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CulturA e CidAdANiA
PriMAVerA NO CAMPO BrANCO

em Castro Verde, a primavera no Campo 
Branco é sinónimo de afirmação da 
cultura, de reforço da sua importância 
enquanto ferramenta de emancipação do 
indivíduo e de valorização da comunidade, 
onde o trabalho para um novo conceito 
de cidadania se impõe no contexto da 
sociedade atual. um conceito que inscreva o 
cidadão nos recursos existentes e proponha 
a sua participação ativa e criativa, capaz de 
gerar espaços de relação, que potencie um 
lugar para a igualdade de oportunidades, 
de democracia cultural que equacione a 
pluralidade de indivíduos que enriquece a 
própria comunidade.
este conceito é um dos que se insere no 
princípio estratégico Pela Valorização 
Humana, presente na ação política que 
temos desenvolvido, sustentando um 
vasto programa de intervenção cultural e 
desportiva, no qual se insere a primavera no 
Campo Branco, que não deve ser entendida 
isoladamente mas em articulação com 
outros projetos, como é o caso de: Há festa 
no largo, Jogos Concelhios, entrudanças, 
pequenos Concertos de inverno, a 
programação dos museus, a planície 
mediterrânica, a promoção da leitura e do 
livro, entre outros.
em 2015, assinalamos os 20 anos da 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca 
dando visibilidade ao trabalho desenvolvido 
em prol do combate à iliteracia através do 
acesso à informação, com prioridade para a 
promoção da leitura e do livro. e, claro, não 
nos esquecemos que o fazemos porque abril 
abriu as portas da cultura e da educação 

para todos. não nos esquecemos que a 
liberdade foi tantas vezes adiada porque 
adiado foi o acesso do povo à educação e 
à cultura. por isso, a primavera no Campo 
Branco é comemoração da revolução de 
Abril.
transversal também a esta programação é o 
Cante Alentejano, um traço maior da nossa 
tradição que sempre esteve bem presente 
na primavera no Campo Branco mas que, 
nesta edição, importa sublinhar como forma 
de celebrar a sua inscrição na lista de Bens 
Culturais imateriais da Humanidade pela 
unesCo.
entendemos a cultura como legado e 
património humano em todas as suas 
dimensões, como tradição e costume, mas 
também como atualidade da sociedade 
em que estamos imersos, a cultura como 
encontro com o novo, como relação e 
comunicação que se constrói possibilitando 
o diálogo e a transformação. entendemos 
a cultura como meio de fomentar a 
intervenção da comunidade através de 
uma participação ativa que privilegie a 
expressão criativa e a diversidade cultural. 
neste campo, as produções locais que 
integram a programação são o melhor 
exemplo, fruto de um investimento que sabe 
que os frutos da formação cultural não se 
colhem a curto prazo, que é preciso semear 
para colher, e que a colheita que aqui se 
faz vai do cante às expressões plásticas, 
da música popular à música erudita… um 
processo sustentado pela criatividade e 
conhecimento local, que é parte integrante 
da vivência cultural que nos carateriza.
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 17 ABr 6ª 

ABerturA dO PrOGrAMA CulturAl 
PriMAVerA NO CAMPO BrANCO Ver pÁg. 17

lCante numa tarde de Primavera
“os ganhões”, de Castro Verde
“as Ceifeiras”, de entradas
“os Carapinhas”, de Castro Verde
lApresentação de merchandising 
alusivo ao Cante Alentejano
lAbertura da Feira do livro
lintervenção Artística “A infância não 
se repete, fica para sempre” Coletivo de 
artistas “a terra mexe” 
lAbertura da exposição “Cante”  
ilustrações de Joaquim rosa 

lexposição “Filhos do Coração” Ver pÁg. 36

18H00 | parque infantil (Castro Verde)
org: Câmara municipal de Castro Verde. Biblioteca municipal 

manuel da fonseca. Colaboração: aCa “os ganhões”. 

Cortiçol. Coletivo “a terra mexe”. Comissão de proteção de 

Crianças e Jovens de Castro Verde

Concerto de Abertura Ver pÁg. 19

Paulo Gonzo | Concertos Íntimos 
21H30 | Cineteatro muniCipal

Bilhetes 5€. À venda no posto de turismo, a partir de 

11 de abril.
org: Câmara municipal de Castro Verde

 18 ABr sáb  Ver pÁg. 44

Feira de Velharias e Produtos da terra 
11h00 “guerreiros do sul” com os 
acordeonistas João guerreiro e fábio 
guerreiro
a partir das 9H30 | praça da repúBliCa 

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: produtores e horticultores do concelho

espeCial primaVera no Campo BranCo
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 18 ABr sáb 

lembrar o 20 de Abril de 1975
10H00 passeio na propriedade de aivados
15h00 encontro de poetas populares 
Centro de ConVÍVio de aiVados

org: museu da ruralidade – núcleo de aivados

Colaboração: associação do povo dos aivados

tarde Cultural
grupo Coral “as papoilas” do Corvo
“guerreiros do sul” – acordeonistas João 
guerreiro e fábio guerreiro 
15H30 | Centro de ConVÍVio de sta. BÁrBara de padrões

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de entradas e seara de abril

Ver pÁg. 30

V encontro de Coros de Castro Verde 
Coro polifónico de Castro Verde
grupo Coral “Vozes de Casével”
Chorale la Coda - la Verpillière (lyon)
21H30 | BasÍliCa real

org: associação sénior Castrense. apoio: Câmara municipal de 

Castro Verde e paróquia de Castro Verde

 19 ABr dom 

24º Passeio de Cicloturismo Ver pÁg. 42

9H00 | largo da feira (Castro Verde)

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: gnr. ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Castro Verde.

Apresentação do livro Ver pÁg. 38

“Não há seda nas lembranças”
de Jorge serafim
16H00 | feira do liVro (parque infantil)

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Música Popular e Cante
grupo “a moda mãe” e “as Ceifeiras”, de entradas
17H30 | entradas - Junto À BiBlioteCa 

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de entradas. Cortiçol

Concerto com Pedro Mestre Ver pÁg. 24

apresentação do Cd “Campaniça do despique”
21H30 | Cineteatro muniCipal

entrada liVre

org: Câmara municipal de Castro Verde. apoio: antena 1

 20 ABr 2ª  Ver pÁg. 36

Apresentação da Operação Solidária 
“Filhos do Coração”
18H00 | feira do liVro (parque infantil)

org: ong filhos do Coração. CpCJ de Castro Verde. 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

 22 ABr 4ª 

Apresentação do livro Ver pÁg. 38

“Segredos de Amor e Sangue” 
de francisco moita flores
18H00 | feira do liVro (parque infantil)

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: editora Casa das letras

XX Aniversário da Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca Ver pÁg. 39

Conversa com os escritores ana margarida 
Carvalho, irene flunser pimentel e rui Cardoso 
martins. Moderação: anabela mota ribeiro 
intervenção Musical Alunos do CrBA.
Açorda de letras e Parabéns à Biblioteca
21H30 | BiBlioteCa muniCipal

