Torre Sineira ou Torre do 
Relógio. Este monumento situa-se 
no centro da Vila do Crato e a sua 
reabilitação visa a dinamização 
do setor do turismo e da cultura, 
dando a conhecer a história deste 
edifício. 

A torre com mostradores de 
relógios tem 20 metros de altura, 
e remonta ao século XV com uma 
vista de 360 graus sob a vila do 
Crato.

Dotada das condições necessárias 
para visitas turísticas, que ante-
riormente eram difíceis de alcan-
çar, a requalificação da “Torre do 
Relógio” pretende também devol-
ver a dignidade e o destaque a este 
monumento que tanto orgulha os 
Cratenses. 

Prevê-se um investimento total 
elegível de 168.259,20€ comparti-
cipado pelo FEDER em 85 por cen-
to. O início da obra foi marcado 
para o último trimestre de 2020, 
com duração de cerca de nove 
meses. 

O Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, acompanhou, na tarde de 
4 de junho de 2020, o Presidente 
do Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, Joaquim Araújo, e o 
vogal da ULSNA Raúl Cordeiro 
numa visita de trabalho às obras 
do novo Centro de Saúde do Crato. 

Está localizado numa zona ampla 
e com excelentes acessibilidades. 
As obras decorreram dentro dos 
trâmites normais dos prazos 
estipulados. 

O Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, congratulou-se com o 
empenho, esforço e dedicação 

de todas as partes envolvidas 
na edificação deste projeto que 
permitiu melhorar as condições 
de resposta dos cuidados de 

saúde a todos os munícipes do 
concelho do Crato.

O Estádio Municipal do Crato, 
inaugurado em 2007 e que acolhe 
a equipa da casa, o Futebol Clube 
do Crato (FCC), está em fase final 
das intervenções de manutenção 
e requalificação, que foram 
executadas durante os últimos 
meses. 

Preparado para 500 espetadores, 
o “Anfiteatro dos Sonhos” apre-
senta-se nesta época desportiva 
com todas as condições para rece-
ber jogadores, equipas técnicas e 
público de forma condigna. 

Após várias obras de conservação 
e manutenção nos revestimentos 
exteriores e interiores, intervenção 
em equipamento e maquinaria 
de suporte indispensáveis ao bom 
funcionamento do espaço, foi 
agora substituído o relvado. Este já 
se encontrava bastante degradado 
e foi trocado por outro, com relva 
sintética de 60 milímetros de 
altura, aprovado pela FIFA. Foi 
também efetuada a substituição 
dos canhões de rega com sistema 
automático, a colocação de novos 

bancos de suplentes e nova 
instalação sonora. 

Será ainda feita a remodelação 
das cadeiras e a colocação de piso 
antiderrapante nas bancadas do 
público, colocação de manga para 
acesso ao relvado dos jogadores e 
técnicos, aposição do novo placar 
marcador eletrónico, reparação 

da rede e colocação de pára-bolas 
nos limites envolventes do campo 
de futebol. Serão colocados led’s 
nas torres de iluminação, criando 
condições para filmagem de jo-
gos noturnos e será feita a repara-
ção e substituição do sistema elé-
trico e iluminação da Secretaria, 
corredor de acessos e balneários 
e ainda a substituição dos proje-

tores exteriores da fachada para 
sistema led, instalação de nova 
sinalética e criação de um novo 
campo para Fut 5, para treinos de 
equipas de formação. 

Situado numa área que abrange 
11.700 metros quadrados, o 
Estádio conta com um edifício de 
apoio com três bilheteiras, uma 

sala polivalente e uma de apoio, 
bem como balneários, ginásio, 
gabinete médico, bar e sala de 
imprensa. 

No dia 25 de setembro de 2020 
foi assinado o auto de receção 
provisório da obra do novo 
Centro de Saúde do Crato. 
Esta obra resultou de um 
investimento de 742 mil 
euros, sendo comparticipado 
em 85 por cento por fundos 
comunitários e os restantes 
15 por cento divididos entre 
a Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano e o Município 
do Crato. De referir ainda 
que o Município já cedera o 
espaço, bem como o projeto 
para o novo Centro de Saúde. 

Uma obra há muito ansiada, 
uma infraestrutura de relevância 

acrescida para a população do 
concelho.

Novo Centro de Saúde abre em breve

Requalificação do Estádio Municipal do Crato

Restauro da Torre Sineira
Torre do Relógio
Assinatura da Empreitada de Requalificação da Torre 
Sineira / Torre do Relógio da Vila do Crato

Auto de receção provisório da obra

Visita à obra em fase de conclusão
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Casa do Adro na rota dos peregrinos

Ampliação e requalificação do Cemitério e 
construção da Casa Mortuária do Crato 

O tanque principal do Parque Aquático do Crato foi alvo de uma 
intervenção de refechamento das juntas e reparação das caleiras.
Também a iluminação interior foi substituída por leds multicolores 
de baixo consumo em todos os tanques. Iluminando-os de forma 
criativa, potenciando diferentes ambiências aos utilizadores do 
espaço ao longo do ano.
Piscinas municipais não abriram no verão
A Comissão Municipal da Proteção Civil decidiu por unanimidade 
emitir parecer para não abrir durante a época balnear de 2020 os 
equipamentos municipais - Parque Aquático do Crato, Piscina 
Municipal de Gáfete e Tanque de Aprendizagem de Vale do Peso - 
como forma a prevenir focos de contágio de COVID-19.
Os riscos de propagação do coronavírus associados ao 
funcionamento deste tipo de equipamentos pesaram na decisão 
da comissão, que considerou por isso não estarem reunidas todas 
as condições de segurança para a abertura das Piscinas Municipais.

Conservação e manutenção do 
Parque Aquático do Crato 

O Município do Crato lançou a 
empreitada para a Requalificação 
do Edifício da Casa Paroquial do 
Crato para a criação de Habitação 
Social Temporária “Casa do Adro” 
destinada aos peregrinos. A Casa 
do Adro, situada junto à Igreja 
Matriz foi pensada para receber 

os peregrinos que atravessam 
o Alentejo. Quer sejam os que 
se dirigem para o Santuário de 
Fátima, quer para Santiago de 
Compostela, através do Caminho 
Nascente. A sede do concelho fica 
assim dotada de um albergue 
temporário destinado a todos os 

romeiros. A recuperação deste 
imóvel implicou um investimento 
de 199 mil euros, comparticipados 
em 15 por cento pelo Município do 
Crato.

As obras de ampliação e 
requalificação do cemitério e a 
construção da casa mortuária 
do Crato estão previstas para o 
início do próximo ano com um 
investimento total de cerca de 1 
milhão de euros para a Câmara 
Municipal do Crato. 

O projeto de arquitetura já foi 
adjudicado e terá uma nova 
casa mortuária, novas zonas 
de sepulturas e um 
espaço novo para 
ossários. 

