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Capa: a partir do cartaz de Joaquim rosa “primavera no Campo Branco”                                             
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Porquê um novo calendário 
temporal?

A programação deixa de estar condiciona-
da a uma quinzena e estende-se ao longo 
de um mês, passando a denominar-se 
Programa Cultural Primavera no Campo 
Branco, representando, simultaneamen-
te, uma diminuição de iniciativas e uma 
distribuição das mesmas ao longo de um 
maior período de tempo, procurando ir ao 
encontro de uma maior disponibilidade 
dos públicos e dos produtores culturais 
locais que integram a programação.

Criação de novos espaços de 
programação

Este novo figurino, por sua vez, poten-
ciará a criação e a afirmação de novos 
espaços de programação, contribuindo 
para uma maior animação ao longo do 
ano, permitindo colocar em prática novos 
conceitos que equacionam públicos e re-
cursos disponíveis. Neste campo, importa 
referir a afirmação dos Pequenos Concertos 
de Inverno, mais atividades nos equipa-
mentos de cultura fora da sede de con-
celho (Pólos da Biblioteca, museus, etc.) 
articulação de programação com as Juntas 
de Freguesia, com os Jogos Concelhios e a 
criação da programação Há Festa no Largo. 

Programa Cultural 
Primavera no Campo Branco

A Primavera no Campo 
Branco mantém atividade 
descentralizada nas sedes de 
freguesia, em Casével e na Sete. 

Para as pequenas localidades, 
a Câmara Municipal de Castro 
Verde cria o programa de verão

Há festa 
  no largo!
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PAlAvrAs PréviAs

O cheiro da esteva cola-se ao nariz e o so-
nho que a carapinha guardou anuncia-se 
de branco aos olhos que por ali passam. 
As flores admiram os pássaros, abrem as 
pétalas e tentam o voo livre. O apelo do 
cravo vermelho convoca-as para gritarem 
no céu as palavras que é preciso dizer. 
O cravo vermelho ainda acredita que, tal 
como na primeira vez, sempre que uma flor 
voa, como os pássaros, e poisa no querer 
de cada um, os homens voltam a nascer.

esta edição da “primavera no Campo 
Branco” é especialmente importante, uma 
vez que está associada às comemora-
ções dos 40 anos do 25 de abril, data que 
sempre foi uma das suas bandeiras, mas 
que este ano vê reforçadas as iniciativas 
que lhe estão intimamente associadas, 
afirmando a importância que a revolução 
teve na abertura da porta que possibilitou 
o acesso e a construção de uma cultura e 
educação para todos, direito consagrado 
na constituição, amplamente assumido 
pelo poder local democrático. mais do 
que nunca, importa continuar a reivindicar 
direitos que julgávamos adquiridos e que, 
nos dias de hoje, são colocados em causa 
por políticas de interesses meramente eco-
nómicos, desumanizados e alienados das 
necessidades e vivências das comunidades.

enquadrada pelo objetivo de assinalar 

a revolução dos Cravos, a primavera no 
Campo Branco articula com as atividades 
programadas no âmbito do i Ciclo de pro-
gramação das comemorações dos 40 anos 
do 25 de abril, fruto da discussão levada a 
cabo no seio da Comissão Concelhia criada 
para o efeito e do trabalho de vários agen-
tes da comunidade.

por outro lado, esta edição representa o 
início de um novo figurino de programação, 
assumindo-se como um espaço experimen-
tal, no qual se tem em conta um conjunto 
de ideias que sustentam esta nova pro-
posta, sem colocar de lado o objetivo que 
esteve na génese da “primavera no Campo 
Branco”, bem como as linhas de orientação 
que fomos definindo e ajustando ao longo 
dos anos, fruto da aprendizagem e da 
vivência da própria iniciativa.

Continuamos a acreditar na cultura 
como veículo fundamental na formação 
pessoal e na valorização das comunidades. 
entendemos que promover a cultura é 
investir no surgimento de seres humanos 
mais plenos (conscientes, criativos, soli-
dários…), é um direito e um dever de todos 
e não deve ficar à margem da missão das 
famílias, das instituições pedagógicas, dos 
governos e do estado.

Que a Cultura nos ajude a nascer!
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iniCiatiVas do programa ComemoratiVo
dos 40 anos do 25 de aBril

 

 17 ABr 5ª 

Abertura Primavera no Campo Branco Ver pÁg. 19

abertura da feira do livro  
intervenção artística “a terra mexe”
abertura da exposição de Joaquim rosa
animação musical com “Carretas de 
percussão”
orquestra Júnior de sopros da soc. rec. 1º 
de Janeiro
18h  parque infantil  
organização: Câmara municipal de Castro Verde. Biblioteca 

municipal manuel da fonseca. Colaboração: Coletivo “a terra 

mexe”. sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro.

livraria Contracapa.

Viva quem canta… a liberdade! Ver pÁg. 21

espetáculo de abertura    
primavera no Campo Branco
Cante, Música e Poesia
21h30  Cineteatro muniCipal 
parceria: Câmara municipal de Castro Verde, Conservatório 

regional do Baixo alentejo, aCa “os ganhões”. associação 

sénrio Castrense. 

 18 ABr 6ª 

Noite de Fados 
maria dos santos e patrícia leal
guitarra portuguesa – Jorge franco

Viola – antónio José Caeiro

21h30  Centro de ConVíVio s. BÁrBara de padrões  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões

 19 ABr sáb 

Feira de Velharias e Produtos da Terra 
Ver pÁg. 41

11h animação musical - Charanga do rosário 
15h moços d´uma Cana – projeto de Viola 
Campaniça da esCV
a partir das 9h30  praça da repúBliCa  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: produtores e horticultores do concelho. 

agrupamento de escolas de Castro Verde.

Apresentação do Livro “Ó Fala que Foste 
Fala”, de Maria da Conceição ruivo 
Ver pÁg. 39

17h30  feira do liVro 
organização: livraria Contracapa

Colaboração: Biblioteca municipal manuel da fonseca.

Stand Up Comedy Ver pÁg. 26

aldo lima & francisco menezes
Cineteatro muniCipal  21h30

público-alvo: m/16
Bilhetes 3€, à vendaa partir de 12 de abril, no 
posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 21 ABr 2ª   VEr PÁG. 20

Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de Castro Verde e Casével
um dos pontos da ordem de trabalho: 
evocação dos 40 anos da revolução de 
abril
21h00  Centro de ConVíVio de CasÉVel  
organização: assembleia de freguesia da união de freguesias 

de Castro Verde e Casével
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 22 ABr 3ª 

Assembleia de Freguesia de S. Marcos 
da Atabueira Ver pÁg. 20

um dos pontos da ordem de trabalho: 
evocação dos 40 anos da revolução de 
abril
21h00  Centro Cultural de são marCos da 

ataBueira  
organização: assembleia de freguesia de são marcos da 

atabueira

Ver pÁgs. 38, 39 e 40

Comemorações do Aniversário da 

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca
21h30  BiBlioteCa muniCipal manuel da fonseCa  

Apresentação do Livro
“Capitãs de Abril”, de ana sofia fonseca

Música e Poesia
“o Canto dos Poetas”, pela imaginário 
associação Cultural

Abertura da Exposição
“Espelhos da Memória”, de antónio peleja

Açorda de Letras e Bolo de Aniversário
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: esfera dos livros

 23 ABr 4ª 

Dia Mundial do Livro 
apresentação do livro “a ilha”, de João 
abreu e Yara Kono 
10h30  BiBlioteCa muniCipal 

14h30  feira do liVro  

público-alvo: público escolar
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: editora planeta tangerina

