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Estimado Freguês,A sua participação é importante!

É fundamental disponibilizar informação e 
manter o contacto presencial com a população.

Arsénio Guerreiro
Secretário [CDU]

Sónia Silvestre
Presidente [CDU]

Órgão Executivo 
Junta de Freguesia de 

Santa Bárbara de Padrões

Dulce Guerreiro
Tesoureira [CDU]

Cientes da importância da comunicação na aproximação das pessoas às entidades, 
depois do lançamento deste boletim informativo, procedemos à renovação do site 
da Junta Freguesia, com novos conteúdos e a missão de ser o canal de comunica-
ção oficial dos órgãos autárquicos da freguesia. Manteremos, simultaneamente, a 
partilha de informação diária através da rede social Facebook. Pretendemos estar 
perto, à distância de um clique, disponibilizando informação sobre o funcionamen-
to dos nossos serviços e o acesso aos documentos que sustentam a nossa gestão.   

Estes recursos são, certamente, um elo muito importante de divulgação e partilha 
de informação que permite um maior 
conhecimento da realidade da nossa 
freguesia, do nosso trabalho diário, 
mas continuamos a apostar e a dar pri-
mazia à partilha direta e presencial que 
nos permite uma entrega afetiva às 
pessoas e às suas causas, usufruindo e 
potenciando uma das mais-valias das 
Juntas de Freguesia, a proximidade 
com as suas populações.

Todos os dias estamos no terreno, disponíveis para ouvir as pessoas e atuar dentro 
das nossas possibilidades. Sabemos que, por vezes, a capacidade de resposta não é 
aquela que desejamos, mas nunca deixaremos de nos empenhar na resolução dos 
problemas.

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos umas santas festas, um feliz Na-
tal e um próspero Ano Novo. Uma prosperidade de valores, sucessos e realizações 
pessoais, profissionais, afetivas e sociais.

Achamos que, neste novo ano, deveremos apostar em recuperar o que perdemos 
nestes últimos tempos em velocidade furiosa. Devemos apostar na união, partilha 
e comunicação. Porque a verdadeira felicidade está em nós quando nós estamos 
para os outros.

Bem hajam.

O Executivo da 
Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões.

Órgão Deliberativo  
Assembleia de Freguesia 

de Santa Bárbara de 
Padrões

Nélia Marques
1ª Sec. [CDU]

Ana Luísa Fatana
Presidente [CDU]

José Fialho 
2º Sec. [CDU]

Nuno Diogo
Vogal [PS]

João Marciano
Vogal [CDU]

José Costa
Vogal [PS]

Sofia Candeias
Vogal [PS]
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JUNTA DE FREGUESIA TEM NOVO SITE
O objetivo do novo site é aproximar os cidadãos dos órgãos autárquicos da freguesia, contribuir 
para o funcionamento dos serviços prestados e disponibilizar informação para quem quer ficar 
a conhecer melhor o território.

O novo site da Junta de Freguesia está disponivel desde 
o dia 25 de novembro. Trata-se de um investimento no 
acesso dos cidadãos a um conjunto de informação so-
bre o funcionamento da Junta de Freguesia, tornando a 
sua gestão mais transparente. Há também uma área de-
dicada à Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, que disponibiliza informação e documentação 
sobre este órgão.

Os serviços promovidos pela Junta de Freguesia ou de in-
teresse comunitário em que esta seja parceira (saúde, edu-
cação, etc.), também são prioritários neste site. Aqui pode 
encontrar informação sobre o seu funcionamento (servi-
ços prestados, horário, contactos, etc.), mas também áreas 
específicas sobre licenciamentos ou emissão de atestados, 
possibilitando aos fregueses efetuar o seu pedido através 

do preenchimento de formulário disponível. 

A caraterização da freguesia (histórica, geográfica, so-
cial, etc.), onde se inclui o movimento associativo da fre-
guesia, está presente através de um breve conjunto de 
textos e dados. Há ainda a realçar o menu “Visitar” que 
pretende dar pistas a quem desejar conhecer o terri-
tório, fornecendo informação sobre o que visitar, onde 
comer, etc. E deixa ainda duas propostas de atividades, 
descobrir as aldeias e a paisagem da freguesia.

O site tem ainda uma área de notícias sobre a freguesia, 
disponibiliza a edição digital deste boletim informativo 
e a possibilidade dos cidadãos poderem fazer chegar as 
suas sugestões à Junta de Freguesia.

O site pode ser consultado em www.jf-sbpadroes.pt

Execução da receita

Execução da despesa 

Execução do Plano Plurianual 
de Investimentos

287 965,46 €

279 057,47 €

99 953,07 €

88,27 %

85,54 %

70,35 %

Valor Taxa de Realização

O Relatório e Contas da Junta de Freguesia de Santa Bár-
bara de Padrões, relativo ao exercício do ano de 2021, foi 
aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia de 
Freguesia, realizada no dia 27 de abril.

Os documentos de prestação de contas que constituem 
o relatório, reportam, na quase totalidade, à gestão de-

senvolvida pelo anterior executivo, transitando um saldo 
de gerência de 8 907,99 € para o ano de 2022.

Pode consultar o Relatório Contas 2021 em www.jf-s-
bpadroes.pt  [Menu Junta de Freguesia – Documentos 
de Gestão].