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca 

Colaboração: CrBa - secção de Castro Verde.
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 23 ABr 5ª 

Abertura da exposição de ilustração Ver pÁg. 16 

Científica “Borboletas de Portugal” 

de antónio José Contente
18H00 | museu da ruralidade

Patente até 30 de setembro.

org: museu da ruralidade - Câmara municipal de Castro Verde

dia Mundial do livro Ver pÁg. 40

Apresentação do livro “Poesia” 
de José fanha
Grupo “Monda - Cantando e tocando o 
Alentejo”, de Jorge roque
21H30  | BiBlioteCa muniCipal

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

 24 ABr 6ª 

Ver pÁg. 25                  

Cante e Música em Noite de revolução
Celina da Piedade
grupo Coral “os ganhões” de Castro Verde
21H30 | Cineteatro muniCipal

entrada liVre

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: aCa - “os ganhões”

Fogo de Artifício
arruada da Banda filarmónica 1º de Janeiro
após o ConCerto | largo da feira

Colaboração: soc. recreativa e filarmónica 1º de Janeiro

 25 ABr sáb 

Hastear da Bandeira
Banda da soc. filarmónica 1º de Janeiro 
Bombeiros Voluntários de Castro Verde
9H15 | praça do muniCÍpio

org: Câmara municipal de Castro Verde. Colaboração: 

associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro 

Verde. sociedade rec. e filarmónica 1º de Janeiro

Manhã liberdade Ver pÁg. 34

animação, insufláveis, ateliers de pintura, 
educação ambiental
09H30 | torneio de malHa

10H00 | CaminHada, Corrida e passeio de BiCiCleta

10H00 | torneio de futeBol 3x3

10H00 | final do torneio de tÉnis de Campo

parque da liBerdade   

org: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: associação 100 trilhos. lpn

CASéVel
09h30 | torneio de malha
10h30 | Caminhada
11h30 | torneio de Jangro
14h00 | torneio de sueca
Centro Cultural de CasÉVel

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

eNtrAdAS
09h30 | torneio de malha
15h00 | torneio de sueca
eB1 de entradas

org: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: Junta de freguesia de entradas
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 25 ABr sáb 

Sete
09h30 | torneio de malha / petanca
14h30 | torneio de sueca
Centro de ConVÍVio da sete

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões.

Feira do livro e 5º Aniversário do Pólo 
de Casével 
Hora do Conto, pinturas faciais, modelagem 
de Balões, expressão plástica
10H00 Às 18H00  | pólo de CasÉVel

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Feira do livro de S. Marcos da Atabueira
Hora do Conto, pinturas faciais, modelagem 
de Balões, expressão plástica
10H00 Às 18H00 | s. marCos da ataBueira

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Arruadas de Abril
Banda da soc. filarmónica 1º de Janeiro 
12H00 | entradas 

15H00 | são marCos da ataBueira

16H00 | santa BÁrBara de padrões

18H00 | CasÉVel

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro

Apresentação do livro Ver pÁg. 35

“A minha boca parece um deserto” 
de Jorge serafim
15H30 | pólo de CasÉVel

17H00 | feira do liVro de s. marCos da ataBueira

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: união das freguesias de Castro Verde e Casével. 

Junta de freguesia de s. marcos da atabueira.

tarde Popular Ver pÁg. 41

grupo Coral “os Cardadores”, da sete
grupo Coral “as Camponesas”, de Castro Verde
rancho folclórico da Casa do povo de alpiarça
rancho folclórico de faro
16H00 | anfiteatro muniCipal

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: aCa “os Cardadores”. Cortiçol 

 26 ABr dom 

SãO MArCOS dA AtABueirA
09h30 | torneio de malha 
15h00 | torneio de sueca
Centro de ConVÍVio 

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de são marcos da atabueira

Passeio de Carrinhos de Bebé Ver pÁg. 34

10H00 | ConC: parque infantil (Castro Verde)

org: Câmara municipal de Castro Verde

Apresentação do livro Ver pÁg. 38

“Nada mais havendo a acrescentar”
de Vítor encarnação
17H30 | feira do liVro (parque infantil)

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

Stand-up Comedy Ver pÁg. 18

Hugo Sousa
21H30 | Cineteatro muniCipal 

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

18 de abril. m/16.

org: Câmara municipal de Castro Verde
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 28 ABr 3ª 
Feira do livro de Sta. Bárbara dos Padrões
Hora do Conto, pinturas faciais, modelagem 
de Balões, expressão plástica
10H00 Às 18H00  | ponto de emprÉstimo de sta. 

BÁrBara dos padrões

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

 29 ABr 4ª  Ver pÁg. 28

A taberna do Vale
ao luar teatro
21H30 | Centro Cultural de CasÉVel

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 30 ABr 5ª  Ver pÁg. 20

Performance “12 Canções Faladas e 1 
Poema desesperado”
napoleão mira & reflect
21H30 | Cineteatro muniCipal

entrada liVre

org: Biblioteca municipal manuel da fonseca

 2 MAiO sáb 

dia equestre Ver pÁg. 43

09h00 | Concentração e passeio
16h00 | Cavalhadas
largo da feira (Castro Verde)

org: Confraria dos Cavaleiros de são pedro

apoio: Câmara municipal de Castro Verde

teatro de revista Ver pÁg. 27

P`ró diabo Kus Carregue!
21H30 | Cineteatro muniCipal

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

18 de abril.

org: Câmara municipal de Castro Verde

 3 MAiO dom 
danças de Salão
16H00 | Centro de ConVÍVio de CasÉVel 

21H30 | Centro de ConVÍVio são marCos da ataBueira

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. Junta 

de freguesia de s. marcos da atabueira

 5 MAiO 3ª   Ver pÁg. 32

Música infantil para Pais e Filhos 
18H30 | auditório da BiBlioteCa muniCipal 

inscrições limitadas no posto de turismo.

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Conservatório regional do Baixo alentejo – 

secção de Castro Verde

 6 MAiO 4ª e 7 MAiO 5ª  Ver pÁg. 26

retratos
Companhia teatro extremo
21H30 | fórum muniCipal 

lotação limitada a 60 lugares. Bilhetes gratuitos no posto de 

turismo.

org: Câmara municipal de Castro Verde

 8 MAiO 6ª  Ver pÁg. 23

Concerto de Percussão 
Be-dom
21H30 | Cineteatro muniCipal 

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

24 de abril.

org: Câmara municipal de Castro Verde

 9 MAiO sáb 
Música Popular 
Campos do Alentejo
17H00 | Centro de ConVÍVio da sete 

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de sta. Bárbara de padrões
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 09 MAiO sáb 

teatro de Comédia  Ver pÁg. 29

All you need is love 
de João Carracedo
21H30 | Centro reCreatiVo de entradas

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de entradas

Festa Jovem
22H00 | paVilHão – largo da feira

org: ass. de estudantes da escola secundária de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

 12 MAiO 3ª  Ver pÁg. 28

A taberna do Vale
ao luar teatro
21H30 | C. de ConVÍVio de s. marCos da ataBueira

org: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de são marcos da atabueira

