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Comemoração do Cante alentejano património Cultural imaterial da Humanidade. 30 novembro 2014      
arquivo Câmara municipal de Castro Verde                                                                             

   



PAlAVrAS PréViAS

Ceifeiras, ganhões, cardadores, camponesas, 
gente carapinha e todos os outros, saíram 
dos campos da sabedoria popular e juntos 
partilharam com o mundo o chamamento 
que lhes enche a alma. Nessa tarde, a 
praça arrepiou-se de emoção e foi o centro 
do nosso mundo. Mergulhando no fundo do 
tempo, a voz trouxe todos os cantadores 
que, ao longo da história, fizeram de Castro 
Verde uma estrela brilhante. A comunhão 
mostrou a força maior do nosso cante. 
Os pardais acomodaram-se nas árvores 
felizes pelos homens também terem asas 
nas gargantas. O mundo parou por breves 
instantes e uma tranquilidade feliz varreu-
nos o espírito. Depois o mundo retomou o 
seu caminho, levando com ele um bocado 
de nós. Disse que era património o que 
levava, que o usaria para acordar a 
humanidade dos homens.
 
na capa desta agenda recordamos a tarde 
de 30 de novembro. aquela em que os 
grupos corais do concelho se juntaram para 
celebrar a classificação do cante alentejano 
como património Cultural imaterial da 
Humanidade. um momento bonito, em que 
o povo saiu à rua para evocar esse saber, 
que a nossa comunidade soube guardar, e 
sublinhar o trabalho desenvolvido em prol 
deste traço cultural que sempre mereceu 
a nossa atenção, reconhecendo que esta 
classificação implica maior responsabilidade 
de todos nós. nesta programação, vários 
são os momentos em que se pode conviver 
com o cante, fruto de uma atividade que 

desde há muito é marca da ação de vários 
agentes que fazem com que Castro Verde 
seja uma peça importante deste mosaico 
cultural.
 
o entrudanças volta a marcar a dança 
do entrudo. um vasto programa para 
proporcionar o encontro entre quem nos 
visita e quem cá está, tendo como mote a 
tradição e o convívio, seja através de uma 
dança, uma moda ou um petisco e dois 
copos de vinho. tornou-se um hábito na vila 
de entradas, criando laços de fidelidade 
com gente que, todos os anos, cumpre esta 
romaria de amizade.
 
mas a vida faz-se de pluralidades, tal como 
a cultura que podemos viver em Castro 
Verde, realçando a vida dos equipamentos 
culturais e desportivos, bem como a 
dinâmica das associações e outros agentes. 
são propostas que passam pelo teatro, 
música, exposições, conversas… e claro, 
pela atividade física e o desporto, onde a 
par da atividade habitual se inicia mais uma 
epopeia dos Jogos Concelhios. Com os dias 
de sol a espreitarem o verde dos campos, 
ficar em casa não se aconselha. parta à 
descoberta do que há para ver, paisagem, 
museus…
 
nesta agenda encontrará um conjunto 
de rotas para vivenciar atividades que 
contribuem para o seu enriquecimento 
cultural. uma missão que devemos assumir 
no sentido de uma sociedade melhor, por 
isso, “Viver mais Castro Verde” é caminhar 
nesse sentido.
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 3 FEV 3ª 

Corta Mato Distrital do Desporto Escolar
10H00  Junto ao estádio muniCipal 25 de abril
org: dgeste - direção de serviços da região alentejo /Coor-

denação local do desporto escolar do alentejo sul e alentejo 

litoral. Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. 

associação de atletismo de beja. agrupamento de escolas de 

Castro Verde. gnr. bombeiros Voluntários de Castro Verde. 

Cruz Vermelha portuguesa - delegação de Castro Verde.

 4 FEV 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas
ilo ilo
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 6 FEV 6ª  

Noites Tradicionais VEr PÁG. 23 
“os ganhões” de Castro Verde 
21H00  C. ConVíVio de namorados
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

Colaboração: aCa “os ganhões”.

iii Temporada de Pequenos Concertos 
de inverno VEr PÁG. 12

duo edan
21H30  Cineteatro muniCipal

bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 

31 de janeiro. 
org: Câmara municipal de Castro Verde

 8 FEV dom 

Abertura da Sociedade recreativa e 
Desportiva Entradense
animação musical
15H00  sede da soC. reC. e desportiVa entradense
org: J.f de entradas. soc. rec. e desportiva entradense
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ProGrAMAção feVereiro6 •   

 11 FEV 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas
lore
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 13 FEV 6ª a 15 FEV dom  VEr PÁG. 15

Festival Entrudanças
entradas
org: associação pedexumbo. Câmara municipal de Castro 

Verde. Junta de freguesia de entradas.

 13 FEV 6ª 

Desfile de Carnaval das Escolas
14H30  ruas de Castro Verde e anfiteatro 

muniCipal
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde. 

Câmara municipal de Castro Verde. gnr.

 14 FEV sáb 

ii Grande Prémio de Atletismo
Caminhada e Passeio de Bicicleta
10H00  ConC.: aV. nossa sra. da esperança (entradas)
org: Câmara municipal de Castro Verde. Junta de freguesia 

de entradas. associação de atletismo de beja. 

Colaboração: 100 trilhos – Clube btt. Cruz Vermelha portu-

guesa – delegação de Castro Verde. 

 18 FEV 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas 
belém
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 19 FEV 5ª a 20 MAr 6ª  VEr PÁG. 14

Abertura da Exposição
“arte Como forma de intervenção política 
na obra de Jorge Vieira”
18H00  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: Câmara municipal de beja. museu Jorge Vieira. 

 20 FEV 6ª  VEr PÁG. 23

Noites Tradicionais 
“as papoilas” do Corvo e “as Ceifeiras” de 
entradas 
21H00  C. ConVíVio de geraldos
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

Colaboração: aCa “os Cardadores”. Cortiçol.

21 FEV sáb  
Noites Tradicionais 
moços d’uma Cana - Viola Campaniça 
17H30  C. ConVíVio de estação de ourique
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde.

 23 FEV 2ª 

Audição da Classe de Piano
profª anasztazia dombrovoska
17H00  auditório fábriCa das artes 
org: Crba – secção de Castro Verde

Zeca entre Nós - Traz outro amigo 
também! VEr PÁG. 20

poesia, música, Conversa
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde. 