Relatório Contas 2021 aprovado

Fonte: Relatório e Contas 2021 Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões
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ESCOLA DE SANTA BÁRBARA DE PADRÕES
VIAJA À BIOSFERA DE SANTANA
Integrados num projeto de intercâmbio das Reservas da Biosfera da UNESCO, os alunos do 4º 
ano viajaram até à ilha da Madeira. Uma experiência marcante, conforme descreve o professor 
António Louro.
Naquele dia 20 de junho de 2022, um novo horizonte se 
estendia à frente daquelas seis crianças de uma pequena 
freguesia do Baixo Alentejo – Santa Bárbara de Padrões. 
Acabava o ano letivo 2021-2022 e surgia a oportunidade 
de participarem numa ação de grande valor pedagógico: 
visitar um espaço geográfico diferente, neste caso, a Bios-
fera de Santana, no território insular de Portugal, a Ilha da 
Madeira.

Como foi isto possível? Acreditar que se pode alcançar 
uma meta com empenho e capacidade de superação dos 
obstáculos. Várias instituições públicas e privadas do con-
celho de Castro Verde e da freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, e outras coletividades, contribuíram para que fos-
se concretizado este projeto, possibilitando a 42 crianças 
do 4º ano de Castro Verde e de Santa Bárbara de Padrões, 
acompanhadas por 16 adultos, a experiência marcante que 
foi viajar num avião comercial sobrevoando o Atlântico, a 
700 km do continente.

Aquelas crianças, além de usufruírem das atrações da capi-
tal madeirense, a lindíssima cidade do Funchal, onde esti-
veram alojadas, também se deslocaram ao nordeste da ilha, 
no concelho de Santana, onde contactaram com uma Re-
serva Mundial da Biosfera reconhecida pela UNESCO, em 
29 de junho de 2011, caraterizada por uma floresta madres-
silva de enorme valor natural. 

Transportados por montanhas e vales profundos, experi-
mentaram as cores e os cheiros de uma terra abençoada, 
nascida no meio do Oceano Atlântico, onde a flora e a fauna 
convivem de forma harmoniosa e bela. 

Mas estas crianças não foram só recolher conhecimento e 
experiência. Deixaram também uma marca da sua identida-
de. Em locais como os aeroportos de Lisboa e do Funchal, 

perante os seus colegas da Escola Primária de Santana e 
até no restaurante típico onde realizaram algumas refei-
ções, mostraram a alma alentejana, expressa no seu cante 
que partilharam no meio de assistências improváveis.

Depois de quatro dias intensos de descoberta foi necessá-
rio regressar, mas com uma sensação grata de terem par-
ticipado de uma ação meritória que marcará no futuro as 
suas ainda breves vidas, dando-lhes condições para evoluí-
rem num mundo em mudança que se quer sustentado em 
boas bases de humanidade e de ambiente natural saudável.

António Louro

Apoio às atividades da escola
A Junta de Freguesia mantém a colaboração e o apoio a atividades que a escola organiza e participa, como 
aconteceu no final do ano letivo anterior e que aqui destacamos:

Dia Mundial da Criança
Para assinalar esta data, a 
Junta de Freguesia ofere-
ceu t’shirts, bonés e pana-
más.

Festa Final de Ano Letivo
A Junta de Freguesia es-
teve presente e ofereceu 
o bolo da festa.

Visita ao Jardim Zoológica
A Junta de Freguesia atri-
buiu um apoio de 400 € 
para assegurar as entradas 
no Jardim Zoológico e as 
viagens de comboio, uma 
vez que os alunos viven-
ciaram uma viagem entre 
a Funcheira e Lisboa.Viagem à Madeira

Os alunos do 4º ano partici-
param num projeto que os 
levou à ilha da Madeira. A 
Junta de Freguesia atribuiu 
um apoio de 350 € para au-
xiliar as despesas de viagem. 
[ver texto na página em cima]

Alunos de Santa Bárbara na Madeira



  5  BOLETIM INFORMATIVO  JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA DE PADRÕESEDUCAÇÃO

Está em curso o primeiro período do ano le-
tivo 2022 – 2023, que conta com 22 alunos a 
frequentar a Escola de Santa Bárbara de Pa-
drões, repartindo-se em igual número pelo 
Jardim-de-Infância e o 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico. 

A Junta de Freguesia ajudou a preparar o iní-
cio das aulas, auxiliando ao nível de pequenas 
reparações nas instalações e assegurou a ma-
nutenção do recinto exterior. Foi ainda atri-
buída uma verba a cada sala para aquisição de 
materiais e para as atividades letivas. Ao lon-
go do ano letivo, assegurará as despesas de 
funcionamento da escola ao nível dos consu-
mos correntes (energia, água, comunicações, 
internet, materiais de limpeza).

JUNTA DE FREGUESIA ATENTA AO REGRESSO ÀS AULAS
Desde setembro que a alegria das crianças e a vontade de ensinar e aprender voltaram à escola. 

Oferta de material escolar
A Junta de Freguesia ofereceu às crianças 
que frequentam a escola de Santa Bárbara 
de Padrões um conjunto de material 
escolar (lápis, borracha, caderno, lápis de 
cor, régua, caneta…). Um pequeno gesto 
para auxiliar no início das aulas e desejar 
a todas as crianças, aos professores e 
auxiliares, um bom ano letivo.

