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EDITORIAL

Tema de capa 
Barragem do Pisão

E ste número do Crato em Revista é de continuidade e agre-
ga notícias que tínhamos preparadas para partilhar du-
rante o verão, e outras que surgiram mais recentemente. 

Por indicações da Comissão Nacional de Eleições, a comunicação 
autárquica durante o período eleitoral foi reduzida ao mínimo es-
sencial, pelo que optámos por editar este número apenas após este 
período.
Nessa qualidade, este editorial é simultaneamente um espaço de 
balanço e de renovação. Merecemos a confiança dos cratenses para 
continuar a gerir os destinos do município e é com uma equipa 
preparada e motivada que encaramos esse desafio. 
O balanço que fizemos dos quatro anos de mandato é de uma pro-
funda caminhada de aprendizagem e de entrega, de conhecimento 
e de partilha. De confronto com o inesperado porque a pandemia 
de Covid-19 surgiu precisamente a meio do nosso percurso. Foi um 
privilégio sentir que pudemos fazer parte das soluções encontra-
das para acompanhar a população, sobretudo os nossos idosos, as 
crianças em idade escolar e as empresas. 
Por outro lado, este balanço inclui a inclusão do projeto da Barragem 
do Pisão no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, as-
segurando um projeto que sofreu avanços e recuos há mais de 6 
décadas, sem fim à vista. Tem sido outro grande desafio, não só  
pelas especificidades técnicas, como pela profunda exigência 
política.
Este novo mandato não será igual ao anterior. Agora é tempo de 
conseguir uma nova agenda para o desenvolvimento do concelho 
do Crato: a digitalização, inteligência, descarbonização, transição 
energética, combate e mitigação das alterações climáticas, coesão 
territorial e social. 
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N o dia 17 de outubro  
pelas,  17 horas, teve 
lugar a tomada de  

posse dos membros eleitos para a  
Assembleia Municipal e Câmara  
Municipal do Crato para o man-
dato de 2021/2025. A sessão teve 
lugar em espaço exterior, na Praça 
do Município e foi transmitida em 
direto nas redes sociais, recebendo 
largas dezenas de comentários dos 
internautas e mantém-se disponível 
para visualização. 

  Tomada de posse dos órgãos 
autárquicos do Município do Crato

NOVO MANDATO

CRATO A ABRIR 03
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D epois de meses intensivos dedicados à vacinação, que se  
iniciou em janeiro de 2021, o balanço atual, datado de meados de  
setembro indica que foram inoculadas mais de 5.743 vacinas 

contra a covid-19. no Crato, 3.088 primeiras doses e 2.655 segundas  
doses.
A autarquia tem mantido a estratégia de contenção da pandemia por 
Covid-19 através das testagens gratuitas. Atualmente são realizadas 
mensalmente por marcação, no Ecoflu, no Crato, e destinam-se a toda a 
população. As campanhas junto dos mais jovens têm sido intensificadas, 
sobretudo alertando aqueles que ainda não foram vacinados. 
Apesar de grande parte da população estar já imunizada, a crise  
pandémica continua a existir e a organização Mundial de Saúde mantém 
os alertas, sobretudo relativamente às variantes do vírus e à chegada dos 
meses de inverno no hemisfério norte. 
É muito importante que toda a população mantenha a testagem como 
uma prática que ajuda a prevenir a contenção das cadeias de transmissão 
do vírus, mesmo as pessoas já vacinadas. A testagem é ainda muito  
importante na população mais jovem, que nesta altura ainda não se  
encontra vacinada, refere Joaquim Diogo, presidente da Câmara  
Municipal do Crato, sublinhando “apelamos a que os jovens venham  
realizar os testes”, acrescenta.

  Combate à Pandemia no Crato: 
vacinação e testagem

COVID-19

Atualmente as 
testagens são realizadas 
mensalmente por 
marcação, no Ecoflu, 
no Crato, e destinam-se 
a toda a população
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O  Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato  
(Barragem do Pisão) será iniciado em 2022 assim que  
terminarem os estudos que se encontram em curso e logo que 

seja possível lançar os concursos de empreitada. Será a Comunidade  
Intermunicipal do Alto Alentejo a entidade responsável por gerir este 
projeto em 2022.
O lançamento público da barragem do Pisão foi feito em cerimónia 
no dia 30 de julho, no concelho do Crato, com a presença do Primeiro  
Ministro, Ministra da Coesão Territorial e Secretário de Estado do  
Planeamento. Nesta ocasião, o presidente da Câmara do Crato, Joaquim 
Diogo, anfitrião do evento, agradeceu toda a articulação do governo e 
dos municípios do Alto Alentejo ali representados pelos seus presidentes 
de câmara, pela capacidade de articulação. Manifestou a importância 
do diálogo com a população da aldeia do Pisão, que será realojada, e  
declarou que os trabalhos preparatórios incluíam ações de esclarecimento 
junto dos habitantes desta localidade.
Este grande projeto foi incluído no Plano de Recuperação e Resiliência 
num investimento global de cerca de 120 milhões de euros. A central  
fotovoltaica resultará de um procedimento de leilão de energia e  
contribuirá para a importante componente de redução de emissões  
conforme o Plano Nacional de Energia e Clima, com uma capacidade de 
produção energética de 75 Mw.
O financiamento do projeto contempla a construção da barragem, do 
açude, de uma central mini-hídrica, dos canais da estrutura de regadio 
para a agricultura, do sistema de abastecimento público de água e ainda 
do realojamento da população da aldeia do Pisão, no concelho do Crato. 