Colaboração: associação sénior Castrense.
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 25 FEV 4ª a 6 MAr 6ª  
Abertura da Exposição 
“Companheiros de 4 patas: Ajudando a fazer 
a diferença”, de Jéssica Carreira
14H30  biblioteCa muniCipal 
org: bib. municipal manuel da fonseca. agrupamento de 

escolas de Castro Verde. Colaboração: ass. Canil e gatil “os 

rafeiritos do alentejo”

 25 FEV 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas
a lancheira
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 27 FEV 6ª  VEr PÁG. 30

Apresentação da revista “Nova Águia”
participação da universidade sénior de 
Castro Verde
17H30  biblioteCa muniCipal
org. biblioteca municipal manuel da fonseca. Colaboração: 

associção sénior Castrense.

 27 FEV 6ª  VEr PÁG. 19

Teatro “Para Além do Muro”
Companhia arte pública 
21H30  Cineteatro muniCipal 

público-alvo: m/16

bilhetes 2€, à venda no posto de turismo a partir de 

14 de fevereiro.
org: Câmara municipal de Castro Verde 

 28 FEV sáb  

Palestra “Saúde ou doença: Qual é a 
sua Crença?” 
com a dra. Cristina pinho (médica integrativa)
15H00  fórum muniCipal
org.: associação sénior Castrense.  

 3 MAr 3ª a 05 MAr 5ª 

Aulas Abertas do Curso de Dança
profª raquel nobre
Horário a definir estúdio dança fábriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 4 MAr 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas
e Viveram felizes para sempre
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 5 MAr 5ª 

Audição das Classes de Trompa, 
Trompete e Trombone
profs. Jorge barradas, andré dourado e 
nuno lopes
18H30  auditório fábriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 6 MAr 6ª  VEr PAG. 13

iii Temporada de Pequenos Concertos 
de inverno
terylene
21H30  Cineteatro muniCipal

bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 

21 de fevereiro.
org: Câmara municipal de Castro Verde

 7 MAr sáb  VEr PAG. 27

Contos com Música... para a infância
16H00  bebÉteCa

público-alvo: Crianças até aos 3 anos

inscrições limitadas na biblioteca municipal.
org: biblioteca municipal manuel da fonseca.
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 7 MAr sáb 

Comemorações do Dia internacional da Mulher
Jantar-convívio e animação musical
20H00  eb2, 3 dr. antónio franCisCo Colaço

inscrições limitadas na Junta da união de freguesias 

de Castro Verde e Casével.
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde

 9 MAr 2ª  a 20 MAr 6ª  
Exposição de Autoretratos 
“Mulheres Artistas da Terra”
Coordenação: ana simões

integrada nas Comemorações do dia internacional da mulher

Horário da biblioteCa | biblioteCa muniCipal
org:  biblioteca municipal manuel da fonseca

 11 MAr 4ª  VEr PÁG. 18

Cinema às Quartas
no nevoeiro 
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 12 MAr 5ª 

Audição da Classe de Guitarra
prof. José micael
18H30  igreJa dos remÉdios
org: Crba – secção de Castro Verde

Colaboração: paróquia de Castro Verde. 

 13 MAr 6ª  VEr PÁG. 24

Tertúlia a 13 

a primavera e a diversidade da paisagem do 
Campo branco
18H30  museu da ruralidade
org: museu da ruralidade 

 13 MAr 6ª  
Noites Tradicionais 

Histórias com serafim 
21H00  C. ConVíVio de piçarras
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

 14 MAr sáb  
   VEr PÁG. 32

Boas vindas ao Peneireiro-das-torres 
9H00  ConCentração: Cea do Vale gonçalinHo

inscrições gratuitas e obrigatórias até 12 de março

(tlf.: 286 328 309 ou lpn.cea-castroverde@lpn.pt)
org.: liga para a proteção da natureza – CeaVg

Abertura Jogos Concelhios 2015 VEr PÁG. 31

Caminhada, Corrida, passeio de bicicleta, 
insufláveis e demonstrações
14H30  praça da repúbliCa
org: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: 100 trilhos. Cruz Vermelha portuguesa - dele-

gação de Castro Verde 

 15 MAr dom 
Fórum de ornitologia
ii aniversário do Clube ornitológico de 
Castro Verde
10H00  fórum muniCipal
org: Clube ornitológico de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

 16 MAr 2ª a 20 MAr 6ª 

Vii Festival de Teatro Escolar  
Ver programa próprio
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde. 

Câmara municipal de Castro Verde.

 



 efemÉride 9
junho programação       9•   

 efemÉride 9

 

ProGrAMAção março 9•   

 16 MAr 2ª 
Audição da Classe de Violoncelo e Violino
profªs Halina berezowska e filipa soares
18H00  auditório fábriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 16 MAr 2ª a 20 MAr 6ª 
Aulas Abertas de Guitarra e Violino
prof. José micael e profª filipa soares
Horário das aulas - fábriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 16 MAr 2ª a 20 MAr 6ª 
Semana da leitura
Ver programa próprio
org: agrupamento de escolas de Castro Verde e rbCV - 

rede de bibliotecas de Castro Verde

 17 MAr 3ª  VEr PÁG 29

Apresentação do livro “De Mim Para Mim”
de Carolina tendon
iniciativa inserida na semana da leitura
14H30  biblioteCa muniCipal 

público-alvo: alunos ensino secundário e público em geral
org.: biblioteca municipal manuel da fonseca. 

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde

 18 MAr 4ª 

Audição Geral – Curso de Música 
21H00  Cineteatro muniCipal
org: Crba – secção de Castro Verde

Colaboração: Câmara municpal de Castro Verde.

Cinema às Quartas VEr PÁG. 18

uma família respeitável
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 20 MAr 6ª 

A Máquina da Poesia VEr PÁG. 28

oficina de Escrita Criativa 
com miguel Horta
inserido no projeto Columbina 
10H00  biblioteCa muniCipal
org.: biblioteca municipal manuel da fonseca.

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde.

Exposição insetos do Museu VEr PÁG. 24

18H30  museu da ruralidade
org: museu da ruralidade 

Audição Geral de Música
Classes de iniciação e pré-escolar
18H45  auditório fábriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

Noites Tradicionais  
encontro de despique e baldão 
21H00  C. ConVíVio de almeirim
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

 21 MAr sáb  VEr PÁG. 28

Dia Mundial da Poesia 
largada de pombos
inserido no projeto Columbina 
10H00  biblioteCa muniCipal

org.: biblioteca municipal manuel da fonseca. biblioteca 

José saramago – beja. Colaboração: ass. Columbófila “asas 

Verdes”. agrupamento de escolas de Castro Verde.

 21 MAr sáb e 22 MAr dom  VEr PÁG. 24

oficina de Cozinha Alentejana
museu da ruralidade
mais informações no museu da ruralidade (tlf. 286 915 329)

org: museu da ruralidade 
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 23 MAr 2ª a 6 ABr 2ª  VEr PÁG. 26

Atividades de Tempos livres
grandes férias da páscoa - apadiJ 
07H45 às 18H30  Centro esColar nº 1

público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos.

inscrições limitadas na apadiJ.
org: associação para o acompanhamento do desenvolvimen-

to infantil e Juvenil. parceria: Câmara municipal de Castro 

Verde. agrupamento de escolas de Castro Verde. 