Abertura das Exposições Ver pÁg. 24 e 25

“os olhos da memória (1976 - 1982)”  
fotografia de armindo Cardoso
“25 abril em Cartazes” - exposição de 
Cartazes do 25 abril
18h00  fórum muniCipal 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: terra esplêndida e museu da imprensa 

Assembleia de Freguesia de Sta Bárbara de 
Padrões Ver pÁg. 20

19h00  sede da Junta de freguesia de sta. BÁrBara 

de padrões 
organização: assembleia de freguesia de santa Bárbara de 

padrões

Conversa com o escritor David Machado
apresentação do livro “índice médio de 
felicidade”  Ver pÁg. 39

21h30  BiBlioteCa muniCipal manuel da fonseCa  
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca
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 24 ABr 5ª 

Apresentação dos livros infantis de 
David Machado 
10h00 e 11h00   BiBlioteCa muniCipal

14h30   feira do liVro  

público-alvo: público escolar
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Apresentação do Livro “Cancro com 
Humor” de Marine Antunes  Ver pÁg. 40 
18h00  BiBlioteCa muniCipal
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Espetáculo Evocativo da revolução  
Ver pÁg. 23

Janita salomé
galandum galundaina
“os ganhões” de Castro Verde 
21h30  Cineteatro muniCipal 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: aCa “os ganhões”

rumo à Manhã Clara 
distribuição do Jornal de abril
arruada com a Banda da srf 1º de 
Janeiro
espetáculo pirotécnico
após o ConCerto  rua fialho de almeida – largo 

da feira 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro

 25 ABr 6ª 

Hastear da Bandeira
Bombeiros Voluntários de Castro Verde
Banda filarmónica 1º de Janeiro
9h15  paços do ConCelho  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: associação humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Castro Verde. sociedade recreativa e 

filarmónica 1º de Janeiro.

Assembleia Municipal Extraordinária 
Evocativa dos 40 Anos do 25 de Abril
Ver pÁg. 20

10h00  fórum muniCipal 
organização: assembleia municipal de Castro Verde.

Arrudas de Abril
Banda filarmónica 1º de Janeiro
entradas  12h00

são marcos da atabueira  15h00

santa Bárbara dos padrões  16h00

Casével  18h00
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro

Manhã Liberdade  Ver pÁg. 42

animação, insufláveis, ateliers de pintura, 
educação ambiental
09h30  torneio da malha
10h00  torneio de futebol 3x3
10h00  finais torneio de ténis de Campo
11h00  Caminhada, corrida e passeio de bicicleta
parque da liBerdade   a partir das 9h30 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: associação 100 trilhos. projeto fábrica. lpn. 

união de freguesias de Castro Verde e Casével. 
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 25 ABr 6ª 

Abril: Desporto Para Todos 
marcha e Caminhada
61º aniversário do fC Castrense
11h00  parque da liBerdade  
organização: futebol Clube Castrense.

CASéVEL
9h30  torneio de malha
9h30  torneio de Jangro
10h00 Caminhada
14h30 torneio de sueca
Centro de ConVíVio de CasÉVel 
integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

IV Aniversário do Pólo de Casével 
Feira do Livro
Contos e pinturas faciais
Centro de ConVíVio de CasÉVel  a partir das 10h

apresentação do liVro “stories do alenteJo” de 

luís miguel riCardo  16h00
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

ENTrADAS
9h30 torneio de malha 
14h30 torneio de sueca
esCola primÁria de entradas

integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de entradas. 

SETE
9h30  torneio de malha e torneio de 
petanca
14h30  torneio de sueca
Centro de ConVíVio da sete

integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões. 

Tarde Popular VEr PÁG. 22

ranchos folclóricos 
“amigos do montenegro” e“Bairro de 
santarém”; grupos Corais “alentejano” da 
damaia, “amigos do Cante” de Cuba, “as 
Camponesas” de Castro Verde.
16h00  anfiteatro muniCipal 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Cortiçol.

 26 ABr sáb 

Conversa com Paulo Monteiro  VEr PÁG. 40

apresentação do livro “o amor infinito que te 
tenho e outras histórias”  
feira do liVro | 17h30 

organização: livraria Contracapa. Colaboração: Biblioteca 

municipal manuel da fonseca

Concerto  VEr PÁG. 28

miguel araújo 
21h30  Cineteatro muniCipal  

Bilhetes 5€, à venda a partir de 12 de abril no 
posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
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 27 ABr dom 

Assembleia de Freguesia de Entradas 
Extraordinária Evocativa dos 40 Anos do 
25 de Abril  VEr PÁG. 20

16h00  Centro reCreatiVo de entradas 
organização: assembleia de freguesia de entradas

Espetáculo “Canções de Abril”
quarteto Balluta
17h00  Centro reCreatiVo de entradas 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de entradas

 28 ABr 2ª 

Feira do Livro 
Contos e pinturas faciais
Centro de ConVíVio santa BÁrBara de padrões | a 

partir das 10h00
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: Junta de freguesia de sta. Bárbara de padrões. 

livraria Contracapa.

Mostra de Cinedanças / Extensão 
InShadow  VEr PÁG. 32

Comemorações do dia mundial da dança 
com patrícia Cavaco
10h00 Cineteatro muniCipal 

público-alvo: população juvenil estudantil e público 

em geral.
organização: dansul. Colaboração: agrupamento de escolas de 

Castro Verde. Câmara municipal de Castro Verde.

 29 ABr 3ª 

Feira do Livro
Contos e pinturas faciais
a partir das 10h00  C. de ConVíVio de s. marCos da 
ataBueira  
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: Junta de freguesia de são marcos da atabueira e 

livraria Contracapa.

“Leituras & Companhia… com Abril”
alunos do agrupamento de escolas
16h00  unidade de Cuidados Continuados de 

CasÉVel 
organização: agrupamento de escolas de Castro Verde

 3 MAI sáb 

Dia Equestre VEr PÁG. 42

9h00  Concentração e passeio 
16h00  Cavalhadas
largo da feira (Castro Verde)
organização: Confraria dos Cavaleiros de são pedro 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

Concerto para Bebés  VEr PÁG. 36

Com o prof. José micael 
15h00 crianças dos 0 aos 2 anos 
16h00 crianças dos 2 aos 4 anos 
BeBÉteCa – BiBlioteCa muniCipal

inscrições limitadas na Biblioteca municipal
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: Conservatório regional do Baixo alentejo – 

secção de Castro Verde
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 3 MAI Sáb  VEr PÁG. 27

Concerto 
Luísa Sobral
21h30  Cineteatro muniCipal  

Bilhetes 5€, à venda a partir de 19 de abril no 
posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 4 MAI dom  VEr PÁG. 43

Passeio de Carrinhos de Bebé 
10h  parque infantil de Castro Verde 

integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Concerto 
Banda filarmónica 1º de Janeiro
17h30 largo da sete (Junto ao Centro de ConVíVio)  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro, 

Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões

 7 MAI 4ª 

Apresentação dos Livros 
de Alexandre Honrado 
10h00 e 11h30  BiBlioteCa muniCipal manuel da 

fonseCa  

público-alvo: público escolar
organização. Biblioteca municipal manuel da fonseca

 9 MAI 6ª 

Noite de Fados
atuação de ana Valadas 
participação do grupo Coral “as atabuas”
21h30  C. de ConVíVio de s. marCos da ataBueira  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: grupo Coral “as atabuas”. Junta de freguesia de 

são marcos da atabueira

 9 MAI 6ª  VEr PÁG. 33

Dança Contemporânea 
“romeu e Julieta – Encontro Desencontro” 
Companhia de dança de Évora
21h30  Cineteatro muniCipal  

Bilhetes 3€, à venda a partir de 19 de abril no 
posto de turismo. 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 10 MAI Sáb 

 
Alentejo Cantado VEr PÁG. 35

Cantadores do sul & moda mãe
17h00  Centro de ConVíVio de CasÉVel 

21h30  Centro de ConVíVio da sete  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével, 

Junta de freguesia de sta. Bárbara de padrões.