 13 MAiO 4ª 
Abertura Festival 100 Cenas
festival de Cinema e multimédia
21H30 | Cineteatro muniCipal

Ver programa próprio

org: agrupamento de escolas de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

 15 MAiO 6ª  Ver pÁg. 22

dança Contemporânea
Muito Chão
Companhia de dança de almada
21H30 | Cineteatro muniCipal

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

18 de abril.

org: Câmara municipal de Castro Verde

 16 MAiO sáb  

espetáculo de dança para a infância 

re.ligações Ver pÁg. 33

Companhia de dança de almada
15H30 | Cineteatro muniCipal

entrada liVre

Público-alvo: Crianças e Famílias

organização: Câmara municipal de Castro Verde

Atelier de dança para a infância Ver pÁg. 32

Companhia de dança de almada
17H00 | Cineteatro muniCipal

público-alvo: Crianças dos 6 aos 10 anos.

inscrições limitadas a 12 crianças, no posto de 

turismo.

org: Câmara municipal de Castro Verde

Concerto de estreia da Peça Ver pÁg. 30

Stabat Mater de roberto pérez
Participações Coro polifónico de Castro Verde 
e intrumentistas do Conservatório regional do 
Baixo alentejo
21H30 | BasÍliCa real

org: Conservatório regional do Baixo alentejo - secção de 

Castro Verde. Colaboração: ass. sénior Castrense. paróquia de 

Castro Verde.

 17 MAiO dom 
Cãominhada Ver pÁg. 42

10H00 | ConCentração: Junto ao parque infantil

inscrições no posto de turismo

donativos revertem a favor da associação Canil e 

gatil “os rafeiritos do alentejo”

organização: Câmara municipal de Castro Verde
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 17 MAiO dom 
Concerto de encerramento Ver pÁg. 21

raquel tavares
fado
21H30 | Cineteatro muniCipal

Bilhetes 5€, à venda no posto de turismo a partir de 

24 de abril.
org: Câmara municipal de Castro Verde

O u t r as  I n I c I at I vas
 19 ABr dom 
ii Aniversário da invulgar 
desfile com Alma
17H00 | anfiteatro muniCipal

Ver programa próprio

org: invulgar. Colaboração: olha.me  apoio: Câmara municipal 

de Castro Verde.

 24 ABr 6ª a 26 ABr dom 
Festas tradicionais de S. Marcos da Atabueira
Comemorações do 25 de abril
s. marCos da ataBueira

Ver programa próprio

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

 29 ABr 4ª 
dia Mundial da dança
Aula Aberta de danças de tradição
18H00  forum muniCipal

org: ass. pédexumbo. Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. 

 23 MAiO sáb  Ver pÁg. 47

11º Festival terras Sem Sombra
Concerto com Capilla santa maría
21H30  BasÍliCa real 

org: dpdB Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. 

paróquia de Castro Verde.

 24 MAiO dom  Ver pÁg. 47

11º Festival terras Sem Sombra
“de olho nas Águias”- atividade de 
Biodiversidade  
10H00  ermida de nossa sra. de araCelis

org: dpHdB. Colaboração: iCnf. lpn. apoio: Câmara municipal 

de Castro Verde.

 31 MAiO dom  Ver pÁg. 46

Festival Sementes - Mostra 
internacional de Artes para o pequeno 
público.
teatro / Circo “a incrível Caixa” 
Companhia la tal (espanha)
18H00  Cineteatro muniCipal

org: teatro extremo. 

parceria: Câmara municipal de Castro Verde. união de 

freguesias de Castro Verde e Casével. 

apoio: ministério da Cultura - instituto das artes.

 07 JuN dom  Ver pÁg. 46

Festival Sementes - Mostra 
internacional de Artes para o pequeno 
público.
artes Circenses “igloo” 
Companhia es Circus (espanha)
18H00  Cineteatro muniCipal

org: teatro extremo. 

parceria: Câmara municipal de Castro Verde. união de 

freguesias de Castro Verde e Casével. 

apoio: ministério da Cultura - instituto das artes.

BilHeteS e OutrAS iNFOrMAçõeS
posto de turismo de Castro Verde
telefone: 286 328 148
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 18 ABr sáb  
torneio de três Sets 
14H30 | ass. ColumBófila “asas Verdes”

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: sociedade Columbófila “asas Verdes” 
 
 19 ABr dom  
Passeio de Cicloturismo 
09H00 | ConCentração: largo da feira

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: gnr. ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Castro Verde 
 
 25 ABr sáb  
 
Manhã liberdade 
animação, insufláveis, ateliers de 
pintura, educação ambiental 
09h30 | torneio de malha 
10h00 | Caminhada, Corrida e passeio de 
Bicicleta 
10h00 | torneio de futebol 3x3 
10h00 | final do torneio de ténis de 
Campo 
parque da liBerdade

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: associação 100 trilhos. projeto fábrica. lpn. 

união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

 
CASéVel 
09h30 | torneio de malha 
10h30 | Caminhada 
11h30 | torneio de Jangro 
14h00 | torneio de sueca 
Centro Cultural de CasÉVel

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

 25 ABr sáb 

eNtrAdAS 
09h30 | torneio de malha 
15h00 | torneio de sueca 
eB1 de entradas

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: Junta de freguesia de entradas 
 
Sete 
09h30 | torneio de malha / petanca 
14h30 | torneio de sueca 
Centro Cultural da sete

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões 

 
 26 ABr dom  
 
Passeio de Carrinhos de Bebé 
10H00 | ConCentração: parque infantil (Castro Verde) 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 
SãO MArCOS dA AtABueirA 
09h30 | torneio de malha  
15h00 | torneio de sueca
organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira. 

 2 MAi sáb  
dia equestre
09h00 | Concentração e passeio
16h00 | Cavalhadas
largo da feira  (Castro Verde)

organização: Confraria dos Cavaleiros de são pedro.

apoio: Câmara municipal de Castro Verde 
         
   



14 efemÉride

 

PrOGrAMAçãO Jogos ConCelHios 201514 •   

 4 MAi 2ª  
torneio de Snooker / Bilhar (individual) 
21H00 | SOCiedAde reC. 1º de JANeirO 
Colaboração: sociedade rec. 1º de Janeiro 
 
 7 MAi 5ª  
torneio de Snooker / Bilhar (duplas) 
21H00 | SOCiedAde reC. 1º de JANeirO

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: sociedade rec. 1º de Janeiro 

 9 MAi sáb  
 
Bikepaper
09H30 | PrAçA dA rePúBliCA

organização: Câmara municipal de Castro Verde 
Colaboração: CeaVg - liga para a proteção da natureza 
 
Columbofilia
10H30 | SOCiedAde COluMBóFilA “ASAS VerdeS” 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade Columbófila “asas Verdes” 
 
 25 MAi 2ª  
torneio de Futebol de Areia  
21H00 | CAMPO de JOGOS de AreiA 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 
 26 MAi 3ª e 27 MAi 4ª  
torneio de ténis de Campo  
18H00 | CAMPOS de téNiS MuNiCiPAiS 
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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JunHo PrOGrAMAçãO       15•   

25 de Abril 1974 - 2015
cultura | liberdade | cidadania

41º aniversário | comemorações



16 exposição

BOrBOletAS de POrtuGAl 
ilustração CientÍfiCa | antónio JosÉ Contente

quando em 1972 executou o seu primeiro desenho sobre a morfologia de um inseto, antónio 
José Contente sentiu que entrava num novo mundo. exigente no rigor e na autenticidade, 
aprendeu a lidar com novas ferramentas: o microscópio, a lupa, a microcirurgia, a 
câmara-clara e os próprios insetos. os seus trabalhos, reconhecidos internacionalmente, 
têm-lhe valido inúmeros elogios como “um dos melhores da europa no seu género”. nesta 
exposição apresenta, com todo o rigor científico, a diversidade e a beleza das borboletas 
existentes em portugal preservando, em cada desenho, a fidelidade da cor e do traço. 