Escola celebrou o Dia Mundial da Alimentação
A Feirinha dos Alimentos voltou a ser a iniciativa escolhi-
da pela escola de Santa Bárbara de Padrões para assina-
lar o Dia Mundial da Alimentação pelo que, ao longo da 
manhã de 14 de outubro, foi possível comprar no recinto 
da escola legumes, fruta, etc. Um dia que pretende sensi-
bilizar a população para a importância de uma alimenta-
ção equilibrada e sustentável. 

Uma manhã que ficou ainda marcada pelos pequenos 
hortelãos. Nos canteiros do espaço exterior da escola, as 
crianças plantaram uma horta. Uma atividade pedagógi-
ca muito divertida, que permitiu aos alunos aprenderem 

sobre as tarefas da horticultura e ficar a conhecer melhor 
o mundo das plantas.

 Esta atividade contou com a colaboração da empresa Al-
ves Fresh, a quem a Junta de Freguesia tem adjudicado a 
manutenção do espaço exterior, que ofereceu à escola a 
preparação dos canteiros, plantas, sementes, ferramen-
tas, um compostor e o livro “Pequenos Jardins, Grandes 
Hortas”. Um gesto simpático que deixou a comunidade 
escolar muito agradecida.

A iniciativa contou ainda com o apoio e a colaboração da 
Junta de Freguesia.

Entrega de material escolar

Feirinha dos alimentos Horta pedagógica
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Foi em 2002, que Luís Godinho abriu 
a Agricampo, no Lombador. Um espa-
ço comercial dedicado à horticultura 
e ao mundo rural. Atualmente, detém 
mais duas lojas de proximidade na fre-
guesia, que conciliam as vertentes de 
mercearia e café, contribuindo para a 
resposta a necessidades da população. 
A sua prioridade é estar atento aos 
tempos, estabilizar e reorganizar, de 
forma a manter os postos de trabalho 
que criou.
Porque o investimento na freguesia é 
importante, conversámos com o Luís 
Godinho sobre os seus projetos.

Fale-nos um pouco deste seu projeto de empreendedo-
rismo na freguesia de Santa Bárbara dos Padrões.
O meu projeto de empreendedorismo nesta freguesia 
começou há praticamente 20 anos. A Agricampo, no 
Lombador, foi o meu primeiro projeto. Foi um projeto 
em que eu acreditei e que teve um percurso ascendente 
ao longo dos anos até aos dias de hoje. No meio do per-
surso da Agricampo, foram surgindo novos projetos que 
eu abracei sempre com a convição de que era possível 
construir algo de positivo nesta freguesia.

Primeiro em Santa Bárbara, com um espaço misto de 
café e mercearia, transportando depois o mesmo con-
ceito para o Monte da Sete, onde estive também à frente 
da exploração do bar do Grupo Desportivo da Sete.

Há pouco mais de um ano fui confrontado com o projeto 
Amanhecer. Gostei deste conceito e abri a primeira loja 
em Santa Bárbara de Padrões, projeto este que viria tam-
bém a abrir na Sete, em agosto deste ano.

Porquê investir nesta freguesia?
Investi aqui porque esta é a minha freguesia, aquela onde 
gosto de viver e trabalhar. Acredito que a qualidade de 

vida está aqui e não nos grandes cen-
tros. Acredito que aquilo que faço me-
lhora ainda mais a qualidade de vida 
das pessoas que aqui habitam. Para 
além dos benefícios próprios, acredi-
to que toda a população tem saído a 
ganhar com a proximidade dos meus 
espaços comerciais e, cada vez, faz 
mais sentido uma vez que as desloca-
ções são cada vez mais caras. O projeto 
Amanhecer ainda fez tudo fazer mais 
sentido, pois oferecemos preços com-
patíveis com os das grandes superfí-
cies e com deslocações mais curtas.

Normalmente, há receio em investir nos territórios em 
que a população é pouca.
Sim, é verdade. E pela minha experiência sei que é muito 
difícil sobreviver em zonas com poucas pessoas. Os ne-
gócios fazem-se de pessoas e as pessoas fixam-se mais 
facilmente numa zona onde existam negócios, seja para 
supressão das suas necessidades logísticas ou pela faci-
lidade de arranjar emprego. Em conclusão, acho que as 
zonas mais desfavorecidas não podem ser esquecidas. 
Se só se investisse onde há muitas pessoas a nossa fre-
guesia só teria tendência a desaparecer.

Que balanço faz destes tempos em que já teve a funcio-
nar estabelecimentos comerciais?
O balanço é uma coisa em constante atualização e há 
muitos balanços que, se podem fazer, mas o balanço 
que eu mais gosto de fazer é de que passados todos es-
tes anos, considero, e tenho a certeza, que construí algo 
de positivo para mim, para as pessoas que todos os dias 
vêm trabalhar comigo, e mais importante que tudo, para 
os meus clientes que, diariamente, vêm até nós para ad-
quirir os nossos produtos, são eles que dão sentido ao 
que nós andamos a fazer. 