Conversa com Napoleão Mira VEr PÁG. 40

apresentação do livro “de coração 
d’interiores”  
17h00  pólo de entradas – BiBlioteCa 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de entradas. 

Teatro VEr PÁG. 30

“ora Cantas Tu ora Toco Eu”
 Companhia Ao Luar Teatro
21h30  Centro reCreatiVo de entradas  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de entradas.

Lowland Sessions  
Com dillaz e ninja Kore
22h00  paVilhão do largo da feira 
organização: ass. de estudantes da escola secundária de 

Castro Verde. apoio: Câmara municipal de Castro Verde. união 

de freguesias de Castro Verde e Casével.
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 11 MAI dom 

Passeio de Cicloturismo VEr PÁG. 43

9h00  largo da feira – Castro Verde 

integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: gnr. Bombeiros Voluntários de Castro Verde.

Teatro VEr PÁG. 31

o Fascismo dos Bons Homens
Companhia trigo limpo teatro aCert
21h30  Cineteatro muniCipal  

Bilhetes 3€, à venda a partir de 19 de abril no 
posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 14 MAI 4ª 

“Um Conto Por Mês”
Com o contador de estórias thomas Bakk
21h00  BiBlioteCa muniCipal manuel da fonseCa 
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca.

 15 MAI 5ª 

Dança e Música para bebés VEr PÁG. 37

“tarará tchim!”
17h00 e 18h00  Cineteatro muniCipal 

público-alvo: Crianças dos 0 aos 36 meses
inscrições limitadas no posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 16 MAI 6ª  VEr PÁG. 20

Palestra
a resistência nos anos 60 - o princípio do 
fim do salazarismo, com dr. José Zaluar
21h30  fórum muniCipal 
organização: associação sénior Castrense

 17 MAI sáb  VEr PÁG. 34

orquestra de Harmónicas 
de Ponte-de-Sôr
C. de ConVíVio de s. marCos da ataBueira   17h00

Centro de ConVíVio de CasÉVel  21h30
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira. 

união de freguesias de Castro Verde e Casével.

 18 MAI dom 

Cãominhada VEr PÁG. 43

10h00  ConCentração Junto ao parque infantil  

inscrições na Biblioteca municipal
donativos revertem a favor da associação Canil 
e gatil “os rafeiritos do alentejo”
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Concerto de Encerramento VEr PÁG. 29 
António Zambujo 
21h30  Cineteatro muniCipal 

Bilhetes 5€, à venda a partir de 3 de maio no 
posto de turismo 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 28 MAI 4ª  VEr PÁG. 20

Conversas 40 | 25
o alentejo Clandestino - histórias dos anos 
50 e 60) 
Com antónio gervásio e a moderação do 
jornalista mário galego (antena 1)
18h30  fórum muniCipal  
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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 30 MAI 6ª 

Conversa, Poesia, Música
Ary e outros Poetas VEr PÁG. 20

manuel freire e alunos da universidade 
sénior
21h30  fórum muniCipal  
organização: associação sénior Castrense

oUTrAS INICIATIVAS

 19 ABr sáb 

Aleluia!
11h00  igreJa paroquial - s. marCos da ataBueira
organização: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira. 

Colaboração: paróquia de s. marcos da atabueira.

 25 ABr 6ª 

Tarde Popular de Casével
Grupo Coral “Vozes” de Casével
Minutos de Abril - Músicas de Intervenção
Banda Filarmónica 1º de janeiro
17h00  Centro Cultural de CasÉVel 
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

Colaboração: aCa - Vozes das terras Brancas. sociedade rec. 

filarmónica 1º de janeiro.

 25 ABr 6ª 

Festas Tradicionais 
Comemorações do 25 de Abril
Bailes, Cante, Feira Tradicional e Animação
Ver programa próprio

s. marCos da ataBueira 
organização: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira. 

 26 ABr sáb 

Yoga para Todos
10h00  sala poliValente do Centro de promoção do 

património e do turismo   
inscrições limitadas a 15 participantes com mais de 

18 anos. mais informações  ✆ 965 144 601
organização: invulgar. Colaboração: Câmara municipal de 

Castro Verde

 17 MAI sáb 

Festival Terras Sem Sombra VEr PÁG. 47

“theatrum sacrum: obras-primas do 
Barroco napolitano”
ensemble i turchini
21h30  BasíliCa real  
organização: dpha da diocese de Beja. 

apoio: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: paróquia de Castro Verde.

 21, 28 MAI e 4 JUN  Ver pÁg. 45

Indie Lisboa 2014
extensão de Castro Verde
17h30  fórum muniCipal 
org: Câmara municipal dxe Castro Verde

 31 MAI sáb  VEr PÁG. 46

IV Encontro de Corais de Castro Verde
17h30  BasíliCa real 
org: associação sénior Castrense

Colaboraçao: paróqiua de Castro Verde. Cortiçol 



P r o g r a m ação
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 21 ABr 2ª 

Torneio de Ténis de Campo
18h00  Campos de tÉnis (parque da liBerdade)  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 25 ABr 6ª  VEr PÁG. 42

Manhã Liberdade 
animação, insufláveis, ateliers de pintura, 
educação ambiental 
9h30  torneio da malha

10h00  torneio de futeBol 3x3

10h00  finais torneio de tÉnis de Campo

11h00   Caminhada, Corrida e passeio de BiCiCleta

parque da liBerdade  a partir das 9h30 

parque da liBerdade (Castro Verde)
organização: CmCV. fCC. Colaboração: ass. 100 trilhos. projeto 

fábrica. lpn. união de freguesias de Castro Verde e Casével.

CasÉVel
09h30 – torneio de malha e Jangro
10h00 – Caminhada
14h30 – torneio de sueca
Centro de ConVíVio de CasÉVel 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

entradas
09h30 – torneio de malha 
14h30 – torneio de sueca
esCola primÁria de entradas
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de entradas.

sete
09h30 – torneio de malha e torneio de 
petanca
14h30 – torneio de sueca
Centro de ConVíVio da sete
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões.

 26 ABr sáb 

Torneio de Malha
14h30  s. marCos da ataBueria
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 2 MAI 6ª 

Columbofilia
10h  soCiedade asas Verdes 
organização: sociedade Columbófila “asas Verdes”

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. 

 3 MAI sáb 

Dia Equestre VEr PÁG. 42

09h00 – Concentração e passeio 
16h00 –  Cavalhadas
largo da feira (Castro Verde)
organização: Confraria dos Cavaleiros de são pedro 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

 4 MAI dom  VEr PÁG. 43

Passeio de Carrinhos de Bebé 
Comemorações do dia da mãe
10h00  parque infantil de Castro Verde  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

 
 10 MAI sáb 

torneio de paintball 
14h30  estÁdio muniCipal 25 de aBril 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
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 11 MAI dom   VEr PÁG. 43

Passeio de Cicloturismo
9h00  largo da feira – Castro Verde  
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: gnr. Bombeiros Voluntários de Castro Verde.

 12 MAI 2ª 

Torneio de Damas e Dominós
21h00  soCiedade reCreatiVa 1º de Janeiro 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro.

 17 MAI sáb 

Caminhada, Corrida e Passeio de 
Bicicleta
17h00  aV. nossa sra. da esperança – entradas 

integrado nos Jogos Concelhios 2014
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: associação 100 trilhos. Junta de freguesia de 

entradas.