 
23 ABr A 30 Set museu da ruralidade | 18H00                
organização: museu da ruralidade – Câmara municipal de 

Castro Verde.

antónio José Contente nasceu em 1944 e é 
natural de Castro Verde. exerceu funções no 
instituto de agronomia de angola, em nova lisboa, 
como desenhador, e posteriormente, no instituto 
nacional de investigação agrária, onde reinicia a 
sua atividade como desenhador. entre 1975 e 2000 
desenvolve trabalhos de ilustração para diversas 
finalidades, tendo recebido diversos prémios. 



ABerturA  17

CANTE ALENTEJANO
Ilustrações de JoaquIm rosa

são homens, mulheres e crianças que 
cantam. que carregam consigo uma das 
mais belas expressões do alentejo, agora 
elevada a Património Cultural Imaterial da 
Humanidade – o Cante alentejano. 
são ilustrações assinadas por Joaquim 
rosa, concebidas especialmente para o 
Calendário da união de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, numa homenagem 
aos grupos corais do concelho.
este conjunto de imagens, que ao longo do 
próximo ano ocupará as paredes do Jardim 
do Parque Infantil, transporta-nos para a 
importância deste símbolo maior da nossa 
cultura, sinónimo de partilha e convívio.

 17 ABR  Parque InFantIl | 18H00                        
 organização: Câmara municipal de Castro Verde. 

Cante numa tarde de primaVera

“as Ceifeiras” de entradas, “os Carapinhas” e “os 
ganhões” de Castro Verde são os protagonistas 
de uma tarde dedicada ao cante alentejano num 
momento que simboliza o arranque de mais uma 
primavera no Campo Branco.

apresentação de merCHandising 

alusiVo ao Cante alenteJano

lançamento e apresentação da linha de 
merchandising alusiva à temática do cante 
alentejano que estará à venda na feira do livro e 
no Centro de promoção de património e do turismo.

interVenção artÍstiCa “a terra mexe”

A Infância não se repete, fica para sempre

nesta edição o coletivo de artistas, artesãos e 
afins “a terra mexe” associa-se à CpCJ de Castro 
Verde na operação solidária “filhos do Coração” 
e inspira-se na infância como temática para o 
desenvolver das suas criações, sensibilizando a 
comunidade para a importância de uma infância 
feliz.

aBertura da feira do liVro

CANte 
exposição de ilustrações 
de Joaquim rosa

são homens, mulheres e crianças que 
cantam. que carregam consigo uma das 
mais belas expressões do alentejo, agora 
elevada a património Cultural imaterial da 
Humanidade – o Cante. 
são ilustrações assinadas por Joaquim 
rosa, concebidas especialmente para o 
Calendário da união de freguesias de 
Castro Verde e Casével, numa homenagem 
aos grupos corais do concelho.
um conjunto de imagens que nos 
transporta para a importância deste 
símbolo maior da nossa cultura, sinónimo 
de partilha e convívio.

17 ABr  parque infantil | 18H00                                              
organização: Câmara municipal de Castro Verde. Cortiçol. 
aCa - os ganhões. artesãos e artistas do concelho.

abertura 
PrimAverA no CAmPo brAnCo



HuGO SOuSA 
stand-up Comedy

Hugo sousa apresenta um espetáculo 
de humor com uma grande dose de 
storytelling e humor de observação. 

aborda temas do dia-a-dia, fala de 
relações, de compras, de problemas 
pessoais, de manias, conta histórias reais 
e fala de coisas das quais não se orgulha 
mas que têm de ser contadas. 

um espetáculo de comédia original e 
hilariante.

26 ABr  Cineteatro muniCipal | 21H30                 
Bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir do 

dia 18 de abril. m/16.
org: Câmara municipal de Castro Verde

18 Humor



PAulO GONZO
ConCertos intÍmos

paulo gonzo, um dos mais conceituados 
artistas portugueses da atualidade, 
comemora 40 anos de carreira. Com uma 
voz de caraterísticas únicas, canções 
marcantes e uma forte personalidade, o 
músico tem feito sucesso como cantor, 
compositor e intérprete de temas que 
marcaram gerações.
na abertura da primavera no Campo 
Branco, paulo gonzo interpretará temas 
que marcaram o seu longo percurso 
musical, como “Jardins proibidos”, “sei-te 
de Cor”, “dei-te quase tudo”, “Hard times”, 
“so do i” ou “geórgia”, num concerto 
intimista que celebra quatro décadas de 
canções, acompanhado ao piano, guitarra 
e baixo.

17 ABr  Cineteatro muniCipal | 21H30                 
Bilhetes 5€, à venda no posto de turismo 

a partir de 11 de abril.

Org. Câmara municipal de Castro Verde
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 20 poesia

12 CANçõeS FAlAdAS e 1 
POeMA deSeSPerAdO
napoleão mira & refleCt

COMeMOrAçõeS dO XX ANiVerSáriO dA 
BiBliOteCA MuNiCiPAl MANuel dA FONSeCA

a paixão de napoleão mira pela palavra 
dita, pelas canções faladas, como gosta de 
lhes chamar, ganhou outro impulso depois 
de se associar aos reflect. 
Com um percurso que inclui colaborações 
em temas de sam the Kid, seu filho, de 
dino & the soul motion, orelha negra e 
sir scratch, e depois de editar os livros 
“ao sul”, “fado” e “decoração d’interiores”, 
napoleão mira & reflect apresentam, em 
conjunto, um espetáculo composto por 
novos temas e outras roupagens musicais 
para os poemas intemporais deste escritor 
alentejano. dessa simbiose nasceu a 
performance spoken Word: 12 Canções 
faladas e 1 poema desesperado. 

textos e Voz napoleão mira e reflect | Máquinas 

dezze | Piano e Guitarra João mestre | Máquinas e 

Scratch gijoe | Produção Kimahera

30 ABr  Cineteatro muniCipal | 21H30                
entrada livre

organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

cOmemOrações dO XX anIversárIO da bIblIOteca munIcIpal manuel da FOnseca
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  ConCerto de enCerramento 21

17 MAiO  Cineteatro muniCipal | 21H30                 
Bilhetes 5€, à venda no posto de turismo 

a partir de 24 de abril.

organização: Câmara municipal de Castro Verde

rAQuel tAVAreS
fado

raquel tavares vive onde o fado mora. 
no coração de alfama que bate como 
se fosse seu. Com um percurso musical 
iniciado aos 5 anos de idade, é atualmente 
uma das mais importantes vozes do fado 
contemporâneo. 
desde 2006, ano em que editou o seu disco 
de estreia, tem desenvolvido uma carreira 
que já a levou a alguns dos palcos mais 
importantes do mundo como frança, itália, 
alemanha, inglaterra, irlanda, argentina, 
Brasil, Canadá, China ou austrália. 
depois do seu último trabalho discográfico 
“da minha língua vê-se o mar” ter recebido 
os maiores elogios da crítica internacional, 
raquel tavares prepara-se para lançar um 
novo álbum que contará com participações 
de alguns nomes conhecidos do panorama 
musical português. 