“Investi aqui porque esta é a minha freguesia, aquela onde 
gosto de viver e trabalhar.”
Luís Godinho cresceu no Lombador, reside no Beringelinho, e acredita que a qualidade de 
vida não está nos grandes centros urbanos. Uma ideia que estimulou o seu espírito de jovem 
empreendedor e o levou a criar o seu próprio emprego.    

g

Loja Amanhecer - Sete Agricampo - Lombador
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ACORDO PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 
MENTAL
A CERCICOA e a Junta de Freguesia de Santa 
Bárbara de Padrões celebraram uma parceria no 
âmbito do desenvolvimento do projeto Fórum 
Ocupacional de Expressão e Comunicação que, 
complementando os serviços especializados do 
Serviço Nacional de Saúde, se constituirá como 
uma resposta na promoção da saúde mental.

Os parceiros comprometem-se a trabalhar em 
prol dos objetivos do projeto, como promover 
a inclusão social e profissional de pessoas com 
deficiência, sinalizar casos de doença mental e 
comunicar à ULSBA, reforçar a informação sobre 
doenças mentais ou melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com doença mental e da sua família /
cuidadores.

O acordo de parceria está disponível em www.
jf-sbpadroes.pt [Menu Junta de Freguesia – 
Documentos de Gestão - Protocolos].

FREGUESIA CELEBROU DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER
No dia 8 de março celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, 
uma data que se comemora em todo o mundo para assinalar 
a luta das mulheres pela igualdade de direitos. Na freguesia, 
o Centro de Convívio do Beringelinho foi o espaço escolhido 
para o habitual convívio organizado pela Junta de Fregue-
sia. A iniciativa contou com um lanche ajantarado, animação 
musical, distribuição de flores e muito espírito de confrater-
nização entre as 35 mulheres, de diferentes gerações, que 
estiveram presentes.

O programa na freguesia integrou ainda a exposição e o 
documentário “17 Retratos”, sobre a condição da mulher do 
campo no concelho de Castro Verde, promovidos pelo Mu-
seu da Ruralidade, e que estiveram patentes ao público, nos 
Centros de Convívio do Beringelinho e Santa Bárbara de Pa-
drões, durante o mês de março.

Gestos solidários, obrigado.
No mês de março, a Junta de Freguesia recebeu equipamento 
de mobilidade, oferta da D. Aldina da Palma Brito, que, infeliz-
mente, já não se encontra nós, mas que fez cumprir o seu desejo 
com o objetivo de ajudar o próximo.

Antes, no início do ano, também outro freguês, que prefere o 
anonimato, ofereceu também algum equipamento deste género.

Ambos os equipamentos estão disponíveis para fregueses que 
necessitem deste apoio, pelo que em caso de necessidade deve 
ser contactada a Junta de Freguesia, que agradece a estas duas 
pessoas um gesto de solidariedade tão bonito e útil.

Quantos postos de trabalho tem criados?
Neste momento são 9 postos de trabalho, com o meu in-
cluído.

Há pessoas que se deslocam para adquirir produtos?
As lojas Amanhecer são lojas de proximidade e o nosso 
público-alvo não ultrapassa muito a freguesia de Santa 
Bárbara. Estão centradas especialmente em Santa Bar-
bara e na Sete, mas um pouco de toda a freguesia, as pes-
soas deslocam-se às nossas lojas. No caso da Agricampo, 
no Lombador, já é uma loja que atrai até si pessoas das 
freguesias e concelhos limítrofes.

Que perspetiva de investimento tem para os próximos 
tempos?
Tenho sempre uma perspetiva aberta em relação a novos 
investimentos, mas de momento é preciso estabilizar e 
reorganizar. Os tempos não se apresentam bons, a con-
juntura económica não se apresenta favorável e se pen-
sarmos que se trata de uma zona pouco povoada tudo se 
agrava ainda mais. A minha prioridade, neste momento, 
é preservar os postos de trabalho e garantir que as lojas 
existentes funcionem da melhor maneira possível, ten-
tando dar resposta às necessidades locais.

g

Comemorações Dia da Mulher
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TRADICIONAIS FESTAS POPULARES
As tradicionais festas populares voltaram a animar a freguesia. Muita animação e confrater-
nização não faltaram nestes encontros anuais que marcam o verão. 

Depois de um interregno imposto pela pandemia, as fes-
tas tradicionais estiveram de volta às localidades de Sete, 
Lombador e Santa Bárbara de Padrões, matando sauda-
des destes momentos que, anualmente, proporcionam o 
encontro de muitos amigos.

As primeiras a acontecer, foram as festas da Sete, no 
fim-de-semana de 15 e 16 de julho, proporcionando um 
conjunto de atividades, onde o convite à dança nos bailes 
abrilhantados por Manuel João e Marco Filipe, bem como 
a música dos DJ’s Lady F e Massive Child, marcaram as 
duas noites de festa. Mas outras iniciativas, como uma ca-
minhada, um almoço convívio ou a música tradicional de 
“Os Moços da Viola Campaniça” também estivaram pre-
sentes na edição deste ano.