 23 MAr 2ª a 26 MAr 5ª 
Atividades nas Férias da Páscoa 
14H30  pólo de CasÉVel

público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos.

inscrições limitadas no pólo da biblioteca.
org: biblioteca municipal manuel da fonseca.

 23 MAr 2ª a 31 MAr 3ª 
Exposição “Companheiros de 4 patas: 
Ajudando a fazer a diferença”
de Jéssica Carreira
14H30  polo de CasÉVel 
org: biblioteca municipal manuel da fonseca. agrupamento 

de escolas de Castro Verde. Colaboração: ass. Canil e gatil 

“os rafeiritos do alentejo”

 25 MAr 4ª 

Aula Aberta de Dança 
19H00  Centro de ConVíVio de neVes da graça
org: associação pedexumbo. Câmara municipal de Castro 

Verde Colaboração J.f. de stª bárbara de padrões 

Cinema às Quartas VEr PÁG. 18

ida
21H30  fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

 27 MAr 6ª  VEr PÁG. 23

Noites Tradicionais 
fados com maria dos santos e patrícia leal 
21H00  C. ConVíVio de aiVados
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

 

 27 MAr 6ª  VEr PÁG. 13

iii Temporada de Pequenos Concertos 
de inverno
duo encore
21H30  Cineteatro muniCipal

bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 

14 de março.
org: Câmara municipal de Castro Verde

 28 MAr sáb  VEr PÁG. 21

Apresentação do CD
As Nuvens que Andam no Ar 
grupo Coral “os ganhões” de Castro Verde
21H30  Cineteatro muniCipal
org: aCa “os ganhões” apoio: Câmara municipal de Castro 

Verde, Juntas de freguesia do Concelho, esdime. rádio 

Castrense.

 2 ABr 5ª  VEr PÁG. 27

Dia do livro infantil
leituras Espontâneas
leitura e mostra de vários livros infantis
Horário das biblioteCas  biblioteCa muniCipal e polos 
org: biblioteca municipal manuel da fonseca. 

 10 ABr 6ª  VEr PÁG. 23

Noites Tradicionais 
“moços da aldêa” e “Vozes” de Casével 
21H00  C. ConVíVio de CasÉVel
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

Colaboração: aCa “Vozes das terras brancas”. 
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6 FEV  Cineteatro muniCipal | 21H30                    
bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 31 Jan.

programa completo em www.cm-castroverde.pt 

org: Câmara municipal de Castro Verde.

iii temporada
PEQUENoS 
CoNCErToS DE 
iNVErNo

Na terceira temporada 
dos Pequenos Concertos 
de Inverno propomos um 
conjunto de apresentações 
musicais de pequeno 
formato e grande qualidade 
artística. Músicos e público 
voltam a partilhar o palco, 
num momento intimista e de 
grande cumplicidade.

DUo EDAN
duo edan é composto por Édua Zádory 
(violino) e anasztazia dombrovoska 
(piano). ambas estudaram na universidade 
de música de Viena. apesar do duo ser 
relativamente recente recebeu, logo no 
ano de formação (2009), o primeiro prémio 
do Concorso Internazionale di Musica da 
Camera Gaetano Zineti (Verona/itália) pela 
sua “excelente execução e interpretação 
exemplar”. os elementos de edan 
formam um duo coeso, juntando paixão e 
personalidade a uma execução artística e 
musicalmente refinada. duo edan gravou 
o seu mais recente trabalho discográfico 
em 2012 (edição gramola). anasztazia 
dombrovoska é atualmente professora 
de piano na secção de Castro Verde do 
Conservatório regional do baixo alentejo.

12 ConCerto



 ConCerto  13

Terylene
Guitarra e Voz <> Jazz LiGeiro anos 40-50

francisco ferro (voz) e rui Correia (guitarra e 
vozes) são terylene, um dueto português de jazz 
que surgiu em 2007 com o propósito de resgatar 
algumas obras-primas musicais ausentes das 
rádios há demasiado tempo. num ambiente 
galante e distinto, o duo interpreta um repertório 
nostálgico, composto sobretudo por canções 
dos anos 40 e 50, que presta homenagem a 
alguns dos mais aclamados compositores de jazz 
cantado. 

bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 21 feV. 

DUO enCOre
CLarinete e Guitarra <> MúsiCa Latina

fernando pernas (clarinete) e José micael 
(guitarra) protagonizam um concerto inspirado na 
música latina. Com 12 anos de existência, o duo 
apresenta em palco um repertório que atravessa 
temas de virtuosos compositores, desde angel 
Villoldo, astor piazzolla, Carlos gardel, eduardo di 
Capua, Hermeto pascoal ou Zequinha de abreu, 
mas também temas da sua autoria.
um concerto que passará pelo fado, pela canção 
napolitana e pelo romance espanhol, rumando 
depois a destinos mais tropicais em procura do 
folclore argentino (tango) e brasileiro (chorinho).

6 Mar

27 Mar

 iii temporada PEQUENoS CoNCErToS DE iNVErNo 
21H30  CiNETEATro MUNiCiPAl

bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 14 mar.

programa completo em www.cm-castroverde.pt 

org: Câmara municipal de Castro Verde.



14 exposição

19 FEV A 20 MAr  fórum muniCipal | 18H00          
Horário da exposição: 2ª a 6ª | 9H00 às 18H00

organização: Câmara municipal de Castro Verde.
parceria: Câmara municipal de beja. museu Jorge Vieira.

ArTE CoMo ForMA DE 
iNTErVENção PolÍTiCA NA 
oBrA DE JorGE ViEirA

são pinturas, esculturas, desenhos e 
esboços assinados por Jorge Vieira. 
obras comprometidas com os valores 
do ser humano onde é de sublinhar 
toda a liberdade formal que Jorge Vieira 
sempre imprimiu às suas obras mas, 
essencialmente, a visão do artista na 
defesa de uma luta política que assumiu 
como sua.
esta exposição traz, até nós, obras 
cronologicamente afastadas (entre 1970 e 
1988), distintas na técnica, no suporte e 
até nos objetivos que nos revelam a sua 
essência enquanto criador e um homem 
particularmente ativo na época em que 
viveu.
Jorge Vieira foi, pela sua vida e obra, 
um paradigma do artista empenhado em 
transformar a vida e a arte.



 festiVal 15

Gerações é o tema do entrudanças 2015.
gerações que dançam de mãos dadas. que se encontram e se conhecem. que se enleiam. 
que juntas recriam a tradição e a transformam,  misturando-a com o novo, com o 
contemporâneo. gerações que geram, em conjunto!
 