22 dança Contemporânea

MuitO CHãO
CompanHia de dança de almada 

“muito Chão” encerra a trilogia de 
comemoração dos trinta anos de 
carreira do bailarino e coreógrafo 
Benvindo fonseca. depois de 
“edzer”, dedicada a África, e de 
“Casa do rio”, com portugal como 
pano de fundo, as celebrações 
encerram com este espetáculo 
inspirado na Índia, nas suas cores, 
gestos, sabores, cheiros e costumes.
a peça junta em palco oito 
bailarinos e o músico Carlos mil-
Homens, autor do tema original, e 
é uma abordagem às questões da 
desigualdade no país, juntamente 
com os rituais, os deuses e a 
sabedoria milenar

15 MAiO  Cineteatro muniCipal | 21H30                
Bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a 

partir de  18 de abril.

organização: Câmara municipal de Castro Verde
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artes de palCo 23

Be-dOM 
espetÁCulo de perCussão

a arte e a destreza dos baques, os toques 
em objetos como bidões, latas, garrafas, 
ou no próprio corpo, transformam-se em 
melodias rítmicas aliciantes. 
a combinação entre sons, movimento e 
cor resultam num espetáculo de luz, com 
uma grande componente teatral e de 
entretenimento, envolvendo o público numa 
experiência contagiante.
“Be-dom” é um grupo de percussão, 
constituído por seis jovens, que foi buscar 
à junção das palavras “dom” (de fazer 
música das coisas simples) e “be” (em 
português “ser” “estar”) a sua essência. 
a imprensa internacional descreve-os 
como um dos mais talentosos, divertidos e 
originais grupos de percussão do mundo.

8 MAiO  Cineteatro muniCipal | 21H30                
Bilhetes 3€, à venda no posto de turismo 

a partir de  24 de abril.

organização: Câmara municipal de Castro Verde



24 ConCerto

PedrO MeStre 
apresentação do noVo ÁlBum
Campaniça do despique 

partiCipação do ranCHo de Cantadores 
de aldeia noVa de s. Bento

pedro mestre, um dos grandes 
embaixadores da música tradicional do 
alentejo e pioneiro da sua salvaguarda, 
apresenta em concerto o seu novo 
trabalho discográfico “Campaniça do 
despique”. são temas inéditos da sua 
autoria e outros que são parte integrante 
do Cancioneiro tradicional. 
um álbum onde o músico evoca o toque 
genuíno da viola campaniça e desafia 
novas sonoridades, num misto de tradição 
e inovação.
“Jardim dos sentidos”, que conta com a 
participação especial do fadista antónio 
zambujo, é o single de apresentação deste 
álbum que reúne tantos outros nomes 
conhecidos da música portuguesa, como 
Janita salomé, fábia rebordão, Jorge 
fernando, guilherme Banza ou o rancho 
de Cantadores de aldeia nova de s. Bento, 
entre tantos outros.

19 ABr  Cineteatro muniCipal | 21H30                  
eNtrAdA liVre

organização: Câmara municipal de Castro Verde.

apoio: antena 1

ri
ta

 C
ar

m
o



Celina da piedade
partiCipação do grupo Coral “os ganHões”, de Castro Verde

quem já viu Celina da piedade em concerto reconhece-lhe o imenso carisma. a acordeo-
nista, cantora e compositora tem levado a sua música aos mais diferentes contextos, 
algures entre as formas e cores tradicionais, em viagens pelas memórias da música de 
raiz portuguesa e um sentir mais moderno e universalista. destacou-se ao trabalhar com 
alguns dos maiores nomes das músicas do mundo como rodrigo leão, mayra andrade, 
ludovico einaudi ou Kepa Junquera. 
na noite de 24 de abril, Celina da piedade apresenta um repertório que vai agradar a 
quem gosta de música tradicional alentejana e não esquece a importância do 25 de abril 
nas nossas vidas.

24 ABr  Cineteatro muniCipal | 21H30
eNtrAdA liVre
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: aCa - os ganhões

Comemorações 25
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nOIte de 
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retrAtOS  
teatro extremo 
 
Retratos é uma divertida comédia musical 
cuja ação gira em torno dos Barata, uma 
família invulgar que tem como ganha-
pão uma agência funerária em crise, por 
falta de cadáveres. para tentar salvar o 
negócio, convocam uma reunião onde, 
com a intervenção do público, invocam os 
antepassados. Bocage, Camões, fernando 
pessoa, a marquesa de alorna, guerra 
Junqueiro, antero de quental e eça de 
queirós são algumas das personagens que 
acabam por aparecer, trazendo consigo 
outras visões de tempos difíceis vividos no 
nosso país. 

FiCHA téCNiCA
Produção teatro extremo Coordenação fernando 

Jorge lopes interpretação Bibi gomes, fernando Jorge 

lopes, francisca lima, João dacosta e rui Cerveira

6 e 7 MAiO  fórum  muniCipal | 21H30                 
Bilhetes gratuitos no posto de turismo, limitados a 60 

lugares, em cada sessão.

organização: Câmara municipal de Castro Verde

26 teatro



teAtrO de reViStA
p`ró diaBo Kus Carregue!

um verdadeiro festival de gargalhada, de 
grande qualidade artística, interpretado 
por um elenco de luxo bem conhecido do 
público português. 
Com direção e encenação de natalina José, 
o espetáculo apresenta rábulas de caráter 
crítico sociocultural e humorístico escritas 
por conceituados autores e compositores 
nacionais, intercaladas por temas da 
música portuguesa, cuja interpretação 
surge aqui confiada a anita guerreiro, a 
mais popular fadista lisboeta. 