No fim-de-semana seguinte, 22 a 24 de julho, foi a vez do 
Lombador receber as suas festas, com muita animação 
musical proporcionada pelos acordeonistas Vânia Silva, 
Emanuel Martins e o Duo D&M, onde não faltou o serviço 
de bar e o tradicional frango assado. Houve ainda espaço 
para a quermesse, animação infantil, mostra de produtos 
locais e artesanato, almoço convívio e passeio de ciclo-
motores.

Na Sete, as festas foram organizadas pelo Grupo Despor-
tivo e Cultural da Sete, e no Lombador, pela a Associação 
Peixe Voador, com a colaboração do concessionário do 
bar do centro de convívio. Ambas tiveram o apoio da Jun-
ta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões e da Câmara 

Municipal de Castro Verde.

No final de agosto, de 26 a 28, foi a vez de Santa Bárbara 
de Padrões retomar a tradição das festas com a abertura 
da exposição de fotografia “Rostos, Paisagens e Senti-
mentos”, resultado do concurso de fotografia promovido 
pela Junta de Freguesia. No domingo à tarde, cumpriu-
-se a vertente religiosa da festa, com missa seguida de 
procissão pelas ruas da aldeia, em honra da sua padroei-
ra. Regressaram as cavalhadas, uma marca destas festas, 
mas também iniciativas como o torneio de sueca, o mer-
cado de produtos locais e artesanato ou a animação para 
os mais novos. O encontro de ciclomotores, que reuniu 
muitos amantes das motorizadas esteve a cargo da Asso-
ciação Peixe Voador e que organizou um almoço solidário 
de vinagrada com jaquizinhos, revertendo uma parte da 
receita para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Castro Verde.

As três noites proporcionaram momentos de muito con-
vívio, com comes e bebes e animação musical que convi-
dou ao bailarico com a banda 4ª Serie, Rui Soares e Lau e 
Ricardo Glória. No sábado à noite, atuou a artista Rebec-
ca e as suas bailarinas, com um recinto repleto de gente 
que se deslocou a Santa Bárbara de Padrões. No domin-
go, atuou o jovem artista Miguel Moura.

A organização das festas foi da Junta de Freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões, com o apoio das associações 
da freguesia e da Câmara Municipal de Castro Verde. 



  9  BOLETIM INFORMATIVO  JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA DE PADRÕESDESTAQUE

FESTAS DE SANTA BÁRBARA DE PADRÕES

“As tradicionais festas de Santa Bárbara são um dos maiores 
acontecimentos da freguesia.”

Dulce Guerreiro faz parte do 
executivo da Junta de Fregue-
sia. Falámos com ela sobre as 
festas que, no final de agosto, 
animaram Santa Bárbara de 
Padrões.

Já havia saudades da festa?
Todos sentíamos a sede de es-
tar em grupo, sair sem receios 

e de conviver, algo que se perdeu ao longo período de 
pandemia. As tradicionais festas de Santa Bárbara, à se-
melhança de milhares de festividades, também regressa-
ram.

Como foi a resposta da população?
Sentiu-se um grande feedback por parte dos fregueses e 
com o apoio das associações, das coletividades e de um 
grupo de pessoas individuais, conseguiu-se alcançar os 
objetivos propostos e garantir o cumprimento do pro-
grama. Envolvemos a população, desde os mais peque-
nos aos mais idosos da freguesia, obtivemos números 
agradáveis de participantes em todas as noites da festa. 

Através das várias associações da freguesia assegurou-
-se a parte da restauração, promoveu-se o comércio lo-
cal e o artesanato, maioritariamente da freguesia. 

Há algumas iniciativas que queira destacar?
O regresso das cavalhadas às Festas de Santa Bárbara, 
uma tradição que data das primeiras festas e que se foi 
perdendo um pouco ao longo do tempo. Há ainda a real-
çar a vertente religiosa, a missa e a procissão em honra 
de Santa Bárbara, em quem os nossos mineiros deposi-
tam a sua fé e pedem a sua proteção e, este ano, não foi 
exceção.

Qual o balanço das festas deste ano?
Fazemos um balanço muito positivo. Consideramos im-
portante dar continuidade à realização das festas, uma 
vez que são é um dos maiores acontecimentos culturais 
da freguesia, tentando ir de encontro à exigência dos 
fregueses e continuando a parceria entre a Junta de Fre-
guesia de Santa Bárbara de Padrões, associações locais, 
Município de Castro Verde e Paróquia de Santa Bárbara, 
a quem expressamos os nossos sinceros agradecimen-
tos, bem como às pessoas que, a título individual, ajuda-
ram à realização das festas.

A festa em 1978
Os tempos eram outros. Mas a festa é sempre 
a festa, e continua a ser um momento especial 
para as gentes de Santa Bárbara de Padrões. 
Recordemos como foram no ano de 1978.
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LIMPEZA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
A Junta de Freguesia manteve uma limpeza urbana regular, efetuando diversas intervenções 
no espaço público.

Nos últimos meses a Junta de Freguesia assegurou a lim-
peza da via pública e equipamentos, através de uma equi-
pa que se desloca com regularidade às localidades da fre-
guesia, assegurando a varredura das ruas, corte de erva, 
limpeza de sarjetas e sumidouros, recolha e manutenção 
de papeleiras e pequenas manutenções. Esta intervenção 
engloba equipamentos como parques infantis, lavadou-
ros, centros culturais e outros equipamentos que são res-
ponsabilidade da Junta de Freguesia.