 Barragem do Pisão 
foi apresentada no Crato

INVESTIMENTO

O lançamento público 
da barragem do Pisão 
foi feito em cerimónia 
no dia 30 de julho, no 
concelho do Crato, com 
a presença do Primeiro 
Ministro, Ministra da 
Coesão Territorial e 
Secretário de Estado 
do Planeamento. 

Tema de capa
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A  Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo (CIMAA), à qual pertence o  
Município do Crato assinou, no dia 6 de 

maio de 2021, o contrato para a “Avaliação de  
sustentabilidade e desenvolvimento integrado dos 
recursos hídricos e energéticos do Empreendimen-
to de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos 
do Crato” que antecede a empreitada de construção 
daquela que ficou conhecida como “Barragem do 
Pisão”.  
Os trabalhos, permitirão reunir a informação 
necessária para o lançamento dos concursos de  
empreitadas, quer para a construção da barragem, 
quer para o desenvolvimento de diversas áreas  
conexas de grande importância, como por exemplo 
a construção de uma central de painéis fotovoltaicos 
flutuantes. 

R ealizou-se, na tarde de dia 30 de junho, logo 
após a cerimónia com o Primeiro Ministro 
António Costa, uma sessão pública junto da 

população da Aldeia do Pisão. A equipa, composta por 
profissionais especializados encontra-se a preparar um 
inquérito que está a ser levado a cabo no âmbito dos 
trabalhos preparatórios de construção do Aproveita-
mento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato (barragem 
do Pisão). Neste contexto, o estudo foi apresentado 
por Joaquim Diogo, presidente da Câmara do Crato 
e foi detalhado pela equipa de trabalho com lugar a  
esclarecimento de dúvidas por parte da população.

  Estudos para 
a empreitada da Barragem 
do Pisão estão a decorrer

  Reunião com 
os habitantes da Aldeia 
do Pisão

INÍCIO DOS TRABALHOS REALOJAMENTO

CRATO PELO FUTURO
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  Reunião com 
os habitantes da Aldeia 
do Pisão

A Câmara Municipal do Crato investe cerca 
de 139 mil euros na construção de uma Área 
de Serviço e Pernoita para Autocaravanas, 

com a finalidade de colocar o concelho do Crato no 
mapa dos autocaravanistas em Portugal e de dar 
condições aos muitos que já procuram a região nas 
suas férias. 
Para além de uma área de serviço e de cinco lugares 
de estacionamento que irão permitir aos viajantes 
pernoitar no local e proceder à manutenção do seu 
veículo, o espaço irá dispor ainda de zonas verdes, 
uma churrasqueira, torneiras com água potável, 
bancos de jardim e um parque de merendas. 
O recinto, que já se encontra em obras, tem 1428 
m2 e situa-se na Urbanização Fonte do Crespo, 
nas imediações da Piscina coberta Municipal, 
do Parque Aquático e do Estádio Municipal do  
Crato. Com este investimento, a Câmara Municipal  
pretende aumentar a oferta turística do concelho e 
consequentemente atrair mais visitantes à região, 
potenciando o crescimento económico. As obras 
terminam no final deste ano. 

 Área de Serviço  
e Pernoita  para 
Autocaravanas 

TURISMO

CRATO PELO FUTURO

O campo de padel encontra-se já em fun-
cionamento e com grande afluência. Este 
foi um investimento de cerca de 27 mil  

euros para alargar o leque de infraestruturas para 
a prática de atividades desportivas que existem  
atualmente para comunidade e associações do 
concelho. Encontra-se implantado na zona despor-
tiva do Crato e tem a dimensão de 20 por 10 me- 
tros, relvado sintético, redes e postes de separação 
do campo, com uma estrutura de vedação em aço 
com tratamento anticorrosivo e pintado, bem como  
vidro temperado. Tem ainda um sistema de com  
focos LED.

 Campo de Padel reforça 
oferta no Crato

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
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 Centro de Recolha 
Animal

OBRAS

O s trabalhos de melhoria do Estádio  
Municipal levados a cabo pela Autarquia  
foram de substituição das juntas de dilatação 

e requalificado o pavimento das bancadas com o  
objetivo de prevenir a humidade no interior do edifício 
e garantir a segurança dos utilizadores do complexo 
desportivo. Foram ainda colocadas novas cadeiras e 
bancos para os desportistas.