2 MAiO  Cineteatro muniCipal | 21H30                
Bilhetes 3€, à venda no posto de turismo a partir de 

18 de abril.

organização: Câmara municipal de Castro Verde

 reVista À portuguesa 27

FiCHA téCNiCA
direção Artística e encenação natalina José 

interpretação natalina José, anita guerreiro, Vitor 

emanuel, paulo oliveira, ana paula mota e suzana 

de lacerda



28 teatro

FiCHA ArtÍStiCA
texto/direção Artística rui penas direção Musical 

e Composição alexandre pintassilgo interpretação 

alexandre pintassilgo, Célia martins, liliana 

Vidal, rui penas, Banda Sonora Acordeão e Voz: 

Cristiana Cardoso Clarinetes duarte sobral, ukulélé, 

Sintetizador e Voz alexandre pintassilgo Som e 

luz filipe daniel Construção do Cenário osvaldo 

gonçalves e rui penas Figurinos Célia martins 

Máscaras tHeatr ‘ Hall 

A tABerNA dO VAle
ao luar teatro

nobre estabelecimento, negócio de família 
gerido por Cândido, filho único e solteiro 
da d. dolores. local onde tem lugar o 
comentário e o julgamento de tudo o que 
acontece na aldeia. assim corre a vida 
na lanterna dos esquecidos, no farol dos 
perdidos, no centro cultural da aldeia, 
na casa do povo dos bailes, tribuna de 
assuntos públicos, balcão da má-língua, 
o mundo visto de uma taberna de aldeia 
por figuras comuns, e de assinalável 
particularidade. uma comédia de costumes 
serranos, muito divertida e musical. 

29 ABr  C. Cultural CasÉVel | 21H30                                   
12 MAiO  C. ConVÍVio s. marCos da ataBueira | 21H30                
entrada livre

organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e 

Casével. Junta de freguesia de s. marcos da atabueira.
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All YOu Need iS lOVe
de João CarraCedo

All you need is Love é uma comédia 
“quase” romântica escrita e encenada por 
João Carracedo que abraça com humor as 
desventuras a dois de quem muito se ama, 
já não se ama, ou simplesmente, ainda não 
percebeu que o amor é mesmo assim. 
nesta montanha russa amorosa não 
estranhamos que o nosso casal 
burocrático decida tudo através de 
formulários, desde a hora do sexo às idas 
à casa de banho… pelo meio aparece-
nos uma psicóloga com métodos pouco 
convencionais de tratar os pacientes, um 
colega que não sabe receber um não, uma 
tentativa de assalto que mais parece um 
namoro e um “quase” pedido de casamento. 

9 MAiO  Centro reCreatiVo de entradas  | 21H30 
entrada livre

organização: Câmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: Junta de freguesia de entradas.
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 30 músiCa

ConCerto
estreIa da peça stabat mater 
de rObertO pérez 

Coro polifóniCo de Castro Verde 
instrumentistas do ConserVatório 
regional do Baixo alenteJo

Stabat Mater, uma meditação sobre uma das 
modas mais bonitas que conheci no Alentejo, 
“Ceifeira, Linda Ceifeira”

Roberto Alejandro Pérez

Stabat Mater é um poema religioso cuja 
origem remonta ao século xiii. o seu caráter 
lírico tem servido de inspiração a inúmeros 
compositores da História da música que, ao 
longo de diferentes séculos, lhe atribuíram 
diversas composições musicais. roberto 
pérez, professor do Conservatório regional 
do Baixo alentejo, estreia em Castro Verde a 
sua composição para stabat mater inspirada 
na moda tradicional alentejana Ceifeira, 
Linda Ceifeira, fruto das influências que 
colheu na imensidão e riqueza do cante 
alentejano. 

16 MAiO  BasÍliCa real | 21H30                           
org: CrBa - secção de Castro Verde. ass. sénior 

Castrense. Colaboração: paróquia de Castro Verde. 

Câmara municipal de Castro Verde.
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 32 paiis e filHos

MúSiCA iNFANtil PArA PAiS e FilHOS

são temas da nossa infância… para a 
infância. temas de série animadas que 
marcaram diferentes gerações como “o 
sítio do pica-pau amarelo” ou “super 
fantástico” e que ainda hoje continuam a 
povoar o imaginário dos mais pequenos. 
uma sessão musical divertida dinamizada 
pelo professor antónio César, e por alguns 
dos seus alunos, que convida à interação 
entre pais e filhos. 

5 maio auditório da BiBlioteCa muniCipal | 18H30
inscrições limitadas no posto de turismo.

organização: Câmara municipal de Castro Verde. 

Colaboração: CrBa – secção de Castro Verde

Atelier de dANçA PArA A iNFÂNCiA
CompanHia de dança de almada

o conceito das atividades agrícolas 
tradicionais explorado no espetáculo 
infantojuvenil “re.ligações” é o mote para 
este atelier de movimento criativo que 
tem como objetivo potenciar o gosto e 
conhecimento pela dança e sensibilidade 
expressiva.

16 maio Cineteatro muniCipal | 17H00                          
Público-alvo: Crianças dos 6 aos 10 anos.

inscrições limitadas a 12 crianças, no posto de turismo.
organização: Câmara municipal de Castro Verde



)
re.liGAçõeS
dança para a infânCia / CompanHia de dança de almada

Re.ligações é o mais recente espetáculo para a infância, também direcionado a jovens e 
famílias, da Companhia de dança de almada inspirado no tema da agricultura tradicional. 
Com coreografia de rita Judas,  o espetáculo pretende recriar, através de um percurso 
pelas diversas fases do ciclo agrícola, desde o amanho das terras às colheitas, uma 
vivência comunitária ecológica saudável e, ao mesmo tempo, contribuir para o reforço dos 
laços familiares e para a reconciliação das sociedades com a mãe-natureza.

FiCHA téCNiCA
Coreografia e pesquisa musical rita Judas 

Co-criação e interpretação (elenco original) 

Beatriz rousseau, Bruno duarte, daniela 

andana, Joana puntel, luís malaquias, mariana 

romão, miguel santos e nuno gomes desenho 

de luz Cláudia rodrigues Figurinos fab dance 

Knitwear, Companhia de dança de almada 

Cenografia francisco araújo Sonoplastia Carlos 

gomes Assistente de coreógrafa e ensaiadora 

maria João lopes.

16 MAiO  Cineteatro muniCipal | 15H30              
Público-alvo: crianças e famílias

entrada livre

organização: Câmara municipal de Castro Verde. 
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 34 pais e filHos

MANHã liBerdAde
insufláveis, ateliers de pintura e de 
educação ambiental, torneios, caminhada, 
corrida e passeio de bicicleta… as 
propostas são 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 ABr  parque da liBerdade | a partir das       
09H30 
organização: Câmara municipal de Castro Verde. 
Colaboração: associação 100 trilhos. lpn.

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! 

26 ABr  ConCentração: parque infantil | 10H00
organização: Câmara municipal de Castro Verde. 

Organização: biblioteca municipal manuel da Fonseca
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ANurO, O SAPO SAPiNHO, O SAPO 

SAPãO | CArlOS CANHOtO

esta é a história de anuro, o 
sapo, sapinho que não precisa 
de se transformar em príncipe, 
porque é belo e bom tal 

como é! anuro é uma história simples, verdadeira, 
ilustrada com uma intensidade sem par que, 
compondo o seu próprio mundo, o partilha. 