Foi mantida a manutenção dos espaços verdes, tendo-se 
efetuado, sempre que se justificou, algumas tarefas sazo-
nais, como o desbaste de árvores ou o controlo da praga 
da lagarta dos pinheiros (apoio dos Serviços Municiapais).

Com a chegada da estação quente, procedeu-se também 
ao corte de pastos nas zonas limítrofes e interior das lo-
calidades, uma operação assegurada por contratação de 
serviço externo, que teve um custo de 4 706 €. 

Apesar do trabalho realizado, a Junta de Freguesia gosta-
ria de poder dar uma resposta mais eficiente nesta área, 
o que nem sempre é possível, atendendo aos recursos de 
que dispõe e às caraterísticas da freguesia (9 localidades). 

Contudo, para que os espaços públicos se mantenham 
limpos é preciso a colaboração de todos os cidadãos atra-
vés da adoção de comportamentos corretos.

Controlo de Pragas Corte de Pastos Desbaste de Árvores

Varredura de RuasManutenção de Espaços VerdesLimpeza de Equipamentos

Trabalhos de reparação e 
conservação 
A Junta de Freguesia está atenta à reali-
dade de cada lugar e, dentro da sua dispo-
nibilidade de recursos, vai dando resposta 
a pequenas intervenções de reparação e 
conservação.

Sete Montinhos Montinhos Viseus
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Requalificação das entradas do Lombador e A-do-Corvo
A Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões vai 
proceder à requalificação das duas entradas do Lomba-
dor, norte e sul, através da criação de áreas de passeio, 
pavimento de pavet em betão, contemplando a constru-
ção dos sumidouros necessários para o escoamento das 
águas pluviais, de 24 caldeiras, nas quais serão plantadas 
árvores, e a criação de uma rede de rega gota a gota.

Na entrada de A-do-Corvo vai proceder-se à regulari-
zação do terreno e construção de uma valeta em betão, 
com o objetivo de melhorar o escoamento das águas plu-

viais, dando assim resposta a um problema que se vinha 
fazendo sentir, uma vez que quando chove a água escoa 
para a via e para o largo, arrastando detritos.

Um investimento da Junta de Freguesia, cujo orçamento 
é de 59 884 €, comparticipado pela Câmara Municipal de 
Castro Verde em 36%, para melhorar e valorizar o espaço 
público nestas localidades. 

Neste momento, prepara-se a intervenção de requalifi-
cação da entrada do Rolão.

Remodelação dos Parques Infantis do
Beringelinho e Lombador  
A Junta de Freguesia vai proce-
der à requalificação dos parques 
infantis do Beringelinho e Lomba-
dor com vista à melhoria das suas 
condições de utilização.

Em ambos os parques infantis, 
será colocado piso sintético e 
substituídos os equipamentos 
existentes. 

A intervenção foi adjudicada pelo valor de 32 169 €, tendo sido compar-
ticipada em 50% pela Câmara Municipal de Castro Verde. 

Prevê-se que a próxima intervenção seja no parque infantil de A-do-Corvo. 

Parque de Lazer em 
A-do-Neves
O terreno cedido pela SOMINCOR é 
agora um parque que veio embe-
lezar a localidade de A-do-Neves. O 
terreno foi adquirido pela Junta de 
Freguesia e criada uma zona de lazer 
ajardinada, equipada com bancos e 
equipamento geriátrico. 

A obra, realizada pela Junta de Freg-
uesia de Santa Bárbara, com o apoio 
da Câmara Municipal de Castro Verde 
ao abrigo dos acordos de investimen-
to, representou um investimento de 
11 646€, projeto do mandato anterior 
e teve o seu término no final de janei-
ro 2022.

Requalificação do cemitério da freguesia
A preparação do Dia de Finados é sempre o momento em que se faz 
uma maior manutenção do cemitério da freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões. E este ano, acompanhando os gestos das famílias que aí se 
deslocam, a Junta de Freguesia procedeu a trabalhos de manutenção 
ao nível da limpeza e da pintura.

Concluído está também mais um trabalho de requalificação, a prepara-
ção de um novo talhão para abertura de sepulturas.  

ZONAS A INTERVENCIONAR

Entrada A-do-Corvo Entrada norte Lombador Entrada sul Lombador

A-do-NevesCemitério - Novo talhão
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Rosto, Paisagens e 
Sentimentos da Terra
A promoção do concurso de fotografia, nos meses de 
julho e agosto, subordinado ao tema “Rosto, Paisagens 
e Sentimentos da Terra”, teve como objetivo criar mais 
uma ação de valorização dos patrimónios da freguesia.

As fotografias escolhidas estiveram em exposição du-
rante os dias das Tradicionais Festas de Santa Bárbara 
de Padrões, na entrada da sede da Junta de Freguesia, 
optando o júri por não atribuir classificação e distinguir 
este conjunto de fotografias.

A Junta de Freguesia agradece a todos os participantes 
e partilha neste boletim alguns dos seus olhares.