A maqueta animada 
está disponível nas 
redes sociais do 
município e nela 
se pode visionar 
o alargamento do 
atual cemitério e a 
solução engenhosa 
encontrada para 
fazer frente à necessidade de 
espaço. “Mas não um espaço 
qualquer: para a autarquia foi 
sempre importante encontrar 
uma forma de fazer frente 
a esta necessidade urgente, 
mas de uma forma condigna, 
harmoniosa, que transmita 
uma mensagem de valorização 
de todos os entes queridos 
que perdemos. Um espaço de 

acolhimento e de introspeção, 
que englobasse todos os credos 
de forma ecuménica”

O cemitério enquadra-se em três 
espaços bem distintos, o primeiro, 
a casa mortuária, o segundo a 
zona das sepulturas, elencadas 
em duas fases, e o terceiro, a área 
dos ossários. A casa mortuária está 
concebida num espaço dividido 
em duas zonas bem distintas: 

uma maior, que dispõem de 
um pequeno altar, com o seu 
púlpito anexo, proporcionando 
a realização do culto religioso de 
acordo com a tradição católica 
instituída. O outro espaço menor 
e sem símbolos de caracter 
religioso, “criado para que se 
possa assumir um maior respeito 
por aqueles que partiram e que 
assumidamente decidiram não 

professar qualquer credo”, como 
refere o Arquiteto Manuel João 
Fonseca, autor do projeto.

A zona das sepulturas propria-
mente ditas enquadram-se em 
duas fases, a primeira que assu-
me 89 campas e a segunda 102. 
Por último, o ossário será cons-
tituído, numa primeira fase, 
para a colocação de cerca de 100 
depositários.

O projeto irá contem-
plar um conjunto de 
elementos arquitetó-
nicos únicos, nomea-
damente três Anjos 
da Guarda dispostos 
harmoniosamente, 
contendo uma men-
sagem que pode ser 
interpretada da se-
guinte forma: Um 
anjo na entrada, à 

porta, outro sentado lendo um 
livro na companhia de uma fi-
gura que representa o Espírito 
Santo e outro altaneiro que as-
sume a proteção de todos os vi-
sitantes. Passado e Futuro, Tra-
dição e Inovação são as palavras 
de ordem deste projeto que se 
manifesta quer esteticamente, 
quer estruturalmente.

Construção de Gavetões
Campas no Cemitério do Crato

De forma a colmatar a falta de 
espaço em sepultura térrea no 
cemitério do Crato, a Câmara 
Municipal do Crato decidiu 
levar a cabo a construção de 24 
espaços destinados a gavetões 
de consumpção aeróbica. 

Visa esta solução garantir a 
salvaguarda do esgotamento 
total do atual cemitério.

Não obstante foram também 
reajustados novos espaços 
mais a sul, de forma a conseguir 
construir sete novas campas 
rasas.

Está para breve o lançamento 
da obra de ampliação do atual 
cemitério e da casa mortuária, 
colmatando-se, desta forma, 
todos os constrangimentos que 
agora se colocam.

NOVEMBRO
CRATO EM NOTÍCIAS
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Altice instalou antena no Pisão e Monte da Velha Ampliação do Lar de Santo 
António

Protocolo para a Deslocação 
e Construção da Extensão de 
Saúde de Gáfete 

Encerramento e Selagem 
do Depósito de Resíduos 
Volumosos em Aldeia da Mata

O Município do Crato, após longas 
negociações com a empresa ALTI-
CE, avançou com o arrendamen-
to de um espaço municipal para 
assegurar a colocação da antena e 
outros equipamentos de interliga-
ção à infraestrutura de telecomu-
nicações da operadora. Os anseios 
da população do Pisão e Monte da 
Velha, no concelho do Crato, foram 
finalmente correspondidos com a 

instalação de antena para comuni-
cações de voz e dados.
Desde o surgimento das 
comunicações móveis em Portugal 
no início dos anos 90, que os 
habitantes do Pisão e Monte da 
Velha reclamavam por melhor 
cobertura de sinal. 
O Presidente do Município 
do Crato, Joaquim Diogo, e a 

Presidente da União das Freguesias 
de Crato e Mártires, Flor da Rosa e 
Vale do Peso, Ana Izabel Merêces, 
estiveram presentes no arranque 
das obras e manifestaram-se 
“satisfeitos pela concretização 
deste projeto e por finalmente 
a população do Pisão e Monte 
da Velha verem os seus anseios 
realizados”.

O Município do Crato resolveu, 
a 29 de julho de 2020, o 
impasse burocrático de 15 anos 
viabilizando a doação de três 
lotes de terreno para ampliação 
das instalações da Associação 
de Amizade e Infância e Terceira 
Idade - Lar de Santo António - 
em Aldeia da Mata.

Isabel Amieiro, Presidente da 
Direção do Lar de Santo António, 
congratulou o Presidente do 
Município do Crato pela ajuda 
na “realização de um sonho há 
muito desejado pela direção 
da instituição”. Joaquim Diogo, 
Presidente do Município do 
Crato, destacou a importância do 
trabalho que as instituições de 
solidariedade social do concelho 
prestam às comunidades no 
apoio e no acompanhamento 
da população. “Estarei sempre 

ao lado de quem bem faz, e por 
isso desejo que a direção do 
Lar de Santo António avance a 
breve trecho com mais projetos 
estruturantes e que concretize 
mais obra no concelho, como é 
apanágio desta instituição em 
tudo o que faz e idealiza”, afirmou 
o Presidente.

O Lar de Santo António, a 
funcionar desde 1984, presta 
cuidados a 58 utentes internos, 
nove em apoio domiciliário 
e a oito utentes em centro de 
dia, na Aldeia da Mata. Com 
estes lotes de terreno a direção 
do lar pretendeu melhorar as 
condições de trabalho dos seus 
técnicos com novos gabinetes 
de trabalho e mais espaço para 
a realização das atividades do 
dia a dia da instituição.

O Presidente do Município do 
Crato, Joaquim Diogo, assinou, 
no dia 27 de dezembro de 2019 
em Portalegre, o Protocolo para 
a Deslocalização e Construção 
da Extensão de Saúde de Gáfete. 
“Esta é uma obra há muito 
desejada pela população de 
Gáfete e um anseio meu que 
agora vejo em andamento e 
que irá beneficiar em muito os 
cidadãos” afirmou o presidente 
do município durante a cerimónia 
de assinatura do protocolo que 
decorreu na sala de conferências 
do Hospital Dr. José Maria Grande. 

Depois do arranque das obras do 
novo Centro de Saúde do Crato no 
mês de setembro, o Município do 
Crato e a Unidade Local de Saúde 
do Norte Alentejano (ULSNA) 
demonstraram mais uma vez 
o empenho e o compromisso 
em melhorar a qualidade dos 
serviços de saúde do concelho, 
no dia em que o Hospital Distrital 
de Portalegre celebrou 45 anos de 
existência.

O Município do Crato procedeu, 
no dia 17 de junho de 2020, ao 
encerramento e selagem do 
espaço de depósito de resíduos 
volumosos (Monos e Monstros) 
e resíduos verdes da freguesia 
de Aldeia da Mata.