 19 MAI 2ª 

Torneio de Snooker (individual e duplas)
Torneio de Bilhar
21h00  soCiedade reCreatiVa 1º de Janeiro 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa 1º de Janeiro

 21 MAI 4ª 

Bóccia Sénior
15h00  lar JaCinto faleiro - pólo 2  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: lar Jacinto faleiro.

 24 MAI sáb 

Torneio de 3 sets
14h30  soCiedade reCreatiVa 1º de Janeiro  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa 1º de Janeiro

 26 MAI 2ª 

Torneio de Voleibol de Areia 
18h00  Campo de Jogos de areia (Junto às pisCinas) 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 28 MAI 4ª 

Torneio de Futebol de Areia
21h00  Campo de Jogos de areia (Junto às pisCinas) 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 31 MAI sáb 

Caminhada
17h00  Centro de ConVíVio da sete
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de sta. Bárbara de padrões

 2 JUN 2ª 

Torneio de Ténis de Areia
18h00  Campo de Jogos de areia (Junto às pisCinas)  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 7 JUN sáb 

Dia da Natação
14h30  pisCinas muniCipais 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 11 JUN 4ª 

Caminhada Noturna
21h00  parque infantil de Castro Verde
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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 12 JUN 5ª e 13 JUN 6ª 

Jogos Sem Fronteiras 
21h00  instalações desportiVas muniCipais 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 15 JUN dom 

Canoagem 
horÁrio a Confirmar  desCida do rio guadiana 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 18 JUN 4ª 

Cerimónia Encerramento dos Jogos 
Concelhios 2014
21h30  anfiteatro muniCipal  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

des
taq
ues



exposição 19

interVenção artístiCa 

“a terra mexe”

nesta primavera no Campo Branco “a 

terra mexe livremente”. a propósito 

dos 40 anos do 25 de abril, o coletivo 

de artistas, artesãos e afins de Castro 

Verde -“a terra mexe” apresentará 

criações artísticas que evocam a 

maior das conquistas da revolução 

dos Cravos – a liberdade.

feira do liVro

instalada no coração da vila, a feira 

do livro apresenta, até 27 de abril, 

um conjunto de propostas literárias, 

conversas com escritores e um espaço 

infantil dedicado às crianças.

animação:

orquestra Júnior da sociedade 

recreativa e filarmónica 1º de Janeiro.

animação musical com “Carretas de 

percussão”.

ABErTUrA XXIV PrIMAVErA
No CAMPo BrANCo
exposição de ilustrações 
de Joaquim rosa

são ilustrações assinadas por Joaquim 
rosa. ilustrações cujo traço se tornou 
o rosto de iniciativas que integram o 
calendário cultural de Castro Verde, como 
a feira de Castro ou a quinzena Cultural. 
neste conjunto de imagens, que abre 
portas à primavera no Campo Branco e 
que ao longo do próximo ano ocupará 
as paredes do Jardim do parque infantil, 
figuram desenhos produzidos ao longo dos 
últimos 17 anos, revelando não só a enorme 
multiplicidade de propostas apresentadas 
mas também a diversidade criativa do 
artista cujas referências nos transportam 
por um alentejo feito de paisagem, cante 
alentejano e personagens típicas da 
região.  

17 ABr  parque infantil de Castro Verde  18h00  
organização: Câmara municipal de Castro Verde. Biblioteca
municipal manuel da fonseca. Coletivo “a terra mexe”. 
sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro.
Colaboração: livrara Contracapa



ASSEMBLEIAS E CONVERSAS

21 abril   21h00
Assembleia de Freguesia
momento Evocativo dos 40 anos do 25 de abril
União de FregUesias de Castro Verde e CaséVel

22 abril   21h00
Assembleia de Freguesia
momento Evocativo dos 40 anos do 25 de abril
são MarCos da atabUeira

23 abril  19h00
Assembleia de Freguesia
momento Evocativo dos 40 anos do 25 de abril
sta bárbara de Padrões  

24  abril 
Edição do “Jornal de Abril”
Coordenação: Constantino Piçarra. 
edição: Câmara Municipal de Castro Verde

25 abril   10h00
Assembleia Municipal Extraordinária 
Evocativa dos 40 anos do 25 de abril
Castro Verde

27 abril   16h00
Assembleia de Freguesia Extraordinária
Evocativa dos 40 anos do 25 de abril
entradas

16 maio   21h30
Palestra
A Resistência nos Anos 60 - o Princípio do 
Fim do Salazarismo  
dr. José ZalUar

28 maio   18h30
Conversas 40 | 25
o alentejo Clandestino - Histórias dos anos 50 e 60

30 maio   21h30
Conversa | Poesia | Música
ary e outros Poetas 
ManUel Freire e alUnos da UniVersidade sénior

40º ANIVErSÁrIo 
Do 25 DE ABrIL
programa ComemoratiVo

no âmbito das comemorações do 40º 
aniversário do 25 de abril vai ser dinami-
zado, ao longo de todo o ano de 2014, um 
programa comemorativo que procurará ser 
um espaço de festa e valorização sobre os  
ideais de abril, incentivando à participação 
cívica e ao envolvimento da comunidade no 
assinalar desta data. 
este primeiro ciclo de programação, que 
decorre de abril a junho, integrado na 
programação da Primavera no Campo Bran-
co, comporta uma pluralidade de iniciativas 
que apelam ao debate e à reflexão. música, 
teatro, desporto mas também conversas, 
paletras, exposições e ações institucio-
nais que, sob a temática do 25 de abril, 
celebram 40 anos sobre a revolução dos 
Cravos.

No âmbito da Comissão Organizadora para os 40 Anos do 
25 de Abril. Programa completo do I Ciclo de Programação 
em www.cm-castroverde.pt

20 Comemorações
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a Primavera no Campo Branco inicia com 
um espetáculo evocativo da importância 
da cultura na conquista da liberdade, 
corporizado pelos agentes culturais de 
Castro Verde. 
tendo como referência o filme de 
tiago pereira “Com memória na rima: 
o 25 de abril e a Cultura em Castro 
Verde”, o cante e a poesia unem-se 
num espetáculo onde se cantará e dirá a 
palavra Liberdade.
do repertório para esta noite constam 
canções de intervenção da autoria de 
fernando lopes graça, José afonso e 
Vitorino, mas também as sonoridades da 
tradição musical do alentejo.
a par do cante e da música soará a 
palavra poética na voz do escritor e poeta 
José fanha. 

atuações
• Coro do CrBa - seCção de Castro Verde
• Coro polifóniCo de Castro Verde
• grupo de interpretação musiCal 

históriCa do CrBa
• grupo Coral “os ganhões” de Castro 

Verde
• andrÉ dourado (trompete) antónio CÉsar 

(piano) 
• diogo riBeiro (piano) 
• pedro mestre e daVid pereira (Viola 

Campaniça) 
• JosÉ fanha (poesia)

17 ABr  Cineteatro muniCipal  21h30                   
parceria: Câmara municipal de Castro Verde. Conservatório
regional do Baixo alentejo – secção de Castro Verde. 
associação sénior Castrense. aCa “os ganhões”

Cante, Poesia e Música

ESPETÁCULo DE ABErTUrA
PrIMAVErA No CAMPo BrANCo

Viva quem canta… 
a liberdade!

entrada liVre





ESPETÁCULo

 Janita saloMé 

 galandUM galUndaina 

 os ganhões de Castro Verde 

24 ABr  Cineteatro muniCipal  21h30                        
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: aCa “os ganhões”. sociedade recreativa e 
filarmónica 1º de Janeiro