A IGREJA E OS LÍQUENS
Autor: Grimaldi

FÉ
Autor: Alice Sebastião

MANUEL JACÓ
Autor: Coletivo Seara de Abril

NAULILA COLAÇO
Autor: Coletivo Seara de Abril

PROCISSÃO
Autor: Alice Sebastião

JOSÉ FERNANDES
Autor: Coletivo Seara de Abril
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Confraternização no 25 de Abril
Foi Abril que abriu as portas a uma vida melhor. Por isso, 
todos os anos se celebra a Revolução dos Cravos na fre-
guesia. A manhã da Liberdade anunciou-se com uma 
alvorada de morteiros e distribuição de cravos nas dife-
rentes localidades, a que se seguiu uma manhã dedica-
da à atividade física, com uma caminhada no Lombador, 
organizada pela Associação Peixe Voador, e uma aula de 
zumba na Sete.

Cumprindo a tradição, o convívio ao almoço fez-se com 
uma sardinhada em todas as localidades e, à tarde, a ban-
da da Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 
trouxe a música da revolução às ruas de Santa Bárbara 
de Padrões.

O dia terminou com mais uma atividade de zumba, desta 
vez, no Centro de Convívio dos Viseus.

A festa chegou aos largos
Há muitos anos que, em cada verão, a festa chega aos largos das 
terras. A iniciativa chama-se precisamente “Há Festa no Largo” e, 
durante os meses de julho e agosto, voltou a dinamizar um conjun-
to de pequenos concertos de música popular que animaram uma 
noite ao fresco nas várias localidades da freguesia. Este programa 
cultural foi organizado pela Câmara Municipal de Castro Verde, com 
a colaboração da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões.

Fomos ao Teatro!
No dia 14 de outu-
bro, 25 fregueses 
foram ao teatro a 
Castro Verde ver a 
peça “Dália Verme-
lha, da vida se faz 
a Feira de Castro”, 
pela Bela Compa-
nhia, o grupo de 
teatro da Associa-
ção Sénior Cas-
trense, numa ses-
são dedicada ao 

público das freguesias, que contou com a 
colaboração das Juntas de Freguesia, res-
ponsáveis pela recolha das inscrições e or-
ganização dos transportes.

Encontros & Ciclomotores  
Sejam ciclomotores mais antigos ou motorizadas mais recentes, a verda-
de é que se outrora foram um importante meio de transporte de muita 
gente, hoje estão a ser recuperados e são motivo de encontro e confra-
ternização, que o diga a freguesia de Santa Bárbara dos Padrões nestes 
últimos meses.

 O Grupo Desportivo da Sete, que reúne um grupo de adeptos destes 
veículos de duas rodas, organizou o seu 12º passeio de ciclomotores anti-
gos, no dia 8 de maio, que contou com a uma elevada participação. 

As festas do Lombador tiveram um passeio de ciclomotores, tendo sido 
também a Associação Peixe Voador que assegurou a organização do 
encontro que aconteceu nas tradicionais festas de Santa Bárbara de Pa-
drões.

Há ainda a registar, a passagem pela freguesia do passeio organizado pela 
Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros, no dia 11 de junho.

Comemorações 25 de Abril
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A pandemia atingiu a essência do cante. Os cantadores 
não puderam cantar juntos. A solidão tomou conta dos 
ensaios semanais, das saídas e dos convívios. Depois 
desta paragem forçada, os grupos corais começam a re-
gressar, com as dificuldades e as sequelas que ficaram. 
O Grupo Coral Misto da Sete voltou à atividade em julho 
com o objetivo de dar continuidade “ao gosto de can-
tar”. É preciso voltar a erguer as vozes e fazer do cante 
motivo de encontro e afirmação da identidade cultural.

O Grupo Coral Misto da Sete foi fundado em 2015. Exce-
ção feita ao período da pandemia, manteve uma ativida-
de regular, com muitas atuações. Integra o Grupo Des-
portivo e Cultural da Sete. Conversamos com António 
Afonso Martins, ensaiador do grupo.

Como está o grupo neste regresso ao cante?
O grupo está como quase todos, a pandemia complicou 
as coisas. Há grupos que ainda não começaram e alguns 
não vão regressar. Nós retomámos os ensaios em julho, 
estamos a cantar, mas com dificuldade. Houve pessoas 
que desistiram. Nós chegámos a ter aqui 23 pessoas e 
hoje somos 15, depois quando as pessoas faltam a uma 
saída, porque têm compromissos profissionais ou fami-
liares, é complicado.

É essa a principal dificuldade com que o grupo se deba-
te?
Sim, é a falta de elementos. Mas a porta continua aberta 

para quem quiser entrar no grupo. Estamos a ensaiar à 
sexta-feira, nas instalações do Centro Cultural.

E os elementos são maioritariamente da Sete?
São todos da Sete, não temos ninguém de fora.

Tratando-se de um grupo misto, há um cuidado maior 
com o repertório?
Há uma dificuldade acrescida. Temos de ter algum cui-
dado, porque há certas modas em que o tom para as 
mulheres é forçado. Dentro do nosso repertório, que é 
o cancioneiro tradicional, temos de ter isso em atenção.

Quais são os objetivos para o futuro?
Manter a atividade do grupo é o principal objetivo. Or-
ganizar também algumas iniciativas. Em dezembro va-
mos organizar uma atividade de Cante ao Menino. É um 
repertório que mantemos desde a fundação do grupo e 
que cantamos nessa altura do ano.