 Estádio Municipal 
do Crato 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 Lar Convento de Santo 
António com edifício 
ampliado

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CRATO

O espaço ocupado anteriormente pelo Centro 
de Saúde do Crato e que ficou vago com o 
novo edifício, permitiu que a Santa Casa 

da Misericórdia do Crato expandisse e ampliasse 
a ERPI Convento de Santo António. O Presidente 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento  
Regional do Alentejo, António Ceia da Silva e o  
Presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo, visitaram a obra no dia 16 de abril.
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O                                     Centro de Recolha Oficial de Animais de         
Companhia já se encontra em construção.  
A obra do novo canil e gatil está a ser  

financiada ao abrigo do “Programa de concessão  
de incentivos financeiros para a construção e  
modernização dos Centros de Recolha Oficial de  
Animais de Companhia”, lançado pelo Governo.  
Prevê-se que tenha um custo global de cerca de 176 mil 
euros, em parte financiado pelo referido programa.
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 Segurança na circulação 
automóvel

ESPAÇO PÚBLICO

O concelho do Crato investiu em diversas 
melhorias da rede viária, com a intervenção 
em rotundas e em reforço de passadeiras, 

quer pintando antigas, quer criando novas. Parte  
destas obras foi co-financiada e fazem parte da política 
de promoção da segurança na circulação rodoviária 
em várias vias do concelho. 

09CRATO PELO FUTURO

 Torre do Relógio
SEGUNDA FASE DE REABILITAÇÃO

A Torre Sineira ou Torre do Relógio, como 
também é conhecida, sofreu uma intervenção 
profunda. A inauguração está marcada para 

dia 8 de dezembro. Futuramente será possível visitar  
o monumento e conhecer o seu interior, bem como a 
vista sobre o Crato, subindo à torre. 
A intervenção está terminada mas será completada 
com uma exposição permanente. A destacar, o facto 
do mecanismo do relógio ter sido também reparado 
e hoje já é possível ouvir as badaladas por toda a vila. 
Este é um ponto central do povoado, que permite ter 
uma vista impressionante, além de ser um monumento  
emblemático.
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 Cemitério e Casa 
Mortuária: Obras  
já iniciaram

A s obras de ampliação e requalificação do  
cemitério e da casa mortuária do Crato já 
se iniciaram e têm prevista a duração de  

cerca de 12 meses, no total. Trata-se de uma complexa  
intervenção com um investimento total de 1 milhão 
de euros.
Neste projeto previu-se a construção de uma 
nova casa mortuária de cariz ecuménico, que  
albergue vários credos religiosos e espirituais, 
um alargamento do cemitério em si, com novas  
zonas de sepulturas e um espaço para ossários. O 
Crato terá um local mais adequado e contemporâ-
neo para albergar as memórias dos seus entes que-
ridos, um local simbólico com recurso a elementos 
arquitetónicos que farão deste lugar um monumento 
interessante. 

OBRAS

  Polidesportivos 
de Monte da Pedra 
e Vale do Peso

O s polidesportivos de Monte da Pedra e de 
Vale do Peso já se encontram reabilitados.  
A Câmara Municipal do Crato adjudicou, no 

dia 7 de maio, as empreitadas de reabilitação de ambas 
as obras, a primeira, no valor de 15871,15 euros e a 
segunda, no valor de 14916,31 euros. A intervenção 
contemplou a lavagem e limpeza de pavimentos, a 
pintura do pavimento com tinta de betão poroso a 
limpeza, lavagem e pintura dos muros, a remoção 
de rede de vedação e a colocação de nova rede; a  
lavagem e reabilitação de escadas, pintura de corrimãos   
e remoção e substituição de balizas e redes.

REABILITAÇÃO
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O     s parques infantis do concelho do Crato 
sofreram recentemente, antes do verão, 
uma profunda requalificação, incluindo o 

da escola EBI Prof. Ana Maria Ferreira Gordo, inau-
gurado no Dia Mundial da Criança. 
A intervenção dotou estas infraestruturas de novos 
equipamentos e de piso apropriado que cumpri- 
ssem as normas e legislação em vigor, nomeada-
mente no que refere à segurança e conforto na uti-
lização por parte das crianças. As obras ascendem 
a um investimento na ordem dos 148 mil euros na 
sua totalidade e revelaram-se da maior utilidade 
nos últimos meses.