O serviço está assegurado, 
gratuitamente, pela Câmara 
Municipal do Crato, mediante 
a agendamento prévio pelo 
contacto: 245 990 110 / 
245 990 117 / 245 699 111

Vale do Peso com melhores acessos
A Câmara Municipal do Crato 
desbloqueou um impasse de 
12 anos com a realização da 
escritura pública com Joaquim 
de Carvalho Grilo, referente 
à doação de uma parcela de 
terreno de 600 m2 situada no 
caminho do Pontão, em Vale do 
Peso. Este terreno, que passou 
a integrar o domínio público, 
servirá para alargamento do 
acesso a Vale do Peso.

Curso de formação em Olaria

No dia 26 de outubro de 2020, a 
Câmara Municipal do Crato, em 
parceria com o IEFP, deu início à 
Formação em Olaria na Escola 
de Olaria em Flor da Rosa. 
A formação, com duração de um 
ano, conta com 17 alunos sob a 
supervisão de dois formadores 

Rui Heliodoro, oleiro mais 
antigo de Flor da Rosa, e Susana 
Perpétua, responsável pela 
pintura de cerâmica. 
O intuito principal da formação 
é transmitir conhecimentos de 
olaria aos alunos para que estes 
possam perpetuar a tradição às 

gerações vindouras, de forma 
a manter vivos o artesanato e 
a história da aldeia de Flor da 
Rosa. As aulas são lecionadas 
no edifício reabilitado em 
2019, dotando o espaço das 
condições necessárias para este 
tipo de formação.

NOVEMBRO
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Barragem do Pisão com 171 milhões de euros

CIMAA lança concurso público 
internacional

POAT aprova avaliação da Barragem do Pisão

No âmbito do esboço do 
Plano de Recuperação 
e Resiliência entregue 
pelo Governo à União 

Europeia, a 16 de outubro de 2020, 
o Aproveitamento Hidroagrícola 
de Fins Múltiplos do Crato 
(Barragem do Pisão) irá receber 
171 milhões de euros para a sua 
construção.

De acordo com o documento, a 
Barragem do Pisão “permite ga-
rantir uma reserva estratégica de 
água que poderá constituir uma 

alternativa de abastecimento pú-
blico (às populações do Distrito de 
Portalegre) e permitir o estabeleci-
mento de novas áreas de regadio.”

A sua implementação será uma 
resposta para situações de risco, em 
particular para enfrentar situações 
de seca extrema.

Este projeto garante a construção 
de uma central fotovoltaica de 
150 megawatts, flutuante com a 
instalação dos painéis no espelho 
de água da albufeira com produção 

útil acima dos 250 gigawatts/hora 
anuais. Poderá ser complementada 
por “um circuito hidroelétrico 
reversível com potência instalada 
significativa, criando também, 
ao nível  da energia, uma reserva 
estratégica armazenando energia 
sob a forma de água na albufeira 
da barragem, pronta a entrar 
na rede através, também, da 
produção hidroelétrica, segundo 
as conclusões do grupo de trabalho 
criado pelo governo para analisar 
a viabilidade técnico-financeira 
deste empreendimento. 

Além destas mais valias apontadas 
é destacado o seu potencial para 
“aproveitamento turístico, através 
da diversificação de oferta num ter-
ritório caracterizado pela riqueza 
ambiental, patrimonial e cultural” 
possibilitando a criação de um es-
pelho de água de dimensões con-
sideráveis e com zonas morfolo-
gicamente diferentes de caracter 
turístico, lúdico e recreativo.

Segundo o Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, “este passo vem retirar todas 

as dúvidas sobre a concretização da 
barragem porque, neste momento, 
além da vontade política está em 
marcha a dotação financeira para a 
execução da obra até 2025”.

Um ano após o anúncio público da 
Barragem pelo Ministro Adjun-
to e da Economia, Pedro Siza Viei-
ra, a Comunidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo (CIMAA) lançou, 
no dia 3 de junho de 2020, o con-
curso Público Internacional para a 
“Avaliação da Sustentabilidade e 
Desenvolvimento Integrado dos 
Recursos Hídricos e Energéticos 
do Empreendimento de Aprovei-
tamento Hidráulico de Fins Múl-
tiplos do Crato” (Barragem do Pi-
são), no valor de 1,3 milhões de 
euros. 
Joaquim Diogo, Presidente 
do Município do Crato, grato 
pelo empenho de todos os 
técnicos, presidentes de câmara 
do Alto Alentejo, deputados e 
ministros, e perante este anúncio 
reafirmaram a sua convicção “que 
este empreendimento será uma 
realidade, e o passo firme agora 

dado em direção à concretização 
da Barragem do Pisão vai 
relançar para o futuro todo o Alto 
Alentejo”.

A Comissão Diretiva do Programa 
Operacional de Assistência Técnica 
(POAT) 2020 aprovou, em reunião 
realizada no dia 27 de abril, a 
candidatura apresentada pela 
Comunidade Intermunicipal do 
Alto Alentejo (CIMAA) para a 
realização do “Estudo de Avaliação 

para a Sustentabilidade do 
Empreendedorismo Hidráulico 
do Crato – Barragem do Pisão”, 
referente ao projeto desta obra 
estruturante para o Alto Alentejo.   
O Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, congratulou-se com a 

respetiva aprovação, salientou e 
enalteceu o esforço e empenho 
de todos os envolvidos.

Esboço do Plano de Recuperação e resiliência atribui 171 milhões de euros para a construção da barragem
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7SOCIEDADE

Crato participa na Nova Empresa Intermunicipal 
de Águas do Alto Alentejo

Sete novos estagiários na 
Câmara Municipal ao abrigo do 
Programa PEPAL 

Programa da Semana Santa 
Online

75.º Aniversário das Nações 
Unidas

O  Município do Crato foi um 
dos dez municípios dos 15 do 
concelho de Portalegre que, no 
dia 30 de setembro criaram a 
Empresa Intermunicipal Águas 
do Alto Alentejo, para gestão 
da distribuição de águas de 
abastecimento público e recolha 
de efluentes. 
Esta empresa é totalmente de 

capitais públicos e foi criada 
pelos municípios do Crato, Alter 
do Chão, Arronches, Castelo de 
Vide, Fronteira, Gavião, Marvão, 
Nisa, Ponte de Sor e Sousel.
A Empresa Intermunicipal de 
Águas do Alto Alentejo permi-
te garantir qualidade, estabili-
dade e eficiência na distribuição 
dos serviços de água nos territó-

rios que abrange, objetivo parti-
cularmente indispensável numa 
região onde a população é bas-
tante dispersa e, com escassez de 
recursos hídricos, fazendo com 
que a região,    tenha necessidades 
especiais no que diz respeito ao 
abastecimento de águas.