às tradições do entrudo, o entrudanças junta a música e as danças tradicionais, numa 
festa partilhada por todos. aventure-se nos ritmos que aqui soarão vindos de diversas 
partes do mundo e experimente um conjunto festivo de danças tradicionais, africanas e 
europeias.
 
os bailes e as diferentes oficinas, os passeios e a gastronomia local, serão parte 
importante da essência deste festival que se prolonga durante três dias. o cante, a viola 
campaniça e o artesanato tradicional serão presença assídua e o mote para o desenrolar 
de um conjunto de iniciativas que celebram a cultura e a tradição alentejanas.

13 FEV A 15 FEV  Centro reCreatiVo de entradas
org. associação pedexumbo. Câmara municipal de Castro 

Verde. Junta de freguesia de entradas

Colaboração: associações e Coletividades do Concelho
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16 festiVal

 18h00 – 20h00  Abertura do Entrudanças:
atuação “as Ceifeiras” de entradas e “os 
Carapinhas” de Castro Verde
Concerto “Bailado rural” 
banda sonora para o museu da ruralidade - 
rui santana e filipe pilar > MUSEU DA rUrAliDADE

Feira de Artesanato > PrAçA ZECA AFoNSo

 19h00 – 20h30  oficina de Dança
danças d’aqui e d’acoli, leónia oliveira 

TENDA CrE

 21h00 – 21h45  Baile com Vítor Cordeiro 
Com prova de licor, “o quintal” 
PrAçA ZECA AFoNSo

 22h15 – 23h00  Concerto “Bailado rural” 
banda sonora para o museu da 
ruralidade - rui santana e filipe pilar
MUSEU DA rUrAliDADE

 00h00 – 01h30  Baile com 
duo parmenter & de la fuente > SAlão CrE

sexta-feira, 13 fevereiro

 11h30 – 12h30  Crianças e Famílias  
Hora do Conto “o palhaço avaria e o planeta 
bateria” de pedro seromenho > BiBlioTECA

 14h30 – 16h00  Apresentação do Projeto Esco-
las “Desfile Circo das Gerações”
com lucyano lopes, turma do agrupamento de escolas 

de Castro Verde, associação sénior Castrense, associa-

ção art, banda da sociedade recreativa 1º de Janeiro 

> CoNCENTrAção: JUNTo àS ESColAS

 16h00 – 17h30  oficina de danças  
Chamarritas, ana silvestre > SAlão CrE

tango/milonga, graciana romero > TENDA CrE

 16H00 – 17h00  Cante e Viola Campaniça  
as Camponesas | os Ceifeiros de Cuba | grupo 
de Violas Campaniças > PrAçA ZECA AFoNSo

 16H00 – 17h30  oficinas Paralelas > BiBlioTECA

 17h00 – 17h30  Animação musical com  
músicos da orquestra ethno portugal  
> TABErNA Do PEDro FEio

17h30 – 19h00  oficina de dança
dançar em português, marta guerreiro 
> SAlão CrE

Cabo Verde, Waty barbosa > TENDA CrE

oficina de instrumentos - tronkar, Winga Kan
> PrAçA ZECA AFoNSo

 18h00 – 19h00  Crianças e Famílias
“quem gostarias de ser?...”
atividades de expressão plástica > BiBlioTECA

18h30 – 19h15  oficina de Cante 
os ganhões de Castro Verde > MUSEU DA rUrAliDADE

19h30 – 21h00  Baile do Amor 
Com string fling > SAlão CrE

sábado, 14 fevereiro

 10h00 – 12h30  ii Grande Prémio de Atletismo 
Caminhada, Corrida e passeio de bicicleta 
AV. Nª SrA. DA ESPErANçA

 10h15 – 11h15  Crianças e Famílias
Vamos fazer máscaras biodiversas! - 
reciclar com a lpn > BiBlioTECA

 10h30 – 12h30  Visita à Herdade das Fontes 
Bárbaras* | prova de Vinho e Cante com 
grupo Coral Vozes de Casével

 nota: o programa pode sofrer alterações 

PROGRAMA ENTRADAS



>

festiVal 17

 21h30 – 22h00  Cante com 
os Cardadores da sete > SAlão CrE

 22h30 – 00h00  Baile com 
a dança portuguesa a gostar dela própria
> SAlão CrE

 23h00 – 00h00  Por um Par de Meias Solas, 
Animação Musical - com paulo Colaço
> MUSEU DA rUrAliDADE

 00h30 – 02h00  Baile com la Forcelle
> SAlão CrE

domingo, 15 fevereiro

 09h30 – 12h00  Um Saltinho ao Altar dos 
Céus - Aracelis* - pequeno-almoço com as 
atabuas de s. marcos da atabueira; birdwa-
tching na estepe - passeio patrimonial e 
ambiental > CoNCENTrAção JUNTo Ao CrE

 10h15 – 11h15  Crianças e Famílias
Hora do Conto “o rabo do rato” de antónio 
torrado > BiBlioTECA

 11h00 – 12h30  oficina de Dança 
tango/milonga, graciana romero > SAlão CrE

oficina de instrumentos
tronkar, Winga Kan > PrAçA ZECA AFoNSo

 11h30 – 12h30  Crianças e Famílias 
máscaras” - atelier de expressão plástica 
com tecidos e lãs > BiBlioTECA

 11h30 – 13h30  oficina de Gastronomia*
com a amália marujo > ESColA

 14h00 – 15h00  Projeção de Documentário 
“do alentejo a minas – encontro de Violas” 
pedro mestre & Chico lobo  
> MUSEU DA rUrAliDADE

 14h00 – 15h00  Crianças e Famílias
“Chapéus” - ate. de exp. plástica > BiBlioTECA

 15h00 – 16h00  Baile Acústico com 
Celina da piedade e as papoilas do Corvo
no âmbito da série documental “ o povo que 
ainda canta” de tiago pereira > loCAl A DEFiNir

 16h00 –17h30  oficina de dança
Valsas mandadas, ana silvestre > SAlão CrE

Kizomba, Waty barbosa > TENDA CrE

oficinas Paralelas | o objeto, patrícia 
teixeira > BiBlioTECA

 16h00 – 17h00  Concerto Alentejo Cantado  
> PrAçA ZECA AFoNSo 

 17h00 – 18h00  
oficina de Cante para Famílias
com david pereira e filipe pratas > BiBlioTECA

Animação Musical com Acordeão 
João filipe guerreiro e fábio guerreiro
> TABErNA Do PEDro FEio

 18h00 – 19h00  Baile “Pedem-te a mão e tu 
dás o braço” baile encenado > SAlão CrE

oficina de instrumentos – bailinho la 
forcelle > MUSEU DA rUrAliDADE

 18h30 – 19h00  Modas ao Balcão 
MUSEU DA rUrAliDADE

 19h00 – 19h40  Atuação Moços D´uma Cana  
PrAçA ZECA AFoNSo

 19h30 – 20h30  Concerto com Ethno orquestra
SAlão CrE

 21h00 – 22h30  Baile com Peut-être Jeanne 
SAlão CrE

 14 e 15 fevereiro 
Não faltes à moda! Ver programa próprio

* atividade com inscrições limitadas. inscrições no secretariado do entrudanças. 