  Requalificação 
de parques infantis

EQUIPAMENTOS DE LAZER

A   substituição da iluminação pública de lu-
minárias obsoletas a vapor de mercúrio 
por tecnologia LED foi efetuada em todo o 

concelho do Crato. Esta ação foi integrada na Cam-
panha LED 2021 promovida entre a E-REDES e a 
Câmara Municipal do Crato.
Com esta medida a autarquia economiza largos 
milhares de euros em iluminação pública, toma 
uma medida sustentável e dá o exemplo de procedi-
mento que deve ser adotado, mesmo nas casas par-
ticulares. Se ainda não o fez, opte por iluminação 
económica e limpa e contribua para um ambiente 
mais sustentável.

 Iluminação pública mais 
verde, mais económica e 
de melhor qualidade

CRATO PELO AMBIENTE

11CRATO PELO FUTURO
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 Bombeiros do Crato 
com valência  de 
descontaminação

EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

A Câmara Municipal do Crato ofereceu equi- 
pamentos especializados para a desconta- 
minação à Associação dos Bombeiros Vo- 

lunitários do Crato.
O investimento de cerca de dois mil euros traduziu-se 
na aquisição de duas máquinas, uma com capacidade 
para áreas maiores e outra para espaços reduzidos, 
como viaturas por exemplo, que permitirão à corpo-
ração fazer descontaminações. Os termonebulizadores 
operam através do calor com a formação de pequenas 
gotículas de água com a adição de um produto quí- 
mico (antiviral, antibacteriano e antifúngico) com um 
óleo que permite que o produto alcance o ambiente 
por completo ou boa parte dele, especialmente locais 
onde não é possível descontaminar de outra forma. 
Podem ser utilizados sem contra indicações desde que 
os espaços sejam arejados vinte minutos depois da 
aplicação. São normalmente utilizados para o controle 
de pragas e infestações.

CRATO OPERACIONAL

 Prevenção contra 
incêncidos antes do verão

AUTARQUIA ATUA EM VÁRIAS FRENTES

O Município do Crato teve a aprovação de cerca 
de 97.800,00 euros ao abrigo do Fundo de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) através 

da Comunidade Intermunicipal para a aquisição 
de material de proteção contra riscos de incêndios 
no Alto Alentejo. Com este financiamento já foram  
adquiridos uma motorroçadoura, dois kits de primeira 
intervenção, um para Gáfete e outro para o Crato e um 
estilhaçador florestal.
A par desta oportunidade de dotação do parque  
operacional do Município, a autarquia cria novas  
faixas de gestão de combustíveis e limpeza dos terrenos 
para proteção de aglomerados populacionais de acordo 
com o previsto na lei.
Garante-se assim uma faixa de proteção ao Pisão e 
outra à zona da Tapada da Forca. Ainda uma faixa de 
gestão de combustível ao ECOFLU, à Torre do Sino e 
por fim ao Bairro Carvalho Janeiro.
A limpeza e abertura destas faixas de gestão de com-
bustível são uma forma de prevenção e segurança na 
questão dos incêndios e proteção de pessoas e bens, de 
acordo com o planeamento da Câmara Municipal.
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A      Câmara Municipal do Crato doou um veícu-
lo ligeiro todo-o-terreno ao Posto Territorial 
da GNR do Crato, no âmbito da assinatura 

de um protocolo de cooperação entre o Município e a 
GNR no dia 19 de outubro. 
O novo veículo, resultante de um investimento 
autárquico, vem reforçar a frota já existente, ga-
rantindo uma maior prevenção da criminalidade e 
reforçando as ações de policiamento no Município 
do Crato. 
Para além do autarca cratense, marcaram presença o 
Coronel de Infantaria Vítor Reis, comandante do Co-
mando Territorial da GNR de Portalegre, o Capitão 
André Machado, comandante do Destacamento de 
Trânsito da GNR de Portalegre, o Sargento Hélder 
Cartas, comandante do Posto Territorial da GNR do 
Crato e de Gáfete e Pedro Coelho, vereador da Câma-
ra Municipal. 

  Câmara Municipal 
do Crato doa veículo 
todo-o-terreno à GNR 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

O centro da Vila do Crato, de Gáfete e a 
zona histórica de Flor da Rosa já têm  
acesso gratuito à internet. Adicionalmente 

está disponível um painel interativo eletrónico com 
informação e atualidades. O Estádio Municipal, o 
Parque Aquático, o Pavilhão Municipal e ainda no 
Polidesportivo e zona envolvente do edifício do Eco-
flu têm também acesso livre.
O Wi-Fi nos centros históricos resulta de uma 
candidatura conjunta entre vários Municípios e a  
CIMAA em colaboração com o Turismo de Portugal 
e contempla a cobertura de internet gratuita e um 
quadro interativo (mupi) no centro da vila.
São dois projetos de telecomunicações da Autarquia 
e da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, 
com um desafio de diálogo tecnológico entre si. A 
implementação da infraestrutura de rede pública de 
acesso à internet nos equipamentos desportivos foi 
concretizada através de submissão de candidatura 
por parte do Município a financiamento do progra-
ma WiFi4EU da Comissão Europeia. 
Todos os locais abrangidos por Wi-Fi gratuito es-
tarão devidamente identificados através de auto-
colantes ou cartazes com o logótipo da “WiFi4EU”, 
que contém o símbolo da União Europeia. O acesso 
à rede é fácil e gratuito.