Na noite que antecede o 25 de Abril, 
Janita Salomé, Galandum Galundaina e os 
Ganhões de Castro Verde juntam-se para 
um espetáculo evocativo que celebra o 40º 
aniversário da Revolução dos Cravos. 
Num repertório musical que perpassa toda 
a sua obra, Janita Salomé canta a palavra 
escrita dos poetas e temas de José Afonso, 
referência fundamental e incontornável da 
música portuguesa; os Ganhões subirão 
ao palco para, todos juntos, cantarmos 
a “Grândola, Vila Morena” e os Galandum 
Galundaina exploram um repertório que 
percorre os trilhos da música tradicional 
mirandesa. 
Depois, rumaremos à manhã clara, 
distribuiremos o “Jornal de Abril” e 
desceremos a rua ao som da filarmónica 
até ao Largo da Feira para assistirmos a 
mais um momento de Fogo de Artifício.

na noite que antecede o 25 de abril, 
Janita Salomé, Galandum Galundaina e os 
Ganhões de Castro Verde juntam-se para 
um espetáculo evocativo que celebra o 40º 
aniversário da revolução dos Cravos. 
num repertório musical que perpassa toda 
a sua obra, Janita salomé canta a palavra 
escrita dos poetas e temas de José afonso, 
referência fundamental e incontornável da 
música portuguesa; os ganhões subirão 
ao palco para, todos juntos, cantarmos 
a “grândola, Vila morena” e os galandum 
galundaina exploram um repertório que 
percorre os trilhos da música tradicional 
mirandesa. 
depois, rumaremos à manhã clara, 
distribuiremos o “Jornal de abril” e 
desceremos a rua ao som da filarmónica 
até ao largo da feira para assistirmos a 
mais um momento de fogo de artifício.

Noite evocativa da RevoluçãoNoITE EVoCATIVA DA rEVoLUção

rUMo À MANHã CLArA

arrUada CoM a banda FilarMóniCa  

1º de Janeiro

distribUição do Jornal de abril

esPetáCUlo PirotéCniCo

ENTrADA LIVrE

noite eVoCatiVa 23



24 exposição

25 ABrIL EM CArTAZ
EXPoSIção DE CArTAZES Do 25 ABrIL

revolução tranquila, de cravos, o 25 de 
abril explodiu em todos os sectores. 
foi em 1974 e, nos cartazes de então, 
derramou-se em cores e formas singulares 
que encheram os olhos do país. hoje são 
raridades concebidas com arte e engenho 
por Vieira da silva, João abel manta e 
Vespeira, três dos artistas mais relevantes 
que inscreveram os seus nomes na 
iconografia da revolta militar.

“25 de abril em Cartaz” reúne uma seleção 
de 45 cartazes pertencentes à coleção do 
museu nacional da imprensa e incorpora 
alguns dos ícones do 25 de abril. 

são imagens que fizeram história e que 
podem ser vistas ou revistas nesta mostra 
evocativa de um dos mais importantes 
acontecimentos da história de portugal.  

23 ABrIL  fórum muniCipal  18h00                                    
horário da exposição: 
2ª a 6ª das 9h às 19h. Sábados das 15h às 18h. 
org: Câmara municipal de Castro Verde.
parceria: museu nacional da imprensa. 



Os OlhOs da MeMória:
POrtugal 1975-1980
Exposição dE FotograFia 
dE armindo Cardoso

Em “olhos da memória”, armindo Cardoso 
revela-nos o portugal convulso de 1975-
1980. olhar as suas fotografias é sentir 
que todos aqueles olhos que se acendem 
à nossa frente nos interrogam sobre o que 
fizemos do futuro que eles anteviram. 
É ouvir, longínquos mas audíveis, “os 
slogans e os cantos das multidões, a 
voz dos poetas, as cantigas do povo, as 
toadas de incentivo, mas também o intenso 
matraquear das máquinas, o rasgar da 
terra, o esgaçar da cortiça (...). 
tudo num tempo já longínquo e, afinal, tão 
presente em nós. É que, por muito que se 
queira encerrar o passado nas gavetas do 
esquecimento, ele insiste em respirar ao 
nosso lado, em sussurrar-nos ao ouvido, 
em entrar-nos olhos dentro (…)”.

Hermínio Chaves Fernandes

exposição 25

23 ABr  FÓrUM MUNICIPAL  18H00                        

horário da exposição: 2ª a 6ª, das 9h00 às 19h00. 
Sábados, das 15h00 às 18h00. 
org: Câmara municipal de Castro Verde
produção: terra esplêndida

oS oLHoS DA MEMÓrIA:
PorTUGAL 1975-1980
exposição de fotografia 
de armindo Cardoso

em “olhos da memória”, armindo Cardoso 
revela-nos o portugal convulso de 1975-
1980. olhar as suas fotografias é sentir 
que todos aqueles olhos que se acendem 
à nossa frente nos interrogam sobre o que 
fizemos do futuro que eles anteviram. 
É ouvir, longínquos mas audíveis, “os 
slogans e os cantos das multidões, a 
voz dos poetas, as cantigas do povo, as 
toadas de incentivo, mas também o intenso 
matraquear das máquinas, o rasgar da 
terra, o esgaçar da cortiça (...). 
tudo num tempo já longínquo e, afinal, tão 
presente em nós. É que, por muito que se 
queira encerrar o passado nas gavetas do 
esquecimento, ele insiste em respirar ao 
nosso lado, em sussurrar-nos ao ouvido, 
em entrar-nos olhos dentro (…)”.

hermínio Chaves fernandes



 26 stand up ComedY

o público já comprovou que aldo lima e 
francisco menezes são dois dos melhores 
comediantes do universo para se ver 
em palco. por isso, nesta fase de crise 
anunciada, juntámo-los para que os seus 
talentos, combinados com grandes doses 
de irreverência, nos transportem à parte 
divertida da vida. se os tempos não estão 
para brincadeiras, felizmente estes dois 
estão!
dois dos mais consagrados artistas de 
stand up comedy, para ver, ao vivo, no 
Cineteatro municipal de Castro Verde!

19 ABr  Cineteatro muniCipal  21h30                    
público-alvo: m/16
3 €. Bilhetes à venda no posto de turismo de 
Castro Verde a partir de 12 de abril.
org. CmCV

STAND UP CoMEDY 
aldo lima & franCisCo meneZes



LUÍSA SoBrAL
ConCerto 

em 2011 luísa sobral lançou o seu primeiro 
disco “the Cherry on my Cake”. um disco 
de platina e cerca de 100 concertos depois 
a autora lisboeta desvenda-nos “there´s 
a flower in my Bedroom”, seu segundo 
trabalho.
um novo álbum que reflete o 
amadurecimento da artista com um 
irresistível punhado de canções que já 

conquistou o público nacional. o êxito do 
single “mom says” ou as colaborações 
com Jamie Cullum, antónio Zambujo e 
mário laginha aquecem gargantas e 
corações nos concertos daquela que já é 
um dos valores mais seguros da música 
portuguesa – luisa sobral.

3 MAI  Cineteatro muniCipal  21h30                      
5 €.  Bilhetes à venda no posto de turismo de Castro 
Verde a partir de 19 de abril. 

org.: Câmara municipal de Castro Verde

  ConCerto 27



 28 ConCerto

MIGUEL ArAúJo
ConCerto

miguel araújo é um dos artistas mais 
completos da nova geração da música 
portuguesa. 

Cantor, músico e compositor, deu-se a 
conhecer nos “azeitonas”. em 2011 estreou-
se a solo com “Cinco dias e meio”, álbum 
que reúne os singles “os maridos das 
outras”, “fizz limão” e “Capitão fantástico”. 

em Castro Verde o músico apresenta temas 
do seu mais recente trabalho, “Crónicas 
da Cidade grande”, a editar durante o mês 
de abril de 2014, onde se inclui o single 
de estreia “Balada astral”, e que conta 
com as participações dos músicos antónio 
Zambujo, marcelo Camelo e inês Viterbo. 