No âmbito da 6ª edição do Pro-
grama de Estágios Profissio-
nais na Administração Local 
(PEPAL), o Município do Crato 
assinou contrato com sete es-
tagiários que iniciaram funções 
no dia 10 de março, nas áreas 
da Comunicação, Turismo, Ação 
Social e Contabilidade. Na ses-
são de boas vindas, o Presidente 

da Câmara Municipal do Crato, 
Joaquim Diogo, saudou os novos 
colaboradores com palavras de 
ânimo e estímulo, sublinhando 
a importância destes programas 
para renovação e vitalidade dos 
serviços e contribui para a for-
mação de futuros profissionais.

A celebração da Quaresma e 
Semana Santa do Crato teve a sua 
programação alterada em virtude 
da pandemia por Covid-19. A 
solução encontrada para colmatar 
a impossibilidade de organizar 
estes acontecimentos da forma 
tradicional foi a transmissão 
das celebrações religiosas da 
Semana Santa online, para 
manter a segurança e como forma 
de combate à transmissão da 
pandemia. 

A Semana Santa é uma tradição 
religiosa cristã que celebra a 
Paixão, a Morte e a Ressurreição 
de Jesus Cristo. A Vila do Crato 
congrega todos os anos centenas 
de fiéis para uma programação 

de cerca de uma semana de 
eventos religiosos e culturais 
incontornáveis, com grande 
simbolismo e tradição.

O Município do Crato associou-
se às comemorações do 75.º 
aniversário das Nações Unidas, 
que se celebrou, no dia 24 de 
outubro de 2020, iluminando 
de azul a Varanda do Grão-Prior, 
monumento icónico da Vila. 

Juntando-se a outras centenas 
de Municípios, em Portugal e no 
Mundo, procuramos assinalar a 
importância daquela Instituição, 
nos esforços que desenvolve em 

prol da paz, do desenvolvimento 
sustentável das nações e dos 
direitos humanos, transmitindo 
uma mensagem de esperança 
nestes tempos de incerteza, na 
convicção de que a Humanidade, 
junta, será sempre mais forte e 
que os desafios adiante poderão 
ser ultrapassados com o esforço 
de todos. 

Parabéns, Nações Unidas!
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Medidas de apoio às famílias, empresas e 
instituições do concelho 

Serviços da ULSNA totalmente 
reabastecidos

Município do Crato recebeu 
máquina de desinfeção a ozono

Entrega de kits de proteção 
contra o novo coronavírus: 
trabalhadores municipais, 
comércio e serviços locais de 
Freguesia 

Higienização e desinfeção dos espaços públicos 
do Município do Crato

Ativado Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil do Crato 

Lavagem e desinfeção dos contentores do lixo e 
introdução de dispensadores de álcool gel junto 
aos Multibancos do Município

A Câmara Municipal discutiu 
e aprovou, no dia 2 de abril 
de 2020, sob proposta do 
presidente Joaquim Diogo, um 
conjunto de medidas de apoio 
às empresas e aos munícipes 
do concelho que começaram a 
sofrer os efeitos da pandemia 
por Covid-19. 
A primeira medida foi a 
suspensão do pagamento das 
rendas de habitação social 
propriedade do Município, 
nos meses de abril, maio e 
junho de 2020. Seguidamente, 
a suspensão da cobrança 
de todas as taxas relativas à 
ocupação do espaço público 
e publicidade, a todos os 
estabelecimentos comerciais. 
A terceira medida tratou-se da 

inserção integral do pagamento 
de todas as taxas urbanísticas 
até 31 de dezembro de 2020, 
não dispensando, no entanto, 
todos os licenciamentos nos 
termos da lei. A isenção integral 
do pagamento de todos os 
ingressos nos espaços culturais 
sob jurisdição municipal até 
31 de dezembro de 2020 foi a 
quarta medida adotada. Foi 
suspensa toda a faturação 
da água, saneamento e 
resíduos sólidos nos meses de 
abril, maio e junho de 2020, 
retomando a faturação normal 
no mês de julho de 2020, 
reportado ao consumo de água 
no mês de abril de 2020. A 
sexta medida foi a suspensão 
da emissão de faturação das 

rendas dos estabelecimentos 
comerciais propriedades do 
Município durante os meses 
de abril, maio e junho de 2020, 
sendo a situação reavaliada 
em junho de 2020. Foi a 
operacionalizado, com carater 
de urgência, Gabinete de 
Apoio ao Empreendedorismo 
e Desenvolvimento Económico 
do Município do Crato às Micro 
e Pequenas Empresas sediadas 
no município. Por fim, uma 
medida de deferimento do 
pagamento de todas as taxas 
e tarifas emitidas e não pagas 
a receber presencialmente 
através da Tesouraria do 
Município, para o mês de julho 
de 2020. 

Dando cumprimento ao plano 
de "desconfinamento" em vigor, 
a ULSNA – Unidade Local de 
Saúde do Norte Alentejano, 
a CIMAA – Comunidade 
Intermunicipal do Alto Alentejo 
e a Câmara Municipal do Crato 
informaram a população, no 
dia 20 de maio de 2020, que os 
serviços nos centros de saúde 
e hospitais do Alto Alentejo, 
tinham sido totalmente 
restabelecidos depois das 
restrições provocadas pelo 
confinamento e Estado de 

Emergência. 
Significa que, a partir desta 
data, os serviços de saúde 
passaram a trabalhar de forma 
normalizada, respeitando 
apenas as instruções emitidas 
pela Direção Geral de Saúde. 
Solicitou-se aos utentes que 
contactassem os serviços 
administrativos da unidade 
de saúde mais próxima para 
reagendar consultas, cirurgias 
ou exames complementares 
de diagnóstico eventualmente 
suspensos. 

A Câmara Municipal do Crato 
recebeu, do grupo A. MatosCar, 
no dia 31 de julho de 2020 
Máquina de desinfeção a 
ozono, um instrumento para 
higienização do interior das 
viaturas do município, útil e 
eficaz no combate à pandemia 
do Covid-19. A entrega foi 
feita pelo administrador 
da empresa, Pedro Matos, 

ao presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Diogo.
A Máquina de Ozono é um 
aparelho que transforma 
moléculas de oxigénio em 
moléculas de Ozono, com o 
objetivo de desinfeção, através 
do processo de contacto com 
microrganismos, provocando a 
sua morte celular. 

A Câmara Municipal distribuiu 
kits de proteção aos trabalhadores 
da autarquia, do comércio e 
serviços locais, e a todos os 
funcionários das Juntas de 
Freguesia do concelho. Esta 
ação teve como finalidade a 

sensibilização dos trabalhadores 
para a importância da sua 
proteção, mesmo com a retoma 
das atividades económicas com o 
fim do Estado de Emergência.

O Município do Crato começou, na 
noite de 21 de março, a higienização 
e desinfeção dos espaços públicos e 
ruas do concelho. 
A ação estendeu-se a todas 
as freguesias e localidades do 
município. A iniciativa foi mais 
uma medida no sentido de evitar 
a propagação do novo coronavírus 
covid-19. Mais uma vez apelou-se 
a toda a população que cumprisse 
as medidas de prevenção que 
têm sido amplamente divulgadas 
pelas autoridades competentes.

O Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil do 
Crato esteve automaticamente 
ativo desde as 00-.00 do dia 3 de 
maio, na sequência da situação 
epidemiológica da COVID-19, 
declarou-se a situação de 
calamidade em todo o território 
nacional, desde às 00:00 de 3 de 
maio de 2020 até às 23:59 do dia 

17 de maio de 2020, nos termos 
de Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 33-A/2020 de 30 
de abril de 2020. A declaração 
de calamidade esteve prevista 
na Lei de Bases de Proteção Civil 
(Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
alterada pela Lei Orgânica 
n.º1/2011, de 30 de novembro 
e pela Lei n.º80/2015, de 3 de 

agosto. O n.º 4 de artigo 21.º de 
referida Lei, determinou que 
“A declaração da situação de 
calamidade implica a ativação 
automática dos planos de 
emergência de proteção civil do 
respeito nível territorial.” Face 
ao exposto, e de acordo com o 
referido quadro legal. 

No dia 8 de julho, o Município do 
Crato procedeu à higienização e 
desinfeção dos 199 contentores do 
lixo do concelho numa operação 
que demorou três dias e que 
pretendeu garantir as condições 
necessárias para o bom estado e 
manutenção dos equipamentos.

Também por motivos de 
contingência e ação para a 
prevenção e transmissão de 
infeção humana pelo coronavírus 
(SARS-CoV12 e COVID-19), a 
Câmara Municipal do Crato 

disponibilizou gel desinfetante 
em todas as caixas Multibanco 
do Município. Para uma melhor 
proteção, aconselhou, também, 

a limpeza do teclado do 
multibanco com um toalhete 
antes da sua utilização.
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Oferta de equipamentos de proteção individual contra a pandemia 
de Covid-19 a diferentes IPSS

Câmara Municipal do Crato ofereceu kits de proteção individual a todos os 
munícipes 

Máscaras Comunitárias: um projeto social do Município do Crato 

A Câmara Municipal do Crato 
ofereceu, no dia 28 de abril, 
equipamentos de proteção 
à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
do Crato, à Guarda Nacional 
Republicana do Crato e Gáfete e 
ao Centro de Saúde do Crato. 
Desde o início da pandemia 
de Covid-19, em março 
de 2020, que a Câmara 
Municipal do Crato procurou, 
de forma articulada, 
oferecer equipamentos de 
proteção individual a todas 
as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 
(IPSS) do Concelho do Crato, 
Profissionais de Saúde, 
Bombeiros e GNR, de forma 
a contribuir para a prevenção 
do contágio da doença. “A 

especial proteção destes 
profissionais em contexto de 
disseminação rápida de um 
vírus é fundamental, já que são 
os homens e as mulheres que 
trabalham na linha da frente 
desempenharam uma missão 
fundamental no combate ao 
inimigo invisível e insidioso que 
nos ataca”, referiu o Presidente 
da Câmara Municipal, Joaquim 
Diogo.
A operação coordenada 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal já fez chegar, à 
data do fecho deste boletim, 
mais de 4000 pares de luvas 
descartáveis; 4000 máscaras 
cirúrgicas; 200 litros de 
desinfetante gel para as mãos; 
500 batas descartáveis; 500 
toucas; 500 proteções de pés; 

300 óculos de proteção; 300 
viseiras. O principal objetivo 
sempre foi aumentar os níveis 
de proteção dos profissionais 

daquelas instituições, que 
asseguram diferentes respostas 
sociais no concelho. “A todos 
estes profissionais, só temos 

uma palavra a dizer: obrigado!”, 
sublinha Joaquim Diogo.

A Câmara Municipal do Crato, 
no dia 1 de maio, distribuiu 
ao domicílio, kits de proteção 
contra a transmissão do novo 
coronavírus composto por 
máscara de proteção e álcool 
gel desinfetante para as mãos 

a todos os munícipes, de 
modo a permitir uma maior e 
mais segura mobilidade dos 
cidadãos nas suas deslocações 
imprescindíveis.
O Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 

Diogo sublinhou a importância 
da participação de todos os 
Presidentes de Junta e o seu 
envolvimento na distribuição 
destes equipamentos, bem 
como a todos os profissionais 
que estiveram na preparação e 

logística dos mesmos. A Câmara 
Municipal do Crato reforçou 
ainda o apelo para o estrito 
cumprimento das normas 
de prevenção e recomendou 
que estes equipamentos 
de proteção individual 

fossem utilizados de forma 
responsável, regrada e rigorosa, 
em saídas imprescindíveis por 
parte dos cidadãos.

O Município do Crato envolveu 
a comunidade do concelho 
na confeção de máscaras 
comunitárias. Para tal, 
disponibilizou, a partir de 
dia seis de maio, um Kit de 
Voluntário composto por 
tecido, elásticos, linhas e 
um plano de produção, para 
que cada munícipe pudesse 
participar nesta campanha 
contribuísse com o seu tempo 
e habilidade na confeção de 
máscaras comunitárias que 
depois eram distribuídas por 
todos. Com a reabertura do 
comércio local após Estado de 
Emergência e confinamento 
provocados pela pandemia de 
Covid-19 foi necessário criar 

novas rotinas de segurança e 
proteção. O projeto comunitário 
teve também como objetivo 
sensibilizar as populações 

para a importância do uso de 
proteção individual nas rotinas 
diárias.
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10 EDUCAÇÃO

O presidente do Município do Crato recebeu no seu gabinete, no dia 
7 de janeiro, os alunos do Centro Infantil “A Eira” bem como os do 
Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo da EBI prof. Ana Maria Ferreira Gordo 
para celebrar o Canto das Janeiras.

Centro Infantil “A Eira”
Os 21 meninos e meninas da Sala do Pré-Escolar, com idades ente 
os 3 e os 6 anos, entoaram os versos da canção “Os Três Reis” para 
contentamento dos funcionários, vereador e presidente da Câmara 
Municipal do Crato. Esta iniciativa realiza-se há já alguns anos e tem 
um significado muito especial, já que permite manter as tradições 
vivas e celebrar a data de forma terna,  alegre e divertida. 

EBI prof. Ana Maria Ferreira Gordo
Depois do Jardim de Infância “A Eira”, foi a vez dos alunos do 
Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo da EBI prof. Ana Maria Ferreira Gordo 
deslocarem-se à Câmara Municipal para cantar as Janeiras ao 
Presidente Joaquim Diogo. Cerca de 40 crianças cantaram e 
desejaram “boas festas com paz para toda a gente”.
As Janeiras (ou cantar as Janeiras) é uma tradição existente em 
Portugal que consiste em grupos de pessoas, vizinhos, amigos, 
saírem a cantar músicas de Natal e de Ano Novo. A tradição mandava 
pedir aos residentes, sobras das Festas. 

“Era uma vez, histórias contadas na biblioteca”

Auxílios financeiros a 
estudantes do Ensino Superior

A rúbrica “Era uma vez, histórias 
contadas na biblioteca”, em 
conjunto com a iniciativa “Bora 
lá”, surgiu como alternativa de 
entretenimento para os mais 
pequenos.
E durante o confinamento,  uma 
vez por semana, colaboradoras 
da Biblioteca Municipal do 

Crato, contaram uma história, 
com transmissão online, para 
manter os mais pequenos 
em contato com a literatura 
infantil.