21 ABr
feira do liVro | 11H00                             
BiBlioteCa muniCipal | 14H30 e 15H30

erA uMA VeZ O 25 de ABril 

JOSé FANHA

José fanha viveu o 25 de 
abril de 1974 com espanto 
e felicidade. neste livro 
conta a história de como 
era portugal antes da 
revolução dos Cravos. uma 

história fantástica e complexa, heróica, divertida e 
contraditória, mas maravilhosa e verdadeira. 

23 ABr  feira do liVro | 11H00 e 14H30 

A MiNHA BOCA PAreCe uM 

deSertO | JOrGe SerAFiM

este é o último livro do contador 
de histórias Jorge serafim. Com 
ilustrações de José francisco, 
esta é uma história sobre a 
escassez de água, sobre uma 

família e sobre uma comunidade que desespera 
sempre que o céu se mantém azul.

25 ABr

polo de CasÉVel | 15H30                       
feira do liVro s. marCos da ataBueira | 17H00

tANtOS ANiMAiS e OutrAS 

leNGAleNGAS de CONtAr 

MANuelA CAStrO NeVeS 

são lengalengas inspiradas 
pelos primeiros conceitos 
matemáticos. nestas pequenas 
histórias, a matemática fun-

ciona como uma espécie de mote para a autora se 
divertir e divertir os seus leitores.

20 ABr

BiBlioteCa muniCipal | 11H00  
feira do liVro | 14H00
Colaboração: editora planeta tangerina

liVrOS iNFANtiS | dANutA 

WOJCieCHOWSKA 
    

danuta Wojciechowska 
apresenta um conjunto de 
livros infantis com ilustrações 
da sua autoria. desde 2011 que 
é responsável pela edição de 

livros que exploram a ilustração como ferramenta de 
estímulo à criatividade. foi distinguida com várias 
menções especiais do prémio nacional de ilustração.

22 ABr  BiBlioteCa muniCipal | 14H30
Colaboração: editora Caminho e lupa

APRESENTAÇÃO 

DE LIVROS 

INFANTIS
bIblIOteca munIcIpal e FeIra dO lIvrO

cOm a presença dOs escrItOres

Organização: biblioteca municipal manuel da Fonseca
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OPerAçãO FilHOS dO COrAçãO

em 2007 a jornalista da tVi, alexandra Borges denunciava, na sua reportagem “infância 
traficada”, o mundo da escravatura infantil. Histórias reais, de crianças de 3 e 4 
anos vendidas pelos próprios pais, por menos de 30 euros, a traficantes, para serem 
escravizadas na pesca do maior lago artificial do mundo, na república do gana, 

empenhada em denunciar o tráfico, a escravatura e a exploração infantil, a jornalista 
fundou a organização “filhos do Coração” cuja ação incide na educação, segurança e 
alimentação das crianças resgatadas. 

Com o intuito de alertar e contribuir para erradicação desta problemática, a Comissão de 
proteção de Crianças e Jovens de Castro Verde (CpCJ) associa-se a esta causa e promove, 
em conjunto com um vasto leque de entidades locais, uma operação solidária que inclui 
uma exposição sobre a temática, a venda de artigos e a projeção de documentários.

exposição e Venda de 
artigos “filHos do Coração”

17 ABr  feira do liVro | 18H00       

 
apresentação da operação 
“filHos do Coração”

20 ABr  feira do liVro | 18H00      
Ver PrOGrAMA PróPriO

organização: ongd filhos do Coração. 
Comissão de proteção de Crianças e Jovens 
de Castro Verde. Colaboração: Câmara 
municipal de Castro Verde.
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vÍtor enCarnaÇÃo
nada maIs havendO a 
acrescentar
São cento e quatro textos 
dispersos que falam sobre a 
vida, e sobre outras vidas... Paulo 
barriga assina o prefácio. a capa 
e as ilustrações são da autoria de Susa monteiro. 
os arranjos gráficos de Joaquim rosa. o livro 
condensa dois anos de crónicas escritas por Vítor 
Encarnação, publicadas semanalmente no Diário 
do alentejo entre março de 2013 e março de 2015.

26 ABr  feira do liVro | 17H30
Colaboração: editora Calendário das letras

                      

Jorge SeraFim 
nãO há seda nas lembranças
Jorge Serafim tece uma teia que 
entrelaça, com fios de memória, 
as invasões francesas, as lutas 
liberais, a guerra civil de Espanha, 
a guerra do ultramar, estórias de 
vida e de morte, de amor e humor com o dia-a-dia 
de um bairro, no tempo em que as estradas eram 
para os moços correrem livres como os pássaros 
no céu.

19 ABr  feira do liVro | 16H00                           

FranCiSCo moita FloreS 
segredOs de amOr e sangue
Um livro marcado pela violência 
e pela pobreza que nos conduz 
até ao século XiX. Uma história de 
paixão, num tempo agreste, onde 
a força do amor e das letras se impõe à voracidade 
da guerra e do crime.

22 ABr  feira do liVro | 18H00                           

apresentaçãO de lIvrOs

FeirA dO liVrO 

nesta primavera, o parque infantil enche-
se de livros e leituras e convida à conversa 
com escritores neste espaço verde, ao ar 
livre. depois de Castro Verde, a feira do 
livro percorre as várias sedes de freguesia 
do concelho, semeando o conhecimento 
enquanto fonte de saber e bem-estar.

17 A 26 ABr  parque infantil de Castro Verde
25 ABr  C. de ConVÍVio de CasÉVel | 10H00 Às 
18H00

25 ABr  s. marCos da ataBueira | 10H00 Às 18H00
28 ABr  ponto de emprÉstimo de sta. BÁrBara 
de padrões | 10H00 Às 18H00

organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca.
Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e 
Casével. Junta de freguesia de santa Bárbara de padrões. 
Junta de freguesia de são marcos da atabueira.
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X X  A n i v e r S Á r i o 
bIblIOteca munIcIpal manuel da FOnseca
em abril, a Biblioteca municipal manuel da fonseca celebra vinte anos de serviço público. 
Celebra o livro, ferramenta fundamental na formação do cidadão, e o livre acesso à 
cultura e à educação. neste aniversário, o convite é para que a comunidade se junte às 
comemorações de duas décadas de atividade e desfrute de um programa onde cabem 
conversas com escritores, música, a tradicional açorda e bolo de aniversário. 

a jornalista Anabela Mota ribeiro modera uma conversa que terá como convidados os escritores 
Ana Margarida de Carvalho, autora do livro “Que importa a fúria do mar”, romance de estreia da 
jornalista, vencedor do grande prémio de romance e novela da associação portuguesa de escritores 
(ape); a historiadora irene Flunser Pimentel, autora do livro “Os Judeus em Portugal durante a ii 
Guerra Mundial”, uma investigação única, baseada em documentos inéditos até agora mantidos em 
segredo, e de “História da Pide”, um livro único que revela as motivações e métodos de trabalho da 
polícia política do estado novo; e ainda o escritor, jornalista e argumentista das produções fictícias, 
rui Cardoso Martins, também ele vencedor do grande prémio de romance e novela, em 2009, com o 
romance “deixem Passar o Homem invisível”. 