26 ABr  Cineteatro muniCipal  21h30                      
5 €.  Bilhetes à venda no posto de turismo de 
Castro Verde a partir de 12 de abril.
org.: Câmara municipal de Castro Verde



ConCerto 29

ANTÓNIo ZAMBUJo
ConCerto de
enCerramento

 
Cresceu a ouvir cante alentejano. a 
harmonia das vozes, a cadência das frases 
e o tempo de cada andamento, foram 
para sempre uma influência. natural de 
Beja, antónio Zambujo começou a estudar 
clarinete com 8 anos, estreando-se no 
Conservatório regional do Baixo alentejo. 
ainda pequeno, apaixonou-se pelo fado e 
pelas vozes de amália rodrigues, alfredo 
marceneiro e max, entre muitos outros. 
depois de “o mesmo fado” (2002), o seu 
primeiro álbum, o músico editou “por meu 
Cante” (2004), “outro sentido” (2007), “guia” 
(2010) e “quinto” (2012), o último trabalho 
discográfico que apresenta em Castro 
Verde, no encerramento da primavera no 
Campo Branco.

18 MAIo  Cineteatro muniCipal  21h30                       
5 €.  Bilhetes à venda no posto de turismo de 
Castro Verde a partir de 3 de maio.
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

gonçalo f. santos



 30 teatro

orA CANTAS TU, orA ToCo EU
Companhia “ao luar teatro”

a valorização da tradição oral e da 
identidade algarvia são alguns dos 
princípios orientadores da criação da 
Companhia “ao luar teatro”. 
a peça “ora cantas tu, ora toco eu” é 
uma divertida abordagem aos sons e às 
histórias da música, pilar importante do 
nosso património cultural imaterial, tendo 
como inspiração a canção e o universo das 
tradições algarvias.

10 MAI  Centro reCreatiVo de entradas  21h30                           
entrada livre
org: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: Junta de freguesia de entradas.

armindo ViCente

TEXTo, DIrEção: rui penas direção MUSICAL / CoMPo-
SIção: alexandre pintassilgo  INTErPrETAção: CÉlia 
martins, alexandre pintassilgo, rui penas  SoM, LUZ E 
ASSISTêNCIA Ao PúBLICo: ana rosa  ProDUção: ao luar 
teatro



trigo limpo teatro aCert

Baseado no romance “a máquina de 
fazer espanhóis”, de Valter hugo mãe, 
“o fascismo dos Bons homens” conta a 
história de antónio silva, personagem 
central e narrador do romance, mas 
também a do lar “a feliz idade”. entre o 
trágico e o cómico, esta aventura de final 
de vida ganha, em palco, uma dimensão 
que remete para o mundo do “faz de 
conta”, essa fantástica brincadeira que, em 
pequenos nos permite sonhar e, já adultos, 
nos reaproxima da menoridade. 
um espetáculo conduzido por um romance 
que cruelmente comove, satiriza e revela  
o envelhecimento de todos aqueles que, 
proveitosa e dignamente, não abdicam 
de nos fazer refletir sobre as suas 
lembranças.

11 MAI  Cineteatro muniCipal  21h30                        
público-alvo: m/12

3€. Bilhetes à venda no posto de turismo a partir de 
19 de abril. 
org: Câmara municipal de Castro Verde.

o FASCISMo DoS BoNS HoMENS

ADAPTAção E ENCENAção pompeu JosÉ  CoMPoSIção E 

DIrEção  MUSICAL filipe melo  CENoGrAFIA ZÉtaVares e 

pompeu JosÉ  DESENHo DE LUZ luís Viegas e paulo neto  

INTErPrETAção antónio reBelo, hugo gonZaleZ, João 

silVa, pedro sousa, pompeu JosÉ, raquel Costa, sandra 

santos  MúSICoS  filipe melo (piano), miguel Cardoso 

(Contra Baixo), luís henrique  (Clarinete)

teatro 31



 32 dança

Cinedanças são danças para ver como um 
filme. sequências que atravessam lugares, 
máquinas acrobáticas, emoção expressa 
pelo movimento, coreografias no cinema, 
animações musicais, cidade e natureza, 
hip-hop, tango e bailado, são alguns dos 
exemplos que podemos apreciar nesta 
mostra internacional de curtas metragens 
selecionadas entre as melhores propostas 
do inshadow - festival internacional de 
Vídeo, performance e tecnologias, realizado 
pela associação Vo’arte.

28 ABrIL  Cineteatro muniCipal  10h00                    
público-alvo: população juvenil estudantil e público 
em geral.
organização: dansul. Colaboração: agrupamento de escolas de 
Castro Verde. Câmara municipal de Castro Verde.

MoSTrA DE CINEDANçAS 
EXTENSão INSHADow

Comemorações do dia mundial da 
dança

com patrícia Cavaco



roMEU E JULIETA, ENCoNTro
DESENCoNTro

Companhia de Dança Contemporânea 
de évora 

o mundo enigmático das emoções, o amor 
incompreendido e impedido por terceiros 
servem de inspiração a este “romeu 
e Julieta”, coreografado por Benvindo 
fonseca. a trama, rica em simbolismos, 
centra-se na sincronicidade no encontro, 
no desencontro, no baile, nas famílias 
antagónicas, no amor, no desgosto e, por 
fim, na cripta, envolta em elementos que 
remetem para a natureza desde paisagens 
alentejanas ao crepúsculo, a flores, e 
auroras boreais.

DIrEção/CorEoGrAFIA BenVindo fonseCa  BAILArINoS 

gonçalo loBato e nÉlia pinheiro  MúSICA orIGINAL 

maestro CÉsar Viana  MúSICA exCertos da oBra “romeu 

e Julieta” de proKofieV produção CdCe 2013

9 MAIo  CINETEATro MUNICIPAL  21H30                        

3 €. Bilhetes à venda no Posto de Turismo a partir 
de 19 de abril.
org. CMCV

dança 33

rodrigo de souZa



 34 músiCa

orQUESTrA DE HArMÓNICAS 
DE PoNTE-DE-Sôr

formada por dezoito elementos, a 
orquestra de harmónicas de ponte-de-sôr 
tem dedicado a sua atividade à recolha, 
adaptação instrumental e apresentação de 
temas de raiz tradicional de várias regiões 
do país, com o intuito de conservar e 
fomentar o gosto pelas melodias populares 
junto das gerações mais novas e pela 
harmónica de boca, instrumento musical 
largamente enraizado na cultura popular 
portuguesa.

17 MAIo                                                          

17h00 - Centro de convívio de s. marcos da 
atabueira

21h30 - Centro de convívio de Casével 

organização: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira. 
união de freguesias de Castro Verde e Casével.



Cante 35

ALENTEJo CANTADo
os Cantadores do sul & moda mãe

alentejo Cantado junta “os Cantadores 
do sul & moda mãe” naquele que é o 
mais recente espetáculo evocativo das 
polifonias do alentejo.  
a Viola Campaniça junta-se ao cante a 
vozes, resgatando sonoridades únicas num 
repertório que faz soar modas do passado, 
daquelas que animavam longas jornadas de 
trabalho ou os bailes onde se começavam 
e terminavam namoros. 
são modas de antigamente apresentadas 
num espetáculo de extraordinária riqueza 
vocal que evoca o mais genuíno cante do 
alentejo, dando-lhe uma nova abordagem, 
mas mantendo a tradição.