Encontra-se aberto o período de candidaturas para apoio 
financeiro aos estudantes do Ensino Superior para o ano letivo 
2020/2021.
As candidaturas devem ser formalizadas no setor de Ação Social 
do Município, durante um período de 30 dias, até ao dia 7 de 
dezembro de 2020.
É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
a) Boletim de candidatura fornecido pelos serviços de ação 
social da Câmara Municipal do Crato ou no site do Município;
b) Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
c) Comprovativo do Recenseamento;
d) Número de Identificação Fiscal;
e) Número de Identificação Bancária;
f) Atestado de residência com indicação do número de pessoas 
que constituem o agregado familiar;
g) Declaração de IRS do ano anterior a que respeita o apoio;
h) Comprovativo de matrícula;
i) Declaração de aproveitamento escolar do ano transato;
j) Declaração dos serviços de ação social do estabelecimento 
de ensino em que se encontra inscrito que comprove a sua 
candidatura a ação social escolar e o seu indeferimento (a não 
atribuição de bolsa de estudo).
O formulário de candidatura está disponível em:
https://bit.ly/3otOZaI

Prémio de Excelência 
e Valor para 30 alunos da EBI
A Câmara Municipal do Crato 
e a Escola EBI Prof. Ana Maria 
Ferreira Gordo atribuíram, a 8 
de janeiro de 2020, os Prémios 
de Mérito referentes ao ano 
letivo 2018/2019.
Foram distinguidos 20 alunos 
com os prémios de “Excelência” 
e 11 alunos com os prémios de 
“Valor”, dos 2.º ao 9.º ano de 
escolaridade, de acordo com 
critérios como os resultados 
escolares, o empenho ou 
comportamento. Consistiam num 
diploma e num livro do Plano 

Nacional de Leitura.
Este ano, a Câmara Municipal 
do Crato também distinguiu 
dois alunos com a atribuição do 
Prémio Municipal de Excelência 
e Valor Escolar a Mariana Leitão 

Martins e Salvador Filipe Nicolau 
Dias, respetivamente, com a 
oferta de um diploma e um 
telemóvel topo de gama. 
Parabéns a todos!

No Dia de Reis cumpre-se a tradição

Abertura do Ano Letivo em Festa! 

A receção aos alunos do pré-
escolar foi em festa! Com o 
espírito e a missão de que, 
apesar do atual contexto e das 
normas de segurança, a escola 
é o lugar de que todos sentiam 
falta, fundamental para o 
desenvolvimento das crianças.
Neste período, a Câmara 
Municipal do Crato respondeu 
aos primeiros desafios, 
garantindo o acesso gratuito 

aos cadernos de atividades 
bem como à ferramenta da 
Escola Virtual, o que permitiu 
a continuidade da ligação dos 
mais novos às tecnologias. 
O fornecimento de fruta 
diariamente foi a escolha certa 
para um lanche saudável. 
Também o transporte de 
crianças foi um desafio que 
a Câmara Municipal do Crato 
respondeu, assegurando o acesso 

ao transporte a todas as crianças 
e jovens em idade escolar, 
com acréscimo de viagens e 
reorganização dos meios, devido 
à necessidade de contenção da 
pandemia. 
O segundo dia de receção 
para os alunos do 2º e 3º ciclo 
manteve o espírito de empenho 
para garantir o regresso com 
saúde às atividades letivas.

O Presidente da Câmara 
Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, a convite do Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia 
do Crato, Mário Cruz, participou 
na abertura do ano letivo 
2020/2021 do Jardim Infantil 

“A Eira”, no dia 22 de setembro, 
aproveitou para cumprimentar 
as novas Educadoras de 
Infância, fazendo votos de “que 
se realizem profissionalmente 
e pessoalmente no Crato”. A 
todos os restantes profissionais 

do Jardim Infantil, Joaquim 
Diogo deseja que “mantenham 
a sua entrega em prol das 
crianças do concelho e que 
partilhem seu conhecimento 
com as novas Educadoras.”

Jardim Infantil A Eira de portas abertas

O Setor de Educação do Município do Crato disponibilizou ajuda no acesso às Plataformas E-du.
Crato, Escola Virtual, entre outro tipo de apoios e esclarecimento de dúvidas às famílias, a fim de 
complementar o estudo em casa de centenas de alunos. 

Apoio Informático aos Alunos e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Crato

NOVEMBRO
CRATO EM NOTÍCIAS
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Beneficiação da rede viária florestal municipal

Crato está ON e entra na rede MOBI.E

Limpeza das linhas de água

Fórum Energia e Clima

Foi assinada, a 24 de julho de 
2020, nos Paços do Concelho, a 
empreitada para a beneficiação 
da rede viária florestal municipal.
A rede viária florestal assumiu um 
conjunto variado de funções, que 
incluiu a circulação e acesso às 
explorações agrícolas e florestais, 
às habitações dispersas e aos 

aglomerados rurais, permitindo 
também a realização de ações 
de apoio social, fiscalização 
e vigilância a incêndios 
agroflorestais.
A beneficiação dos caminhos 
rurais, tem como objetivo dar 
continuidade à rede viária 
existente, de forma a constituir 

uma verdadeira “rede”, que em 
caso de necessidade possa ser 
usada com segurança pelas 
forças de combate aos incêndios 
florestais.
A aprovação do Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 2019 – 2028, 
contemplou a beneficiação da 

rede viária como uma das ações a 
executar ao longo dos anos.
Com o objetivo de fazer a prevista 
manutenção do piso da Rede 
Viária Florestal Municipal (RVF) 
foi feita uma repartição dos 
caminhos rurais a beneficiar a 
três anos e dado conhecimento 
a todas as Juntas de Freguesia 

do concelho, intervindo-se 
anualmente em cerca de um terço 
da RVF.
A primeira fase desta intervenção 
iniciou-se no fim do mês de 
julho e foi feita em 16,6 km da 
RVF, tendo sido selecionados os 
caminhos com maior necessidade 
de reparação. 

O primeiro Posto de Carregamento 
de Viaturas Elétricas (PCVE) 
no concelho está localizado no 
parque de estacionamento do 
Largo Dr. Belo Moraes, na Vila do 
Crato, desde o dia 10 de junho. 

O Presidente do Município do 
Crato, Joaquim Diogo, marcou 
presença nesta ocasião e estreou 
este novo equipamento, que 
pretende promover a mobilidade 
sustentável, baseada na utilização 
de transportes com baixo impacto 
ambiental. Esta medida surgiu 
na sequência do protocolo 
estabelecido entre o município 
e a MOBI.E, S.A. (Mobilidade 
Elétrica) que assim incluiu o 
Crato na rede nacional de postos 
de carregamento de acesso 
público.