 Wi-Fi gratuito 
em locais do concelho 

CRATO MAIS ACESSÍVEL

13CRATO OPERACIONAL
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 Alunos da EBI 
são distinguidos

PRÉMIO DE MÉRITO E EXCELÊNCIA

E ste ano, as atividades de verão Happy Kids 
abrangeram um total de 58 crianças e jo- 
vens dos 7 aos 15 anos, com oficinas criativas, 

badminton, dança, ténis, andebol, piscina, teatro, 
leitura, expressões artísticas e criatividade, jogos 
gigantes, cama elástica e culinária. O programa de 
tempos livres que decorreu até 30 de julho, ocupou o 
dia todo na E.B.I., no Pavilhão Municipal, no Parque 
Aquático, no campo de ténis e na Biblioteca Munici-
pal. As crianças e jovens foram divididas em quatro 
grupos independentes para gestão das atividades e 
criação de “bolhas” para evitar grandes aglomerados 
e as refeições foram fornecidas pela Câmara Muni- 
cipal do Crato.

 Happy Kids em atividade
TEMPOS LIVRES

O Vereador da Câmara Municipal João  
Farinha participou, no dia 12 de abril, no ato 
de reconhecimento e atribuição dos Prémi-

os de Mérito de Valor e Excelência aos alunos da EBI 
Prof. Ana Maria Ferreira Gordo, no Crato, referentes 
ao ano letivo anterior.
Os prémios entregues, 40 de Excelência e 24 de  
Valor, distinguem alunos do 2.º ao 9.º ano. Houve 
ainda alunos contemplados com as duas menções, 
depois de terem sido tomados em conta critérios 
como os resultados escolares, empenho ou compor-
tamento.
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 Aprendizagem lúdica 
no 1.º ciclo

 Galardão Eco-Escolas

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

BANDEIRA VERDE

NOVO PROJETO

 Clube de Rádio faz a sua 
primeira entrevista

O s alunos do 1º ciclo da EBI Prof. Ana Maria 
Ferreira Gordo participaram numa ativi-
dade proposta pela equipa E-du.Crato com 

o objetivo de os incentivar à prática de hábitos ali-
mentares saudáveis. Os mais empenhados, até ao 
momento, foram premiados pela mascote Álvaro, no 
dia 20 de abril.

E scola do Crato volta a ser agracia-
da pelo 10.º ano por práticas ecológicas.     
A Escola Básica Integrada 1/2/3 Professora 

Ana  Maria Ferreira Gordo, do Crato, encontra-se en-
tre as 1620 escolas que receberam, no dia 12 de out-
ubro de 2021, o Galardão Eco-Escolas. Este reconhec-
imento é atribuído às instituições que implementam 
metodologias de sustentabilidade exigidas de acor-
do com a sua própria especificidade. Este é também 
um reconhecimento aos professores responsáveis 
pelo projeto na escola,  José Ruas, Lígia Vieira, Con-
ceição Antunes, Gregória Rosa, e José Januário.  

O Eco-Escolas é um programa internacional da 
Foundation for Environmental Education. 

O        Presidente da Câmara do Crato,   
Joaquim Diogo, aceitou ser o primei-
ro entrevistado no Clube de Rádio 

da Escola EBI Prof. Ana Maria Ferreira Gordo.   

Trata-se de um projeto dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos de escolaridade com o objetivo de suscitar o inte- 
resse pela área da comunicação. Terá entrevistas mensais 
a figuras relevantes do concelho do Crato, mas também 
programação que inclui música e outros conteúdos.  

O Clube Rádio vai poder ser ouvido através da inter-
net no site da EBI Prof Ana Maria Ferreira Gordo. 
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A  Câmara Municipal do Crato abriu o Fundo de Emergência Mu-
nicipal e Resiliência com 100 mil euros destinado a empresários 
do concelho com o objetivo de mitigar o impacto causado pela 

pandemia da Covid-19. Mais tarde veio a ser reforçado com mais 50 mil 
euros de acordo com o que já tinha sido previsto.
Na primeira fase, os apoios económicos foram distribuídos por cerca de 
50 empresários que viram os seus negócios ser severamente afetados pela 
crise económica gerada pela situação pandémica atual. 
Estes apoios, que variaram entre os 1000 e os 3000 euros, tiveram como 
destinatários empresários individuais, bem como micro e pequenas em-
presas sediadas no concelho que tivessem registado quebras de faturação 
superiores a 15% em 2020.