         
10 MAIo                                                               

17h00 – Centro de Convívio de Casével           
21h30 – Centro de Convívio da sete
org: Câmara municipal de Castro Verde. 
Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 
Junta de freguesia de sta. Bárbara de padrões.

PEDro MESTrE  Viola Campaniça/VoZ rUBEN LAMEIrA 

VoZ DAVID PErEIrA Viola Campaniça/VoZ JoSé DIoGo 

BENTo  Viola Campaniça/VoZ CArLoS ANTÓNIo  VoZ 

ANTÓNIo CAIXEIro VoZ LUÍS CAIXEIro VoZ JoSé EMÍDIo 

Viola Campaniça/VoZ BErNArDo ESPINHo VoZ BErNArDo 

EMÍDIo VoZ



CoNCErTo PArA BEBéS 

ao som de temas para a infância, as 
crianças vão poder dançar, interagir e 
divertir-se na companhia dos pais em 
duas sessões dinamizadas pelo professor 
José micael, da secção de Castro Verde do 
Conservatório regional do Baixo alentejo. 
através dos sons, a criança entra no 
mundo dos contos e das histórias, 
observa, ouve e assimila um vocabulário 
de melodias, ritmos e movimentos. Brinca 
com os instrumentos entrosando-se nas 
melodias, participando em atividades 
lúdicas nas quais a música é o centro do 
exercício.

3 MAI  BeBÉteCa – BiBlioteCa muniCipal                          
15h00  0 aos 2 anos 
16h00  2 aos 4 anos
inscrições limitadas na Biblioteca municipal
org: Biblioteca municipal manuel da fonseca
Colaboração: Conservatório regional do Baixo alentejo – 
secção de Castro Verde

 36 eBeBÉs



BeBÉs 37

CoNCEção ArTÍSTICA E ESPAço CéNICo: riCardo mondim, 
sofia BelChior e antónio maChado CorEoGrAFIA: sofia 
BelChior CoMPoSIção MUSICAL: antónio maChado 
ADErEçoS E BoNECoS: riCardo mondim DESENHo DE LUZ: 
antónio maChado e sofia BelChior 

15 MAIo  Cineteatro muniCipal  17h00 e 18h00   
público-alvo: crianças dos 0 aos 36 meses.

inscrições limitadas no posto de turismo. 
org. CmCV

sobe o pano e... Tarará-
tchim! ... surgem as 
surpresas! 
minhas senhoras, meus 
senhores e excelentíssimos 
BeBÉs, bem-vindos!... 
Tarará-tchim! é um mundo 
de magia, ilusão e fantasia... 
entre sorrisos e gargalhadas, 
um cortejo de ideias 
divertidas. 
entre equilíbrios e 
desequilíbrios, jogos 
arriscados! entre saltos 
e brincadeiras, amigos 
coloridos que dançam e 
tocam. 
repleto de surpresas e em 
constante transformação, 
este momento convida a ver, 
ouvir e sentir. a contemplar, 
dançar, tocar instrumentos e 
fazer amigos. 

TArArÁ-TCHIM!
dança e músiCa 
para BeBÉs 

Companhia dançarte 
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FEIRA DO LIVRO

O Jardim do Parque Infantil 
vai encher-se de livros e lei-
turas. A par das Comemora-
ções do XIX Aniversário da 
Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca é neste espaço 
verde, ao ar livre que, em 
parceria com a Livraria 
Contracapa, será dinamiza-
da a Feira do Livro. Depois 
de Castro Verde, a Feira do 
Livro “faz-se à estrada” para 
percorrer as várias sedes 
de freguesia do concelho, 
semeando o conhecimento 
e fomentando a leitura en-
quanto fonte de bem-estar 
e saber.

Parque Infantil de Castro 
Verde  18 ABR  18h00
C. de Convívio de Casével  
25 ABR  10h00

C. de Convívio de S. 
Bárbara de Padrões  
28 ABR  10h00 

C. de Convívio de São 
Marcos da Atabueira  
29 ABR  10h00

Organização: Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca. Colaboração: 
Livraria Contracapa. União de Freguesias 
de Castro Verde e Casével. Junta de 
Freguesia de Santa Bárbara de Padrões. 
Junta de Freguesia de São Marcos da 
Atabueira.

XIX ANIVERSÁRIO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MANUEL DA FONSECA
No XIX Aniversário da Biblioteca Manuel da 
Fonseca, o grande largo estende a sua mão 
à comunidade e convida-a a juntar-se às 
comemorações de dezanove anos de atividade. 
Quase duas décadas a promover a leitura, o livro, 
o acesso à cultura e à educação e a fidelizar e a 
cativar novos utilizadores.
Para esta noite está programado um conjunto de 
iniciativas, onde se inclui a tradicional açorda de 
letras e o bolo de aniversário.

O Canto dos Poetas 
MúSICA e POeSIA
DO IMAgINáRIO ASSOCIAçãO CULtURAL

Com acompanhamento 
de guitarra portuguesa, 
viola e contrabaixo, a 
voz de Isabel Bilou visita 
uma antologia poética 
extraída da literatura e da 
cultura popular de língua 
portuguesa, homenage-
ando poetas que foram 
voz do povo, sempre e 
em Abril, como Luís de 
Camões ou Manuel Ale-
gre, eugénio de Andrade, 
Fernando Pessoa, ou Ary 
dos Santos. A instrumen-

tação acústica e arranjos 
musicais inovadores têm 
por base as tradições mu-
sicais de referência, desde 
o fado, o chorinho e a 
morna a outras tradições 
musicais portuguesas e da 
lusofonia, celebrando as 
vozes de Adriano Correia 
de Oliveira, José Afonso e 
Amália Rodrigues.

22 ABR  BIBLIOteCA                      
MUNICIPAL  21h30                                        
Organização: Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca



Ó Fala que Foste Fala
Maria da ConCeição rUiVo
 
Nascida numa família de 
camponeses e pastores 
de Alfundão, Maria da 
Conceição Ruivo cresceu 
à sombra das histórias 
que se contavam à lareira 
nas noites de inverno, 
ou na soleira das portas, 
nas noites de verão, das 
décimas de um avô po-
eta e da magia do cante 
alentejano. Depois de “A 
Aventura Maravilhosa do 
Ursinho Chico e de sua 
Prima Mariana”, o seu pri-
meiro livro, publica agora 
“Ó Fala que Foste Fala”, 
uma obra sobre Joaquim 
espadinha, seareiro na-
tural de Alfundão, poeta 
popular muito estimado 
no seu tempo.

19 ABR  FeIRA DO LIVRO                 
17h30 
Organização: Livraria Contracapa.
Colaboração: Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca

Capitãs de Abril
ana soFia FonseCa

A jornalista Ana Sofia 
Fonseca, autora de “An-
gola terra Prometida”, 
conta-nos a revolução 
dos cravos no femini-
no, com os seus heróis 
revelados na intimidade 
da família. Os momentos 
decisivos, a última noite, 
o primeiro dia de liberda-
de. Num país de homens, 
as mulheres dos militares 
de Abril lutaram com as 
armas que tinham. São 
personagens de um dos 
mais importantes acon-
tecimentos do século XX 
português. todas elas, 
cada uma à sua maneira, 
protagonistas na sombra.

 
22 ABR   BIBLIOteCA                        
MUNICIPAL  21h30
Organização: Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca

Índice Médio de 
Felicidade
ConVersa CoM o esCritor 
daVid MaChado
 
Um romance admirável 
e extremamente atual 
sobre um otimista que 
luta até ao fim pela sua 
vida e pela felicidade 
daqueles que ama. 
Dramático e realista, mas 
com momentos hilarian-
tes, confirma o talento de 
David Machado como um 
dos melhores ficcionistas 
da sua geração.