intervenção musical
alunOs dO cOnservatórIO regIOnal dO baIXO alentejO

açorda de letras
bolo de aniversário

22 ABr  BiBlioteCa muniCipal | 21H30                  
organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca
Colaboração: CrBa - secção de Castro Verde

moderação

ANABelA MOtA riBeirO

ireNe FluNSer PiMeNtel

rui CArdOSO MArtiNS

ANA MArGAridA de CArVAlHO

cOnversa cOm Os escrItOres
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MONdA 
Cantando e toCando o alenteJo
Jorge roque

monda, o mais recente projeto musical de 
Jorge roque, traz-nos uma nova abordagem 
ao Cante alentejano, feita de testemunhos 
e de melodias simples que vão de boca em 
boca e que bebem em cada uma delas, um 
novo corpo e interpretação.
um projeto que nasce do improviso 
de querer cantar e tocar os melhores 
saberes do alentejo, de um novo tempo 
que agora urge em construir-se para dar 
lugar aos sons de um sul mais evidente e 
mais humano. no intervalo de cada uma 
das suas raízes culturais e musicais, 
de paragens e aprendizagens distintas, 
encontra-se um espaço comum - o alentejo 
- terra das suas proveniências.

Voz e Viola Jorge roque Piano pedro zagalo 

Contrabaixo e Voz Herlander medinas

Dia mUnDial Do liVro
biblioteca municipal 
manuel da Fonseca

organização: Biblioteca municipal manuel da fonseca

23 Abr 
bibliotEca mUniciPal
21h30

JOSé FANHA 
apresentação do liVro “poesia”

José fanha reúne em “poesia” toda a sua 
obra poética construída ao longo de mais 
de 40 anos. temas como "eu sou português 
aqui", "Vista da Cornélia" ou "noturno em 
chamas" constituem alguns dos momentos 
altos deste seu novo livro. 
poeta e declamador, José fanha é autor 
de histórias e poesia para a infância, 
dramaturgo e dramaturgista, autor de 
letras para canções e textos para rádio, 
guionista de televisão e cinema. tem 
dirigido oficinas de poesia e de escrita 
e desenvolvido um trabalho intenso de 
divulgação de poesia e promoção do livro 
e da leitura em bibliotecas e escolas um 
pouco por todo o país.
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Jesús rguez- osorio

23 Abr 
bibliotEca mUniciPal
21h30
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traga o seu fiel amigo pela trela para um passeio em 
família pela vila de Castro Verde. aproveite a ocasião 
para praticar algum exercício físico e, simultaneamente, 
esclarecer as suas dúvidas relativamente aos cuidados a 
ter com o seu animal de estimação. 

CÃominHAdA

24º PASSeio de CiCloTUriSmo 
Venha conhecer o concelho ao volante da sua bicicleta. 
Convide os seus amigos e, em conjunto, percorram as 
planícies da região num percurso que passará por várias 
localidades do concelho, e que terminará com um almoço-
convívio no regresso a Castro Verde. 

19 ABr  ConCentração: largo da feira (Castro Verde) | 9H00
organização: Câmara municipal de Castro Verde. 

Colaboração: gnr. ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde.

17 MAiO  ConCentração: parque infantil (Castro Verde) | 10H00
inscrições no posto de turismo. donativos revertem a favor da 
associação Canil e gatil “os rafeiritos do alentejo”.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
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diA eQUeSTre 
um dia dedicado aos aficionados dos cavalos, que convida a 
um passeio matinal pelo campo, proporcionando o convívio 
entre participantes. durante a tarde, serão as já tradicionais 
Cavalhadas a desafiar os cavaleiros a participar no torneio. 

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

apoio: Câmara municipal de Castro Verde.
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18 ABr  praça da repúBliCa | a partir das 09H30 
organização: Câmara municipal de Castro Verde.  

Colaboração: produtores e horticultores do concelho. 

FeirA de velHAriAS e 
ProdUToS dA TerrA

Há vários anos que a praça da república, 
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 qualidade 
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, medalhas e 
moedas antigas. 
 

 animaÇÃo muSiCal 
11H00 | “guerreiros do Sul” 

com os acordeonistas 
João Guerreiro e Fábio Guerreiro
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o Sementes é um festival panorâmico 
de artes vocacionadas para os mais 
novos, mas também para toda a família, 
onde se apresenta um leque de criações 
artísticas nacionais e internacionais. 
teatro, dança, marionetas, artes 
circenses, música, animações de rua, 
exposições de artes plásticas e oficinas 
artísticas são algumas das muitas 
manifestações culturais promovidas por 
esta iniciativa que condensa, através de 
outros testemunhos criativos, a filosofia 
artística do teatro extremo, sempre 
com o propósito da sensibilização e da 
formação de novos públicos, da criação 
de hábitos de usufruto cultural e da 
consolidação do exercício da cidadania.

 FeStiVAl SeMeNteS 
 
 mostra internaCional de artes para o pequeno púBliCo 
 teatro extremo 

teAtrO / CirCO

A iNCrÍVel CAiXA
Companhia la tal (espanha)

31 MAiO  Cineteatro muniCipal | 18H00         

ArteS CirCeNSeS 

iGlOO
Companhia eS Circus (espanha)

7 JuNHO  Cineteatro muniCipal | 18H00        

organização: teatro extremo.
parceria: Câmara municipal de Castro Verde. união de 
freguesias de Castro Verde e Casével.
apoio: ministério da Cultura – instituto das artes



misticismo: música espiritual Hispano-
portuguesa do renascimento Central e 
tardio 

nesta 11ª edição, o festival terras sem 
sombra traz a Castro Verde o agrupamento 
Capilla Santa María para um concerto 
subordinado à temática “misticismo: 
música espiritual Hispano-portuguesa 
do renascimento Central e tardio”, sob a 
direção do maestro Carlos mena.  
o seu repertório abrange um vasto espetro 
da denominada “música histórica” do 
século xiii aos finais do século xViii. 
a valorização dos recursos naturais 
constitui outra das prioridades do festival, 
associando-se a uma ação de voluntariado 
para a salvaguarda da biodiversidade, 
que conta a participação dos artistas, do 
público e das comunidades que a iniciativa 
percorre.

CONCertO
CAPillA SANtA MArÍA
Contratenor e direção Musical Carlos mena
Vihuela Juan Carlos rivera 
órgão Carlos garcía-Bernalt 

23 MAiO  BasÍliCa real | 21H30

“de OlHO NAS áGuiAS”
AtiVidAde de BiOdiVerSidAde  

24 MAiO  ermida de n. sra. de araCelis | 10H00

organização: dpdB – departamento do património Histórico 
da diocese de Beja.
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. paróquia 
de Castro Verde. instituto de Conservação da natureza e 
das florestas (parque natural do Vale do guadiana). liga 
para a proteção da natureza.

cOncertO CaPilla Santa marÍa



48 Btt

www.cm-castroverde.pt

marÇo a JunHo 2015
Informações e inscrições - gabinete de desporto 

desporto@cm-castroverde.pt | 286 320 040