 Crato apoiou empresários 
do concelho com 150 mil euros 

FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL

16 CRATO PELA ECONOMIA
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A   Câmara Municipal do Crato assinou, no 
dia 7 de julho, um contrato de comodato 
com a associação Waking Life, por mais 10 

anos, do espaço da Barragem das Nascentes para 
continuação do festival e para a implementação 
de um projeto de regeneração da natureza, desen-
volvimento económico, dinamização cultural, re- 
creativa e pedagógica com metas bem definidas. 
Com efeito, a albufeira da barragem tem sido palco 
de um evento anual internacional de música e eco-
logia Waking Life que traz ao Crato, todos os anos, 
milhares de visitantes.
Mas o projeto com esta entidade ganha agora no-
vos contornos graças à proposta de associação à 
Terra Sua, para a implementação de um projeto 
de intervenção de requalificação paisagística, ur-
banística e ambiental da Barragem das Nascentes. 
O objetivo é gerar novas oportunidades de fruição 
do local pela população e por parte de visitantes e 
turistas, através da criação de espaços de lazer com 
apoios adequados, criação de sinalética, de depósi-
tos de resíduos, de circuitos pedonais e postos de 
observação ornitológica. Estão previstas ações de 
sensibilização ambiental junto da população, so-
bretudo escolar e outras atividades para dinami- 
zação do espaço.
O Município pretende, com este contrato, sempre 
de acordo com as cláusulas de salvaguarda previs-
tas que garantam a proteção do meio ambiente, di-
namizar e aproveitar o espaço da barragem através 
de um projeto desenvolvido por especialistas na 
área ambiental. “Este contrato tem ainda por base 
contribuir para o cumprimento das metas de des-
carbonização estabelecidas pela União Europeia”, 

 Protocolo para dinamizar 
a região a 10 anos

WAKING LIFE
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refere Joaquim Diogo, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Crato. 
“Pretende-se, nos próximos anos, dinamizar o ter-
ritório do Município do Crato como um destino 
turístico de natureza de referência e mais atrativo 
capaz de estimular a economia local e gerar desen-
volvimento. Ao mesmo tempo, este projeto contem-
pla também a educação ambiental e sustentável dos 
mais jovens, para que o processo de manutenção das 
qualidades naturais do Município se torne orgâni-
co para as próximas gerações”, acrescenta ainda 
Joaquim Diogo. 

CRATO PELA ECONOMIA

> Joaquim Diogo, presidente da Câmara Municipal do Crato
com Jens Van Ruyskensvelde da Waking Life
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O  primeiro verão em que a 
pandemia por covid-19 
deu tréguas foi possível 

criar um cartaz cultural muito 
diversificado, que integrasse di-
versos gostos e estilos musicais 
e trouxesse de novo oportuni-
dades de entretenimento e con-
vívio, ainda que respeitando as 
normas da DGS. Cartaz Cultura, 
Cultura em Rede (da responsa-
bilidade da Comunidade Inter-
municipal do Alto Alentejo) ou 
Garantir Cultura foram três pro-
gramas que integraram artistas 
portugueses e estrangeiros em 
momentos únicos.

 Música 
e Animação 
no Crato

CULTURA EM REDE, 
CARTAZ CULTURA 
E GARANTIR CULTURA

28  AGO  |  ALDEIA DA MATA
Amor a Portugal – Luís Trigacheiro

21 AGO | CAMPO 1º DE MAIO - CRATO
Orquestra Ibérica & Luís Represas
500 anos da Santa Casa da Misericórdia 
do Crato

27 AGO | VALE DO PESO
Vento Lusitano com a Confraria da Música

15 AGO  | CAMPO 1º DE MAIO - CRATO
Orquestra Câmara Ibérica com Rita Guerra

13 AGO  | PISÃO
Celebração Amália

14 AGO  | BLUE ARENA - GÁFETE
Miguel Gameiro & Grupo Ensemble Ibérico

29  AGO  | CRATO
Banda às Riscas e Mica Paprika

05  SET  | CRATO
Mr Tartufo

13-15 AGO  | FLOR DA ROSA
Flor da Rosa Medieval

11 JUL  | ALDEIA DA MATA
Banda Filarmónica do Crato

06 AGO  | MONTE DA PEDRA
Monda

20 AGO | CAMPO 1º DE MAIO - CRATO
Tim, Ensemble Ibérico e Filarmónica 
do Crato - homenagem  - vítimas 
e profissionais - Covid-19
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A  Câmara Municipal do Crato assinalou o 
25 de Abril em nome da Liberdade e dos  
valores democráticos, dedicando-o a todos os 

homens e mulheres do nosso país que não desistem 
de lutar por uma sociedade mais justa, igualitária, 
com ênfase especial aos profissionais da frente de 
combate à Covid 19, com uma cerimónia onde par-
ticiparam democraticamente todas as forças políti-
cas. A cerimónia foi gravada e transmitida posteri-
ormente nas redes sociais do município.