 18 proJeções

CINEMA ÀS QUARTAS ProGrAMAção > FEVErEiro | MArço

AUDiTório Do FórUM MUNiCiPAl DE CASTro VErDE | 21H30 > ENTrADA liVrE
iNForMAção DETAlHADA EM www.CM-CASTroVErDE.PT 

4 FEV  ilo ilo
realização: anthony Chen

11 FEV  lorE
realização: Cate shortland

18 FEV  BEléM
realização: Yuval adler

25 FEV  A lANCHEirA
realização: ritesh batra

4 MAR  E ViVErAM FEliZES PArA SEMPrE
realização: agnés Jaoui 

11 MAR  No NEVoEiro
realização: sergei loznitsa

18 MAR  UMA FAMÍliA rESPEiTÁVEl
realização: massoud bakhshi 

25 MAR  iDA
realização:  pawel pawlikowski

org: Câmara municipal de Castro Verde.



  teatro 19

Para além do muro
Companhia arte públiCa

Este é o drama de uma mulher assombrada 
pelas suas memórias de criança no 
Gueto de Varsóvia. A tragédia da vida, da 
sobrevivência e da morte no Gueto são 
lembranças permanentes na vida desta 
mulher, incapaz de se libertar do passado.
O desenrolar deste drama – que passará 
ainda pela construção do Muro de 
Berlim - lembrar-nos-á que a História da 
Humanidade está associada à luta por 
territórios: geográficos, ideológicos e 
culturais. Que os muros invisíveis ao olhar 
são tão eficientes como os de tijolo ou de 
cimento, erguidos entre Povos.
Que um lado verá o muro como proteção. 
Que o outro lado vê-lo-á como segregação. 
Mas que a sua função será, sempre, de 
separação.

este é o drama de uma mulher assombrada 
pelas suas memórias de criança no 
gueto de Varsóvia. a tragédia da vida, da 
sobrevivência e da morte no gueto são 
lembranças permanentes na vida desta 
mulher, incapaz de se libertar do passado.
o desenrolar deste drama – que passará 
ainda pela construção do muro de 
berlim - lembrar-nos-á que a História da 
Humanidade está associada à luta por 
territórios: geográficos, ideológicos e 
culturais. que os muros invisíveis ao olhar 
são tão eficientes como os de tijolo ou de 
cimento, erguidos entre povos.
que um lado verá o muro como proteção. 
que o outro lado vê-lo-á como segregação. 
mas que a sua função será, sempre, de 
separação.

PArA AléM Do MUro
CompanHia arte públiCa

Ca
ta
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na
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a

Ficha Técnica

dramaturgia | encenação Gisela Cañamero assistência 

laura Del rio cenografia | adereços | figurinos inês 

de Carvalho, Helena Calvet música Beethoven, Vi 

Sinfonia A Pastoral luz e Som José Manhita, rúben 

Trombinhas intérpretes isabel Mões, Telmo Mendes , 

João Vasco Henriques, luzia Paramés, João Carracedo

27 FEV  Cineteatro muniCipal | 21H30                 
público-alvo: m/16

bilhetes 2€, à venda no posto de turismo a partir de 14 feV. 

org: Câmara municipal de Castro Verde

teatro



20 enContro

23 FEV  Fórum muniCipal | 21H30                       
org: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: associação sénior Castrense.

ZECA ENTrE NóS
traZ outro amigo tambÉm!

na data em que se assinalam 28 anos 
sobre a morte de José afonso, um grupo de 
gente da nossa terra relembra o cantautor 
português, num encontro informal entre 
amigos, que convida à participação de 
todos.
poesia, conversas e interpretação de 
algumas das canções mais marcantes de 
Zeca afonso fazem parte deste serão que 
pretende homenagear este grande nome da 
música de intervenção.

Junte-se ao grupo e traga outro amigo 
também!



AS NUVENS QUE ANDAM No Ar
os ganHões

Há mais de quatro décadas a cantar, “os ganhões” de Castro Verde trazem na sua mala 
de viagem experiências que ficam na sua história. têm cantado no seu país e em outras 
paragens mais distantes. têm participado em festivais, encontros de corais e em tantos 
outros projetos artísticos. Já gravaram seis trabalhos e agora apresentam um novo disco. 
em “as nuvens que andam no ar” há modas nunca gravadas pelo grupo e outras que se 
renovam pelas participações especiais dos músicos luiz avellar e Carlos barretto que 
trazem ao cante outras sonoridades. nesta edição podem ser lidos textos assinados por 
afonso Cruz e Vitor encarnação. 
deixemos, pois, que os sentidos se percam neste céu de nuvens. nestas vozes que lhe dão 
corpo para sempre.

atuações:
oS GANHõES de Castro Verde e outros ConVidados

28 MAr  Cineteatro muniCipal | 21H30                      
organização: associação de Cante alentejano os ganhões
apoio: Câmara municipal de Castro Verde, Juntas de freguesia 
do Concelho, esdime. rádio Castrense.

“projeto apoiado pelo programa de desenvolvimento rural 2007-2013”

APrESENTAção Do CD

edições 21



 22 Cante

Cante alentejano
Para ouvir e cantar

durante os próximos dois meses muitas 
são as atividades de Cante alentejano 
que vão acontecer. no entrudanças 
vai estar em destaque enquanto 
espaço de encontro de gerações e 
importante manifestação cultural: 
atuações, oficinas de cante, mas 
também informalmente nos espaços de 
convívio do festival. no regresso das 
noites tradicionais há modas à solta 
por várias localidades da união de 
freguesias de Castro Verde e Casével. 
um espaço de tempo que ficará também 
marcado pelo lançamento de um novo 
disco dos ganhões de Castro Verde. 
aceite os desafios e ajude a dar voz ao 
Cante alentejano património Cultural 
imaterial da Humanidade. É aqui, no 
alentejo, e em nós que tudo começa.