Em setembro, a Câmara Municipal 
do Crato limpou as linhas de 
água com a desmatação da 
vegetação nas bermas das ribeiras 
e a remoção seletiva do material 
vegetal, afim de não colocar em 
risco infraestruturas hidráulicas 
existentes no curso da água: 
pontes, pontões e açudes. 

As linhas de água intervencionadas 
foram as Ribeiras do Pisão, Monte 
da Pedra, Fonte da Bica e das 
Pedras.

Estes trabalhos tiveram o 
investimento total no valor de 
10.332,00€ e parecer favorável da 
Agência Portuguesa do Ambiente.

O Presidente da Câmara Municipal 
do Crato, Joaquim Diogo, esteve 
presente no lançamento oficial 
do Fórum Energia e Clima, no dia 
31 de janeiro de 2020, no Campus 
Politécnico de Portalegre.
Esta iniciativa "surgiu através da 
vontade da sociedade civil e de 

todos os países pertencentes à 
CPLP" sendo o seu principal obje-
tivo "promover a Informação, Edu-
cação e Investigação relacionadas 
com a Energia e o Clima."

NOVEMBRO
CRATO EM NOTÍCIAS
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"Um Castelo no Crato, do mito à utopia": exposição no Museu Municipal do Crato 

O Museu Municipal inaugurou 
no dia 28 de julho de 2020, 
a exposição temporária que 
esteve patente até setembro 
"Um Castelo no Crato, do mito 
à utopia". Procurou transportar 
os seus visitantes numa viagem 
para descobrir novas perspetivas 
de abordagem sobre as origens 
do castelo, as motivações da sua 
construção e a forma como, uma 
vez arruinado, se transformou na 
construção utópica que hoje está à 
vista de todos. 
A inauguração da exposição 

contou com um número reduzido 
de convidados por motivos 
sanitários, que foram recebidos 
pelo Diretor do Museu Municipal 
do Crato, Jorge Rodrigues. Na sua 
introdução referiu que o objetivo 
“desta exposição é aproximar 
os habitantes do concelho do 
Crato ao seu castelo, ajudando-
os a compreender melhor a sua 
história e como chegou à situação 
em que está neste momento, 
sem intenção de criticar ou julgar 
ninguém mas sim engrandecer 
e dignificar a sua condição de 

monumento nacional”.
Joaquim Diogo, Presidente do 
Município do Crato, durante 
a inauguração enalteceu o 
trabalho dos técnicos municipais 
na preparação da exposição e 
sublinhou a forma como a sua 
equipa “tem assumido aquilo que 
ninguém quis assumir no passado” 
referindo-se ao castelo. 
Este Monumento foi cedido à 
Fundação Castelo do Crato desde 
os anos 90 do século passado e 
encontra-se ao abandono e em 
avançado estado de degradação. 

Joaquim Diogo afirmou de uma 
forma comprometida que o 
“castelo tem de voltar à posse 
do município ou do Estado” de 
forma a devolver o património 
do concelho aos cratenses e a 
todos quantos desejam conhecer 
melhor o Crato.
Ana Paula Amendoeira, Diretora 
Regional da Cultura do Alentejo, 
esteve presente na abertura 
da exposição e reafirmou a 
importância da devolução do 
castelo à gestão pública e à vida 
da Vila do Crato. A responsável da 

cultura no Alentejo disponibilizou-
se para auxiliar o município na 
recuperação da castelo e destacou 
que só com “trabalho, investigação 
e conhecimento este projeto 
poderá ver luz novamente”.

Dia Internacional da Mulher 2020 no Município 
do Crato
O Dia Internacional da Mulher 
2020 reuniu, no dia 7 e 8 de 
março, mais de 100 mulheres 
para as Comemorações do deste 
Dia, organizadas pela Câmara 
Municipal do Crato.

Além do habitual jantar-convívio, 
o dia seguinte ficou marcado 
por uma visita guiada ao Núcleo 
de Arte Contemporânea do 
Museu Municipal/Novo Banco 
Cultura que apresentou nesta 
pequena mas relevante seleção 
de pintura portuguesa do século 
XX duas obras de duas das mais 
importantes mulheres artistas 
portuguesas contemporâneas: 
Maria Helena Vieira da Silva e 
Menez.

Seguiu-se uma sessão de cinema 
culminando com a oferta de uma 
rosa e um beberete-convívio.

“Crato pela História” recebeu 
mais de 300 visitantes
O Município do Crato pôs em marcha, no mês de agosto, a 
iniciativa “Crato pela História” que contou com mais de três 
centenas de visitantes e que decorreu até ao dia 6 de setembro. 
Teve como objetivo divulgar o Centro Histórico da Vila. 
A partir do quiosque do Largo Bello Morais, foi possível chamar 
a atenção para a rica monumentalidade do Crato e que permitiu 
visitar a Igreja Matriz. Também esteve disponível um serviço 
de visitas guiadas, através de marcação no Posto de Turismo 
que permitiu uma visita ao espaço museológico pelo Centro 
Histórico a Vila do Crato.
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Réveillon Crato 2019/2020 - Galeria de fotos

Dia Mundial da Criança celebrado 
no concelho do Crato

Carnaval – Crato/Gáfete

Dois meses e meio depois do
encerramento dos estabelecimentos
de ensino e ultrapassados os 
problemas maiores da pandemia, 
os recintos escolares do 
concelho reabriram e ganharam 
novamente vida. O dia 1 de junho 
foi particularmente significativo 
uma vez que se celebrou também 
o Dia Mundial da Criança, e o 
Município do Crato não deixou 
de festejar esta efeméride com 

os mais pequenos. O Vereador 
João Farinha e as equipas dos 
Setores de Educação e Ação 
Social percorreram todo o 
concelho e distribuíram, porta 
a porta e nas escolas, livros por 
todos os alunos do concelho. 
“Este é um dia importante para 
a vida das crianças e dos jovens 
do concelho, o dia que todos 
ansiávamos que chegasse depois 
do confinamento imposto pelas 

autoridades. Esta é a recompensa 
do esforço de todos após o 
Estado de Emergência e que 
hoje permitiu que pudéssemos 
celebrar o Dia Mundial da 
Criança”, disse João Farinha 
durante a visita ao Centro Infantil 
“A Eira” no Crato.

E assim se abriram as 
hostilidades para os festejos 
do Carnaval 2020 com o 
desfile do agrupamento de 
Escolas do Crato, do Centro 
Infantil "A Eira" e da Escola 
Profissional Agostinho Roseta, 

as festividades e desfile de 
Carnaval em Gáfete desfilaram,  
e o teatro de comédia "É tudo 
ao molho e fé em deus" a 21 de 
fevereiro, no Campo 1.º de Maio 
perante o olhar atento do Rei e 
Rainha do Carnaval 2020.
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Transmissão de jogos online 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

Crato com nova equipa de futsal

Atendendo às normas em 
vigor que impossibilitam a 
presença de espectadores nos 
recintos desportivos, a Câmara 
Municipal do Crato, assegura 
a transmissão dos jogos do 
Futebol Clube do Crato e do 

Grupo Desportivo Recreativo 
Gafetense. O link da transmissão 
(página do YouTube: Crato TV) 
é partilhada minutos antes da 
partida começar na página do 
Município. 