Festeja-se mais um aniversário da classificação do Cante 
Alentejano como património da humanidade. Qual a sua 
opinião sobre este reconhecimento?
Acho bem. É importante para a promoção do cante, mas 
não foi por isso que iniciamos a atividade. Foi por gosto. 
Só não acho bem, que os grupos instrumentais queiram 
fazer parte desta classificação, penso que ela se destina 
aos grupos que cantam a vozes.

JÁ SE OUVE O CANTE DO GRUPO CORAL MISTO DA SETE 

“Sempre gostei de 
cantar”
António Afonso Martins é ensaiador do Grupo 
Coral Misto da Sete e foi um dos seus fundadores. 
Natural da freguesia de São Pedro de Solis, 
reside na Sete há 53 anos. Trabalhou na área da 
eletricidade e foi emigrante na Suíça. Cantou 
também nos grupos corais “Cardadores da Sete” 
e “Caldeireiros de São João”. Desde moço que o 
cante está presente na sua vida. Não hesita em 
afirmar: “Sempre gostei de cantar”.

Grupo Coral Misto da Sete
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Passeios seniores da freguesia
Após uma paragem devido à pandemia, os passeios orga-
nizados pela Junta de Freguesia, destinados à população 
sénior aconteceram nos dias 31 de agosto e 1 de setem-
bro. Este ano, o itinerário fez-se no Alto Alentejo, numa 
viagem pelo património cultural de Vila Viçosa e uma visi-
ta ao Centro de Ciência Viva, em Campo Maior, que teve 
honra de receção pelo comendador Rui Nabeiro.

Estes passeios, que este ano contaram com a participação 
de 65 seniores, constituem importantes momentos de 
convívio e enriquecimento pessoal.

A Junta de Freguesia agradece a todos os que participa-
ram neste momento de partilha. A iniciativa teve o apoio 
da Câmara Municipal de Castro Verde.

A mesa do abrigo de 
passageiros
É certo que o abrigo de passageiros do Lombador 
é lugar de encontros, conversas e, quando se 
proporciona, de uma cartada para ajudar a matar 
o tempo. Por isso, com o objetivo de proporcionar 
mais condições a estes convívios, o freguês 
Manuel Guerreiro construiu e colocou aí uma 
mesa. A Junta de Freguesia agradece o empenho 
e a oferta.

Proposta de freguês vence 
Orçamento Participativo 
2023
A proposta “Aquisição de um biotriturador para des-
truição de sobrantes”, apresentada por Nelson Cavaco 
Lança, freguês de Santa Bárbara de Padrões, foi a pro-
posta vencedora do Orçamento Participativo 2023, 
promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde. A 
proposta foi a mais votada, com um total de 84 votos, 
e representa um investimento de 20 000 €. Os para-
béns ao Nelson pelo seu espírito de iniciativa.

Corta-Mato de Santa 
Bárbara de Padrões

A Junta de Freguesia, 
em colaboração com a 
Associação de Atletis-
mo de Beja, organiza 
no dia 8 de dezembro 
2022, em Santa Bárbara 
de Padrões, a partir das 
14h30, uma prova des-

portiva de corta-mato.

A prova de atletismo é aberta a todos os escalões, atletas 
federados e não federados (populares e/ou atletas indi-
viduais), devendo as inscrições ser efetuadas até 6 de de-
zembro. Os atletas federados podem inscrever-se atra-
vés da plataforma https://fpacompeticoes.pt. Os atletas 
não federados através do email: atletismo.beja@gmail.
com, indicando o nome, género e data de nascimento. O 
regulamento está disponível em www.aabeja.org .

A prova tem o apoio da Câmara Municipal de Castro 
Verde e da SOMINCOR.

Passeio Sénior
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Festa da Vigília 
em honra de Santa Bárbara e dos Mineiros

Santa Bárbara de Padrões | 3 e 4 de dezembro de 2022

PROGRAMA
3 DEZ      
14H30  Workshop de Filhoses - Viseus

4 DEZ
07h00  Alvorada

10h00  Abertura da Feira de Artesanato e Produtos Locais

12h00  Almoço dos “Mineiros” (mediante inscrição e aberto à comunidade)

14h00  Atuação do “Grupo Coral Misto da Sete”

15h00  Atuação de “JORGE SERAFIM” (Contador de histórias, escritor e humorista)

17h30  Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Padrões 

Inauguração do Restauro do Altar Lateral Direito

                Missa em honra de Santa Bárbara 

                Procissão

Encerramento com fogo de artifício
Programa sujeito a alterações

Organização: Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padões  

Colaboração: Paróquia de Santa Bárbara de Padrões 

Apoio: Câmara Municipal de Castro Verde, SOMINCOR.

A Junta de Freguesia de Santa Bárbara 
de Padrões deseja a todos Festas Felizes!

Junta de Freguesia de
Santa Bárbara de Padrões

Boletim informativo 
Novembro 2022 | Nº2

Para aceder ao 
boletim digital:

Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões
Avenida Zeca Afonso Nº2A 7780-450 Santa Bárbara de Padrões | T: 286 286 935 131 | sbpadroes@sapo.pt