 47 anos de Liberdade
25 DE ABRIL

A Câmara Municipal do Crato instalou, no 
final de março, na Rua da Portela, junto da 
Igreja da Misericórdia, mais um Passo (o 

Segundo – “Jesus carrega a cruz às costas”) da Via 
Sacra de Cristo.
Pretendeu-se assim marcar mais uma etapa na 
tradição cultural do concelho do Crato relativamente 
à Semana Santa. Além deste novo Passo foram 
efetuadas intervenções nos oito Passos existentes 
através da conservação da pintura das grades, sua 
envolvente e iluminação.
Apesar de não se ter realizado a Procissão do Sen-
hor dos Passos pelo segundo ano consecutivo devi-
do à pandemia, as famílias que vivem perto de cada  
Passo acabaram por decorá-los com motivos pas-
cais, velas e flores como forma de celebração.

 Novo Passo da Via Sacra 
na Vila do Crato

RELIGIÃO

CRATO PELA CULTURA
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O   Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa 
inaugurou, no dia 18 de abril, a exposição 
de escultura “A Natureza transforma” de 

Luís Pinheiro, que assinalou o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios que se celebra no dia 18. 
A mostra ficou patente até o dia 31 de maio e era de 
entrada gratuita, aberta todos os dias da semana. 
O escultor português oriundo de Vale de Câmara, 
elabora peças únicas em ferro e pedra e soma di-
versas exposições por Portugal e Espanha em mu-
seus, galerias e feiras. Também tem esculturas em 
espaços públicos como rotundas urbanas, parques, 
passadiços, hotéis e Câmaras Municipais.

 “A Natureza transforma” 
em Flor da Rosa assinala 
dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios

EXPOSIÇÃO

O Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa  
inaugurou, dia 9 de junho, a exposição “Fios 
de Arte” de Jorge Marquez e ficou exposta até 

o dia 31 de agosto com entrada gratuita.
Jorge Marquez, nascido em Lisboa, manipula a técni-
ca de pintura em diversos materiais como pastel, óleo, 
aguarela e aerografia. Como artista plástico expôs já 
em diversos locais públicos no país. Foi também con-
vidado a expor em França, Suíça, Itália e Espanha. 
“Fado pintado” foi um dos projetos que realizou. Pin-
tar o fado, as suas vertentes humana, urbana, artísti-
ca e histórica, recorrendo a imagem de autores, can-
tores, guitarristas, ruas, lugares e objetos.

 Exposição “Fios de Arte”
MOSTEIRO SANTA MARIA FLOR DA ROSA
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E   stá disponível na Sala do Códice do Museu 
Municipal, desde 17 de abril, um ecrã inte- 
rativo que permitirá folhear virtualmente a 

obra O Códice, de Pedro Nunes Tinoco, uma peça 
fundamental para a compreensão do Priorado 
do Crato e estudar a sua dimensão histórica. Um  
investimento na cultura e na atualização do museu.

 Museu Municipal do 
Crato revela obra sobre
 o Priorado do Crato

ECRÃ INTERATIVO

21CRATO PELA CULTURA

O  Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa 
recebeu, a partir de dia 27 de setembro, a 
exposição “Fósforos com Arte” de Luís An-

jos, no âmbito das Jornadas Europeias do Patrimó-
nio 2021. Luís Anjos é natural de Elvas, teve a sua 
primeira experiência a fazer barcos em fósforos no 
serviço militar. Posteriormente, voltou à sua cidade 
natal como eletricista de automóveis, mas a pedi-
do da família e amigos voltou a dar continuidade ao 
seu hobby.

 Exposição Fósforos 
com Arte

ARTISTA ALENTEJANO

A  Câmara Municipal do Crato associou-se à 
Rede Europeia Anti Pobreza para assinalar 
o Dia Internacional para a Erradicação da 

Pobreza e Exclusão Social e o Dia Municipal para a 
Igualdade, comemorados a 18 e 24 de outubro, res-
petivamente. Bonecos feitos à mão pelas instituições 
do concelho deram cor a esta causa. 

 Erradicar a pobreza 
e desigualdade

POR UM MUNDO MELHOR
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 Crato bem representado na 
35.ª edição da competição 

BAJA PORTALEGRE 500

C arlos Martins, que representa o Clube  
Amadores de Caça e Pesca Desportiva do 
Crato, conquistou o título de vice-campeão 

do mundo com 170 pratos partidos em 175 no  
Campeonato do Mundo de TRAP, que decorreu no 
final de setembro, em Granada. Arrecadou também 
o título de campeão do mundo por seleções e o 
de campeão do mundo por equipas mistas. Este 
ano somou também, entre outros, os títulos de  
vice-campeão da Taça de Portugal, Campeão Gran 
Prix Atlântico – Seleção Nacional, Campeão da  
Europa – Seleção Nacional e vice-campeão da  
Europa – Equipas Mistas. Os nossos parabéns ao 
desportista Cratense!