No dia 27 de setembro de 
2020 decorreu o jogo de 
futebol para a 1.ª eliminatória 
da Taça de Portugal que 
defrontou o Futebol Clube do 
Crato e o União de Leiria que 
marcou quatro golos, apesar 
do empenho e dedicação do 
Futebol Clube do Crato, que 
não conseguiu nenhum golo no 
marcador.

O Futebol Clube do Crato decidiu, 
para esta época desportiva, 
apostar numa nova equipa de 
futsal masculino. 
Sob a supervisão do treinador 
Francisco Narciso, a equipa 
disputa a Liga Francisco Gil - 
Futsal da Associação de Futebol 
de Portalegre. 
Tendo em conta a situação de 
pandemia, os jogos irão reali-
zar-se respeitando escrupulosa-
mente as regras impostas pela 
Direção Geral da Saúde para esta 
área específica.

Contratos-programas com o Futebol Clube do Crato e Grupo Desportivo e 
Recreativo Gafetense Os Contratos-programa de De-

senvolvimento Desportivo com 
o Futebol Clube do Crato e com 
o Grupo Desportivo e Recreativo 
Gafetense foram assinados no 
dia 21 de setembro de 2020, com 
o objetivo de apoiar os clubes na 
época 2020/2021, comparticipa-
do financeiramente com 36.000 
euros, acrescendo o valor caso 
existam escalões de formação e/
ou futsal. 

O apoio logístico traduziu-se na 
cedência das instalações despor-
tivas municipais, de transporte 
para os jogos oficiais e oferta de 
equipamentos desportivos, se 
necessário, a todos os escalões 
desportivos.

BORA LÁ  – Uma iniciativa para combater o sedentarismo em tempos de pandemia 

Para combater o sedentarismo 
e as consequências que o 
mesmo poderia trazer durante 
o período de quarentena, a 
Câmara Municipal, durante 
o mês de maio, avançou com 
o projeto “Bora lá”. Consistiu 
em transmitir treinos de 
atividade física online com 
Hélder Rodrigues, Professor 
de Educação Física, e diversos 
convidados. O treino era de 
intensidade média e pretendia 
ser inclusivo. Espaços abertos 
como o Jardim Temático, 
Parque Aquático e Praça do 
Município foram a aposta para 
pôr o corpo a mexer.
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Novo Comandante e Corpos Diretivos

Apresentada a Equipa de Intervenção Permanente para socorro às populações do 
concelho

71 anos da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários

No dia 31 de janeiro de 2020, 
no salão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Crato, teve lugar 
a tomada de posse do novo 
Comandante Avelino Dias. 
Foi ainda apresentada a nova 
direção e restantes Corpos 
Sociais da entidade.   
Joaquim Heitor Ouro recebeu, 
num momento de emoção, das 
mãos do Presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Diogo, o 
diploma de louvor pelo trabalho 
desempenhado na qualidade 
de Comandante Interino do 
Corpo de Bombeiros.

No dia 18 de agosto foram as-
sinalados os 71 anos da Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários do Crato, no 
Quartel dos Bombeiros. O Presi-
dente da Câmara Municipal do 
Crato, Joaquim Diogo, no seu dis-
curso referiu que “é para mim 
uma honra como Presidente de 
Câmara e Responsável Munici-
pal da Proteção Civil poder cele-

brar convosco o septuagésimo 
primeiro aniversário dos nossos 
Bombeiros Voluntários do Crato.
Instituição cuja natureza e 
propósito falam por si, da 
importância que representa 
para uma comunidade, e por 
essa razão, podemos até dizer, 
que a ela todos pertencemos” 
e acrescentou, no final que “a 
instituição tem desenvolvido a 

sua ação com entrega, paixão, 
coragem e espírito de missão” 
prestando a sua “homenagem 
a todos estes homens e 
mulheres que lutam com 
coragem e determinação por 
esta nobre causa que é estar ao 
serviço da sociedade.”

Na manhã do dia 6 de julho de 
2020, no Crato, foi apresentada 
a Equipa de Intervenção Perma-
nente (E.I.P.) dos Bombeiros Vo-
luntários do Crato que entrou em 
funções no início daquele mês.

A criação da E.I.P, constituída por 
cinco elementos, resultou de um 
Protocolo entre a Autoridade 
Nacional da Proteção Civil, a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Crato 
(B.V.C) e o Município do Crato, 
com a duração de três anos. 

Tem como missão assegurar, 
em permanência, o socorro 
às populações e a realização 
de outras tarefas de âmbito 
operacional.

Durante a cerimónia, o Presiden-
te do Município do Crato, Joaquim 
Diogo, entregou equipamentos 
de combate a incêndios rurais e 
urbanos aos cinco elementos da 
E.I.P. e equipamentos de comba-
te a incêndios rurais e luvas de 
desencarceramento aos restan-
tes elementos do corpo ativo dos 

Foi assinada, 2 de junho de 2020, a Empreitada de Requalificação do 
Espaço "Casa de Costura", na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 
no Crato, com a empresa Jorge Félix dos Santos, Unipessoal Limitada. 

A oficina "Casa de Costura" foi aliada a um conjunto de atividades 
da Santa Casa da Misericórdia do Crato na dinamização dos 
recursos humanos, de forma a potenciar e despertar o interesse na 
comunidade para atividades e workshops de costura, promovendo 
essencialmente a inclusão de seniores no ativo. Teve ainda como 
finalidade gerar receita com a venda de artesanato que permita a 
autossustentabilidade desta oficina, com a ajuda e dinamização 
de parcerias, aumentando assim o trabalho em equipa, 
proporcionando desenvolvimento em prol da comunidade. 

Um outro aspeto inovador foi a intenção de fomentar o comércio 
tradicional, que pode oferecer produtos personalizados. 

Com a aprovação deste projeto, a Santa Casa da Misericórdia do 
Crato procurou aproveitar os saberes tradicionais da população 
sénior permitindo, não só, o seu envelhecimento ativo como 
também revitalizar profissões caídas em desuso. Criou emprego e 
novas fontes de rendimentos para a instituição, fora da área social. A 
Câmara Municipal do Crato ajudou, desta forma, e à semelhança de 
outras, a manter como força viva, a maior empregadora do Concelho 
do Crato.

Assinatura da Empreitada de Requalificação 
do Espaço - Casa de Costura
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O Município do Crato promoveu, durante os meses de agosto e setembro, o “Cartaz Cultura”, uma iniciativa que levou a todas as freguesias do concelho vários espetáculos de 
música, cinema ao ar livre, aula de olaria, atelier para crianças, arruadas, entre outras iniciativas.
Todas as diretrizes emitidas pela DGS para espetáculos ao vivo foram escrupulosamente cumpridas para que os munícipes se sentissem em segurança.

Eventos animam noites de verão