NoiTES TrADiCioNAiS

“oS GANHõES” de Castro Verde
6 FEV | Centro de Convívio de namorados | 21H00

“AS CEiFEirAS” de entradas e “AS PAPoilAS” do CorVo
20 FEV | Centro de Convívio de geraldos | 21H00

“MoçoS DA AlDêA” e “VoZES” de CasÉVel
10 ABr | Centro de Convívio de Casével | 21H00

FESTiVAl ENTrUDANçAS

“AS CEiFEirAS” de entradas e “oS CArAPiNHAS” de Castro Verde
13 FEV | museu da ruralidade | 18H00

proVa de VinHo e Cante Com “VoZES” de CasÉVel
14 FEV | Herdade das fontes bárbaras (inscrições limitadas) | 10H30

“AS CAMPoNESAS” de Castro Verde e “oS CEiFEiroS” de Cuba
14 FEV | praça Zeca afonso | 16H00

ofiCina de Cante Com “oS GANHõES” de Castro Verde
14 FEV | museu da ruralidade | 18H30

oS CArDADorES DA SETE
14 FEV | Centro recreativo de entradas | 21H30

Não FAlTES à MoDA
14 e 15 FEV | entradas

PEQUENo-AlMoço CoM “AS ATABUAS”
um saltinho ao altar dos Céus - aracelis
birdwatching na estepe - passeio patrimonial e ambiental
15 FEV | são marcos da atabueira (inscrições limitadas) | 9H30

CEliNA DA PiEDADE e as “AS PAPoilAS” do CorVo
15 FEV | entradas | 15H00

AlENTEJo CANTADo
15 FEV |  praça Zeca afonso | 16H00

ofiCina de Cante para famílias CoM DAViD PErEirA E FiliPE PrATAS
15 FEV | biblioteca – entradas | 17H00

MoDAS Ao BAlCão
15 FEV | museu da ruralidade | 18H30

APrESENTAção Do CD
AS NUVENS QUE ANDAM No Ar - os ganhões de Castro Verde
28 mar | Cineteatro municipal | 21h30

Cante 23



 24 museus

MUSEU DA rUrAliDADE

fevereiro e março são meses de iniciativas 
diversas no museu da ruralidade.
em fevereiro destacamos a participação no 
festival entrudanças.
Já em março, a “tertúlia a 13” terá como 
tema de fundo “a primavera e a diversidade 
da paisagem do Campo branco”.
a exposição “insetos do museu” é outra 
das propostas para março. fruto da recolha 
de alguns dos insetos que “passaram” ao 
longo do ano pelo espaço do museu, esta 
mostra oferece a diversidade, a riqueza 
e a beleza do mundo dos insetos a partir 
do trabalho  realizado por salomé lúcio, 
estagiária do museu da ruralidade. mais 
uma iniciativa demonstrativa das potencia-
lidades do espaço museológico enquanto 
território de partilha de conhecimentos.
a cozinha alentejana volta a estar em 
destaque em mais uma oficina onde se 
explora o saber-fazer e se mostra como 
se cozinhava há 50/60 anos, no tempo das 
grandes dificuldades.

atiVidades:

TErTúliA A 13
a primavera e a diversidade da 
paisagem do Campo branco.
13 MAr | museu da ruralidade | 18H30
 
ABErTUrA DA ExPoSição
insetos do museu
20 MAr | museu da ruralidade | 18H30
 
oFiCiNA
Cozinha alentejana
21 e 22 MAr | museu da ruralidade
mais informações no museu da ruralidade

(tlf.: 286 915 329)

org: museu da ruralidade

Câmara municipal de Castro Verde.



museus 25

NúClEo DE AiVADoS - AlDEiA CoMUNiTÁriA
do museu da ruralidade

núCleo de aiVados 
aldeia Comunitária

largo general Humberto delgado – aivados
Visitas mediante marcação através do telf: 
286 915 329 (museu da ruralidade).

Aivados é uma das poucas aldeias 
comunitárias do nosso país. Uma 
organização social que assenta na partilha 
(em regime de compropriedade) de cerca 
de 400 ha de terreno e que expressa o 
princípio de igualdade entre todos os 
moradores – proprietários, e ao qual 
estão associados mecanismos sociais e 
culturais que tornam esta comunidade 
tendencialmente solidária. 

O novo núcleo museológico do Museu da 
Ruralidade conta-nos a história desta 
organização, com mais de três séculos 
de existência, marcada por momentos de 
conflito em que os moradores de Aivados 
tiveram que lutar para recuperar e manter 
em sua propriedade o que era seu, com 
destaque para o dia 20 de abril de 1975, 
data em que a população recuperou 
parte dos terrenos que lhes haviam sido 
retirados.

A história é contada através de 
testemunhos pessoais, fotografias, 
reportagens de televisão… mas também por 
objetos que fizeram parte do quotidiano 
e que nos remetem para outros tempos, 
como essa máquina da fábrica de pirolitos 
que existiu na Estação de Ourique.

aivados é uma das poucas aldeias 
comunitárias do nosso país. uma 
organização social que assenta na partilha 
(em regime de compropriedade) de cerca 
de 400 ha de terreno e que expressa o 
princípio de igualdade entre todos os 
moradores – proprietários, e ao qual 
estão associados mecanismos sociais e 
culturais que tornam esta comunidade 
tendencialmente solidária. 

o novo núcleo museológico do museu da 
ruralidade conta-nos a história desta 
organização, com mais de três séculos 
de existência, marcada por momentos de 
conflito em que os moradores de aivados 
tiveram que lutar para recuperar e manter 
em sua propriedade o que era seu, com 
destaque para o dia 20 de abril de 1975, 
data em que a população recuperou 
parte dos terrenos que lhes haviam sido 
retirados.

a história é contada através de 
testemunhos pessoais, fotografias, 
reportagens de televisão… mas também por 
objetos que fizeram parte do quotidiano 
e que nos remetem para outros tempos, 
como essa máquina da fábrica de pirolitos 
que existiu na estação de ourique.



nestas férias da páscoa a apadiJ – asso-
ciação para o acompanhamento do de-
senvolvimento infantil e Juvenil de Castro 
Verde volta a dinamizar um programa de 
atividades de tempos livres para crianças 
entre os 6 e os 12 anos de idade.
sessões de cinema, atividades na bibliote-
ca, ateliers de expressão plástica e muitas 
brincadeiras são algumas das atividades 
programadas para enriquecer o tempo 
livre das crianças nestas férias da páscoa.

atiVidades de tempos liVres

GrANDES FériAS DA PÁSCoA 
APADiJ

destinatários: Crianças entre os 6 e 12 anos.
mais informações e inscrições:
apadiJ de Castro Verde
avenida general Humberto delgado nº3
tlm.: 967 544 588. 