 Carlos Martins é dos 
melhores do Mundo

CRATO PELO DESPORTO22

ATIRADOR CRATENSE

C     ongratulamos os quatro pilotos apoiados 
pelo Município do Crato pela prestação de 
destaque na 35.ª edição da Baja Portalegre 

500, entre 29 e 31 de outubro 

Classificações finais:
• Emanuel Leo: 2º lugar na categoria Hobby Moto 
(Kawasaki KX250F) 
• Micael Cassiano e Rodrigo Fernandes: 2º lugar em 
Auto T8 (Nissan D22)
• Guilherme Caldeira:12º lugar na categoria Motos/
Bikes (Yamaha YZ 450 F)
• Bruno Constâncio: 60º lugar na categoria de  
Motos/Bikes (KTM EXC 250)

Parabéns a todos!
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A  Câmara Municipal do Crato dis-
ponibiliza serviço de apoio ou en- 

caminhamento de Psicologia aos mu- 
nícipes que sintam necessidade de 
acompanhamento em saúde mental em 
virtude da crise pandémica, de forma 
confidencial e gratuita.
Para tal, disponibiliza um e-mail 
oteupsicologo@cm-crato.pt ou con-
tacto telefónico para o 932 070 055 nos 
dias úteis das 9h00 às 18h00.
Se precisar, peça ajuda. Podemos ajudar! 

“O Teu Psicólogo”  
Serviço de Psicologia

T em algum animal de companhia?
Sabe que é obrigatório a sua identi-

ficação eletrónica?

Faça a sua marcação na Junta de Fregue-
sia da área da sua residência:
Junta de Freguesia de Aldeia da Mata 
- 245699111; Delegação de Flor da Rosa 
- 245997155; Delegação de Vale do Peso - 
245991033; Junta de Freguesia de Gáfete 
- 245790185; Junta de Freguesia de Monte 
da Pedra - 245698253 ou para a Câmara 
Municipal do Crato pelo tel. 245990110
(Obrigatória a apresentação do CC/BI/
NIF do detentor do animal).

Para qualquer esclarecimento contacte 
919 736 543 ou pelo e-mail veterinaria@- 
cm-crato.pt

Identificação eletróni-
ca gratuita para cães e 
gatos de companhia

CRATO A FECHAR

P  ara a utilização do campo de Padel 
deve dirigir-se ao edifício da Pis-

cina Municipal Coberta e requisitar a 
chave. Mais informações através do 245 
996 794 ou desporto@cm-crato.pt

Requisição do campo 
de Padel
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N   a noite de 7 de dezembro a Filar- 
mónica do Crato atuará na Igreja 

Matriz do Crato, com a evocação dos 
789 anos do Foral do Crato.

Concerto comemora-
tivo de Nossa Senhora 
da Conceição

C   onforme a tradição, a Missa de 
dia 8 de dezembro, tem lugar às 

15h seguida de Procissão em honra de  
Nossa Senhora da Conceição acompa- 
nhada pela Banda Filarmónica do Crato.

Dia de Nossa Senhora 
da Conceição

N   o dia 19 de dezembro, pelas 17h, 
a Igreja Matriz do Crato recebe a 

lenda viva do teatro português, Ruy de 
Carvalho com declamação de poesia e 
o tenor português, com carreira inter-
nacional, João Mendonza, conhecido 
do grande público pela participação 
num programa televisivo. Atua ainda o 
Coro da Santa Casa da Misericórdia do 
Crato- Vozes da Misericórdia.

Concerto de Boas 
Festas

Sénior (maiores de 60 anos) 
Início: 23 de novembro
Terças e quintas-feiras - 10h30

Para todas as idades
Início: 2 de dezembro
Terças e quintas-feiras - 19h30

Aulas de Hidroginástica 
Piscina Municipal 
Coberta do Crato

Ambas as inscrições são feitas em impresso 
próprio, na Piscina Municipal Coberta do 
Crato.
O transporte para utentes de outras fregue-
sias deve ser solicitado na receção da Pisci-
na Coberta.
A Piscina Municipal Coberta do Crato está 
aberta de segunda a sábado, das 10h30 às 
13h00 e das 16h00 às 20h00.
Mais informações através do 245 996 794 ou 
desporto@cm-crato.pt



 Inicio de época futebolística no Crato

N o fim de semana de 18 e 19 de setembro ocorreram os jogos de 
apresentação dos dois clubes, o Grupo Desportivo e Recreativo 
Gafetense e o Futebol Clube do Crato.

   
O primeiro jogo, no sábado, terminou com um resultado de 4 - 1 ao Sport 
Clube Estrela e no domingo, o Futebol Clube do Crato levou de vencido 
o Mosteirense por duas bolas sem resposta. Os resultados parecem um 
bom presságio para a nova época.