23 ABR  BIBLIOteCA                          
MUNICIPAL  21h30
Organização: Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca

a P r E S E N Ta ç ã o  D E  L I V r o S
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 40 BiBlioteCa

Cancro Com Humor
ConVersa CoM 
Marine antUnes

Um livro de crónicas 
humorísticas, que falam 
do mundo do cancro sem 
tabus e com humor, com 
uma consciente fórmula 
arrojada, procurando di-
vertir os doentes e provar 
que é possível ser feliz 
em qualquer contexto. 
O projeto “Cancro com 
humor” começou como 
uma iniciativa pessoal e 
atualmente é uma asso-
ciação sem fins lucrativos, 
fundada e presidida pela 
autora do projeto e do 
livro,  Marine Antunes. 

24 ABR  BIB. MUNICIPAL  18h 
Organização: Biblioteca Municipal
Manuel da Fonseca

O Amor Infinito que 
te tenho e Outras 
Histórias 
ConVersa CoM 
PaUlo Monteiro

Distinguido como melhor 
álbum português nos Pré-
mios Nacionais de Banda 
Desenhada, em 2011, 
este livro da autoria de 
Paulo Monteiro, reúne um 
conjunto de histórias, com 
uma forte marca poética, 
que estavam dispersas 
por fanzines e outras pu-
blicações. Paulo Monteiro 
é um autor português de 
BD e, desde 2005, diretor 
do Festival de Banda 
Desenhada de Beja. 

26 ABR  FeIRA DO LIVRO  
17h30       
Organização: Livraria Contracapa.
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca

De coração d’Interiores
ConVersa CoM 
naPoleão Mira

Depois do romance 
“Fado”, Napoleão Mira 
regressa ao registo 
assumidamente autobio-
gráfico em “De coração 
d’Interiores”, o seu mais 
recente trabalho literá-
rio. Ao longo das várias 
páginas que compõem o 
livro, o autor reúne textos 
redigidos nos últimos 
anos como se estes 
fossem olhares escritos. 
Uma obra é como que 
“uma porta escancarada 
para a casa que habito. 
Para a intimidade do que 
escrevo. Para aquilo que 
tenho de mais sagrado. 
Para a minha memória”.

10 MAIO PÓLO De eNtRADAS 
– BIBLIOteCA   17h 
Organização: Câmara Municipal de
Castro Verde. Colaboração: Junta de 
Freguesia de entradas. 

a P r E S E N Ta ç ã o  D E  L I V r o S



feira 41

há já vários anos que a praça da repúbli-
ca, em Castro Verde é, a cada primavera, 
um espaço privilegiado de encontro, troca 
de saberes e venda de produtos da terra, 
divulgando o que de melhor se produz no 
concelho. são produtos rurais de qualida-
de como hortaliças, flores, mel, licores ou 
mesmo pão caseiro que remetem para a 
importância do regresso à terra e de uma 
alimentação saudável. 
lado a lado, a feira de Velharias expõe 
uma variedade de produtos que aqui 
recuperam parte do seu valor como livros 
antigos, faianças, medalhas e moedas 
antigas. 

animação musiCal
11h00  Charanga do rosário
15h00  moço d’uma Cana - projeto de Viola 

Campaniça da esCV

19 ABr  praça da repúBliCa  9h30                      
org: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: produtores e horticultores do concelho. 
agrupamento de escolas de Castro Verde.

FEIrA DE VELHArIAS &
ProDUToS DA TErrA
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Manhã Liberdade

insufláveis, ateliers de pintura e de 
educação ambiental, torneios, caminhada, 
corrida e passeio de bicicleta…as 
propostas são mais que muitas e para 
todas as idades! 
na manhã de 25 de abril, o parque da 
liberdade ganha vida e convida a um 
agradável momento de lazer onde não 
faltará animação, divertimento e convívio.

25 ABrIL  parque da liBerdade                              
9h30                  
organização: Câmara municipal de 
Castro Verde. Colaboração: 
futebol Clube Castrense. associação 
100 trilhos. projeto fÁBriCa. lpn. 
união de freguesias de Castro Verde e Casével.

Dia Equestre

um dia dedicado aos aficionados dos 
cavalos, que convida a um passeio matinal 
pelo campo, proporcionando o convívio 
entre a participantes. durante a tarde, 
serão as já tradicionais Cavalhadas a 
desafiar os cavaleiros a participar no 
torneio.

9h00  Concentração e passeio
16h00  Cavalhadas

3 MAIo  largo da feira (Castro Verde)
organização: Confraria dos Cavaleiros de são pedro
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde



Passeio de Carrinhos 
de Bebés

praticar um pouco de atividade física 
enquanto usufrui da companhia dos 
seus filhos e da sua família é o que lhe 
propomos com este passeio, onde poderá 
aproveitar para respirar ar puro e apreciar 
as paisagens pintadas de cor pela 
primavera!

4 MAIo   ConCentração: 10h00  parque   infantil 
(Castro Verde)  
organização: Confraria dos Cavaleiros de são pedro

Passeio de Cicloturismo

e que tal conhecer o concelho ao volante 
da sua bicicleta? Convide os seus amigos 
e, em conjunto, percorram as planícies da 
região num percurso que passará pelas 

localidades de geraldos, santa Bárbara 
de padrões, neves da graça e sete, que 
terminará com um almoço-convívio no 
regresso a Castro Verde.  

11 MAIo  ConCentração: 9h00  largo da feira   
(Castro Verde)  
organização: Câmara municipal de Castro Verde. 
Colaboração: gnr. Cruz Vermelha portuguesa – delegação de 
Castro Verde

Cãominhada

traga o seu fiel amigo pela trela para um 
passeio em família pela vila de Castro 
Verde. 

18 MAIo  ConCentração: 10h00  parque  infantil    
(Castro Verde)  
inscrições na Biblioteca municipal. donativos 
revertem a favor da associação Canil e gatil “os 
rafeiritos do alentejo”

organização: Câmara municipal de Castro Verde. 
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OUTRAS 

INICIATIVAS







festiVal 47

o “terras sem sombra: 10º festival de 
música sacra do Baixo alentejo” 
regressa em 2014 subordinado à 

temática “metáforas do infinito: a espiritu-
alidade nas polifonias dos séculos xi-xx”. 
sob a direção musical de antónio florio, 
esta 10ª edição traz a Castro Verde o 
ensemble “i turchini” num concerto intitu-
lado “theatrum sacrum: obras-primas do 
Barroco napolitano”. 
o agrupamento é formado por canto-
res e instrumentistas especializados na 
interpretação da música napolitana dos 
séculos xVii e xViii, valorizando a desco-
berta de compositores desconhecidos. a 
originalidade dos programas e a adesão a 
uma prática do desempenho barroco faz 
de i turchini uma das vanguardas da cena 
musical italiana e europeia. 

17 MAIo  BasíliCa real  21h30                             
org: departamento do património histórico e artístico da 
diocese de Beja (dphadB). apoio: Câmara municipal de Castro 
Verde. Colaboração: paróquia de Castro Verde.

TErrAS SEM SoMBrA 2014
10º festiVal de músiCa saCra do Baixo 
alenteJo

ensemBle I TUrCHINI

“theatrum saCrum: oBras-primas do BarroCo 
napolitano” 
DIrEção MUSICAL  antónio florio
SoPrANo  Valentina Varriale
PrIMEIro VIoLINo  alessandro CiCColini 
SEGUNDo VIoLINo  marCo piantoni 
VIoLETA  rosario di meglio
VIoLoNCELo  reBeCa ferri
CoNTrABAIXo  giorgio sanVito

ÓrGão  patriZia Varone



www.cm-castroverde.pt