23 MAr a 6 ABr | Centro escolar nº 1
Horário: das 7h45 às 18h30

organização: apadiJ – associação para o acompanhamento 
do desenvolvimento infantil e Juvenil de Castro Verde. 
parceria: Câmara municipal de Castro Verde. agrupamento 
de escolas de Castro Verde.

 26 tempos liVres



)

atIVIDaDeS PaRa CRIanÇaS

ContoS CoM MÚSICa … PaRa a InFÂnCIa!

são contos e músicas para a infância que falam 
de galinhas e bicharada, caracóis, bichos móis e 
outras coisas que habitam o imaginário infantil. um 
conto, uma música, ou vice-versa, num momento de 
partilha e interação com o público infantil.

7 MAR | 16H00
BEBÉTECA

DIa Do lIVRo InFantIl
lEiTUrAS ESPoNTâNEAS - lEiTUrA E MoSTrA DE VÁrioS liVroS iNFANTiS

no dia do livro infantil a biblioteca municipal 
dinamiza leituras espontâneas em torno de 
um conjunto de livros para a infância. um dia 
especial em que se alerta para a importância 
da leitura e se reflete sobre o valor dos livros 
para as crianças.

Público-alvo: crianças até aos 3 anos de idade.

inscrições limitadas na biblioteca municipal

atiVidades para Crianças 27

BiBLioteca MuniciPaL ManueL Da FonSeca

2 ABR | HORÁRIO DAS BILIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
POLOS DA BIBIOTECA

PIntURaS FaCIaIS
13, 14 E 16 FEV | 14H30
BiBLioteca MuniciPaL

ATividAdes nAs
FériAs dA PáscoA
23 A 26 MAR | 14H30
PoLo De caSÉveL
Público alvo: Crianças dos 6 aos 12 anos

.

org: biblioteca municipal manuel da fonseca

2 A 6 FEV | 11H00
16 A 20 MAR | 11H00
BiBLioteca MuniciPaL

HoRa Do Conto



A MÁQUiNA DA PoESiA
de miguel Horta

oFiCiNA DE ESCriTA CriATiVA
inserida no proJeto Columbina

20 MAr |  biblioteCa muniCipal | 10H00
público-alvo: alunos de 2º e 3º ciclo

DiA MUNDiAl DA PoESiA
lArGADA DE PoMBoS

ProJETo ColUMBiNA

no dia mundial da poesia, a poesia ganha 
asas e voa até beja através do projeto 
Columbina. a largada de pombos terá como 
objetivos a troca de poemas produzidos 
pelas crianças na oficina de escrita 
criativa “a máquina da poesia”, dinamizada 
por miguel Horta.

21 MAr | biblioteCa muniCipal | 10H00

org: biblioteca municipal manuel da fonseca. biblioteca José 

saramago – beja. Colaboração:  ass. Columbófila “asas Verdes” 

– Castro Verde. agrupamento de escolas de Castro Verde

 28 poesia 



apresentação  29

APrESENTAção Do liVro
DE MiM PArA MiM 
de Carolina tendon

Com poesia e músiCa

“de mim para mim” é um livro póstumo. 
uma homenagem da família, amigos 
e namorado de Carolina tendon que, 
inesperadamente, partiu na madrugada 
de 10 de fevereiro de 2014, com apenas 22 
anos.

apaixonada pela dança, pelo curso de 
veterinária e pela vida, desde cedo que 
revelou uma personalidade forte, com 
objetivos bem definidos.
aos 10 anos escreveu o seu primeiro texto, 
que deixou todos aqueles que o leram 
surpreendidos. “de mim para mim” era 
um sonho de Carolina. um sonho que foi 
agora cumprido por aqueles que com ela 
conviveram e que reúne frases e textos 
escritos por Carolina ao longo da sua vida.

17 MAr  biblioteCa muniCipal 14H30                      
público-alvo: alunos do ensino secundário e público 

em geral. inserido na iniciativa “semana da leitura”. 

organização: biblioteca municipal manuel da fonseca.

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde.



 30 noVidades & leituras

ProPoSTA DE lEiTUrA
o MEU irMão
afonso reis Cabral
LeyA

um livro sobre a relação 
entre dois irmãos, um deles 
com síndrome de down, que 

têm de aprender a viver juntos. Com a mor-
te dos pais, é preciso decidir com quem 
fica miguel, o filho de 40 anos. É então 
que o irmão surpreende (e até certo ponto 
alivia) a família, chamando a si a grande 
responsabilidade. Vencedor do prémio leYa 
2014 é um romance notável e de grande 
maturidade literária.

BiBlioTECA MUNiCiPAl MANUEl DA FoNSECA

liVroS                                               
“as avenidas periféricas” Patrick Modiano 
porto editora. “Zerozerozero: a Cocaína 
governa o mundo” roberto Saviano obJeCtiVa. 
“a menina que se chamava número 27” 
Michaela Deprince asa. “eu sou deus” Pedro 
Chagas Freitas CHiado editora.

DVD´S                                              
“os maias: Cenas da vida romântica” João 
Botelho. “a Culpa é das estrelas” Josh 
Boone. “o físico” Philipp Stolzl. “o Hobbit a 
desolação de smaug” Peter Jackson. 

CD´S                                              
“felicidade” Ala dos Namorados. “rua da 
emenda” António Zambujo. “elevate” Nelson 
Freitas. “uma questão de princípio” D.A.M.A. 
“Canto” Carminho. “songs of innocence” U2. 

a “águia” foi uma das 
mais importantes 
revistas do início do 
século xx em portugal, 
em que colaboraram 
algumas das mais 
relevantes figuras 
da nossa cultura 

como antónio sérgio, fernando pessoa e 
agostinho da silva. a “nova águia” é uma 
homenagem a essa tão importante revista 
da nossa História, procurando recriar o 
seu “espírito”, adaptado ao século xxi. 

27 FEV  biblioteCa muniCipal | 17H30                  

APrESENTAção DA rEViSTA
“noVa águia” 
por renato epifânio e maria luísa franCisCo
PArTiCiPAção DA UNiVErSiDADE SéNior CASTrENSE

ProPoSTA DE AUDição
CAMPANiçA Do DESPiQUE
pedro mestre

pedro mestre assina um novo trabalho 
discográfico, desta vez, em nome pró-
prio. “Campaniça do despique” são temas 
inéditos da sua autoria, e outros, retirados 
do Cancioneiro tradicional do alentejo. um 
álbum onde o músico evoca o toque ge-
nuíno da viola campaniça e desafia novas 
sonoridades.



Jogos ConCelHios 31

JoGoS CoNCElHioS 2015
a mascote oficial dos Jogos Concelhios 
apresenta-se em excelente forma física 
nesta edição 2015, corporalizando as 
modalidades de fitness que este ano 
assume como desafio.
mas, para além destas novas modalidades, 
cuja prática está a conquistar cada 
vez mais adeptos, há mais trinta outras 
sugestões desportivas pelo concelho e 
para todas as idades.
inscreva-se e contribua para o seu 
próprio bem-estar físico e mental. nos 
próximos três meses seja parte ativa dos 
Jogos Concelhios, uma iniciativa dinâmica 
e interativa, que apela à participação 
do associativismo local, fomentando o 
convívio e a prática de atividade física.

torneio de tÉnis-de-mesa

23 MAr  eb2,3 dr. antónio f. Colaço | 21H00
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde

torneio de matraquilHos

31 MAr  motoclube de Castro Verde | 21H00
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: motoclube de Castro Verde

iNSCriçõES E iNForMAçõES
gabinete de desporto da Câmara 
municipal de Castro Verde
FórUM MUNiCiPAl 
telf.: 286 320 040
desporto@cm-castroverde.pt

APrESENTAção DA rEViSTA
“noVa águia” 
por renato epifânio e maria luísa franCisCo
PArTiCiPAção DA UNiVErSiDADE SéNior CASTrENSE

ABErTUrA JoGoS CoNCElHioS

insufláveis, demonstrações, Caminhada e 
passeio de bicicleta
14 MAr  praça da república | 14H30
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: 100 trilhos – Clube btt. Cruz Vermelha 

portuguesa – delegação de Castro Verde

ATiViDADES MArço



14 MAr  ConC.: Cea do Vale gonçalinHo | 9H00    
Público-alvo: adolescente / adulto
organização: liga para a protecção da natureza – CeaVg

passeio pedestre para observação do 
peneireiro-das-torres, o pequeno falcão 
migrador que regressa todos os anos às 
planícies do Campo branco. será ainda 
possível contemplar algumas das aves 
mais típicas da região como a abetarda, 
o sisão e o Cortiçol-de-barriga-preta.

BoAS ViNDAS Ao PENEirEiro-DAS-TorrES
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os participantes deverão trazer roupa e calçado 
confortáveis e merenda.
inscrições gratuitas e obrigatórias até 12 mar.
(tlf.: 286 328 309 ou lpn.cea-castroverde@lpn.pt)
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Jesús rgueZ- osorio



 34 Calendário desportiVo

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

FUTSAl

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE FUTSAl

Pavilhão Desportivo Municipal Castro Verde

06/02 Casa benfiCa C.V. x gd Cultural baronia

27/02 Casa benfiCa C.V. x gdC alCoforado 

13/03 Casa benfiCa C.V. x Cf VasCo da gama

27/03 Casa benfiCa C.V. x spg. Clb. ferreirense      

HóQUEi

CAMPEoNATo NACioNAl DA iii DiViSão – P1 – Zona Sul

Pavilhão Desportivo Municipal - Castro Verde

08/02  fC Castrense x HC santiago

01/03  fC Castrense x sC torres

22/03  fC Castrense x HC portimão   

29/03  fC Castrense x parede fC

21H30

21H30

21H30

21H30

17H30

17H30

17H30

17H30

FUTEBol

CAMPEoNATo DiSTriTAl DA 1ª DiViSão

Estádio Municipal 25 de Abril (Castro Verde)

Campo João Celorico Drago - S. Marcos da Atabueira

01/02  fC são marCos x piense spg. Clube 

08/02  fC Castrense x Cf VasCo da gama

15/02  fC são marCos x Clube fut. guadiana

01/03  fC Castrense x Clb. atl. aldenoVense 

08/03  fC são marCos x fC Castrense

15/03  fC Castrense x Clb. praia de milfontes 

29/03  fC são marCos x fut. Clube de serpa

CAMPEoNATo DiSTriTAl DA 2ª DiViSão  1ª Fase “B”

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

14/02  fC Castrense “b” x Clb. desp. almodÔVar “b”

 

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE JUVENiS - 1ª Fase “B”

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

01/02  fC Castrense x spg. Clb. ferreirense 

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE iNiCiADoS

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

08/02  fC Castrense x Cd praia de milfontes

16/11  fC Castrense x spg. Clb. ferreirense    

30/11  fC Castrense x spg. Clube de Cuba   



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTRO VERDE

286 320 020 / 286 320 027
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

GERAL
286 320 700 / FAX 286 320 709
SERVIÇOS SÓCIO–CULTURAIS 
286 320 040 / FAX 286 320 049
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL DA FONSECA

286 327 266 
   POLO DE ENTRADAS

  286 915 321 
  POLO DE CASÉVEL

  286 944 388
  PONTO DE EMPRÉSTIMO DE STA. BÁRBARA

  286 935 131
CENTRO DE PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO E TURISMO

286 328 148 
CINETEATRO MUNICIPAL

286 328 193
PISCINAS MUNICIPAIS

286 328 084 
PIQUETE (EMERGÊNCIAS)

286 320 708
CTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE GONÇALINHO

286 328 309
CENTRO DE SAÚDE DE CASTRO VERDE

286 320 140  L.AZUL 286 322 540
FAX 286 328 548
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

286 320 230
CONSERVATÓRIO REGIONAL DO B. ALENTEJO 
(SEC. DE CASTRO VERDE)

286 328020 / 286 328593 / FAX 286 328 594
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA  
(NÚCLEO DE CASTRO VERDE)

286 322 112
ESCOLA E.B.2,3 DR. ANTÓNIO FRANCISCO COLAÇO

286 320 170 / FAX 286 328 599

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO VERDE

286 320 070 / FAX 286 322 115
FARMÁCIA ALENTEJANA

286 328 010
FUTEBOL CLUBE CASTRENSE

286 322 140
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

286 320 080 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E 

CASÉVEL

286 327 277 / FAX 286 327 273
JTA DE FREGUESIA DE ENTRADAS

286 915 115
JTA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA ATABUEIRA

286 923 161
JTA DE FREGUESIA DE STª BÁRBARA DE PADRÕES

286 935 131
LAR JACINTO FALEIRO 

POLO I - 286 328 676 / POLO II - 286 320 130
MASTERTEST – INSPECÇÕES DE VEÍCULOS

286 327 250 / 286 327 252
MUSEU DA RURALIDADE - ENTRADAS

286 915 329
MUSEU DA LUCERNA

286 327 414
PARQUE DE CAMPISMO DE CASTRO VERDE

286 320 150 / FAX 320 159
RÁDIO CASTRENSE

286 320281 / 286 320283 / FAX 286 320288
TÁXIS

286 322 191
UNIVA

286 328 176
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www.cm-castroverde.pt


