
2022
setembro    agenda

www.cm-castroverde.pt



setembro
2022

1a30setembro
Programação



setembro
2022

g

3

30agoter
torneio
biosfera
20.00 
FC São Marcos 
x GDC da Sete
21.30 
FC Castrense 
x SRD Entradense
Estádio Municipal 25 de Abril 

01setqui
torneio
biosfera
20.00 
3º Classificado 
x 4º Classificado
21.30 
1º Classificado
x 2º Classificado 
Estádio Municipal 25 de Abril 

2.3.4set
sex.sáb.dom
festival 
castro 
mineiro’22
Parque da Liberdade 
ver páginas 6,7,8 e 9 

03setsáb
mercadinho
Praça da República
a partir das 9.00
 

10setsáb
festas de 
nossa sra. 
de aracelis
Ver programa próprio
Ermida de Nossa Sra. de Aracelis
org junta de freguesia de s. marcos da atabueira . junta 
de freguesia da alcaria ruiva

12a17set
seg a sáb
gravel
birds
prova de ultraciclismo 
de gravel com etapa
única de 750 km
Castro Verde 
INFORMAÇÕES
WWW. GRAVELBIRDS.CC

13setter
hora 
do conto
Polo da Biblioteca 
de Entradas 

15.00 
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14setqua 
à conversa 
com o Prof. 
Carlos Neto 
”Libertem as Crianças
a urgência de brincar 
e ser ativo”
Biblioteca Municipal 
17h30
ver pág. 11 

15setqui
hora 
do conto
Polo de Biblioteca 
de Casével
15.00

16setsex
teatro
muito ajuda 
o que não 
atrapalha
Baal 17 
Anfiteatro Municipal 21.30
org esdime

ver pág. 12 
 

17setsáb
mercadinho
Rua Morais Sarmento
a partir das 9.00 

17setsáb
rabiscos 
na estepe
CONCENTRAÇÃO

Largo 1º de maio
Namorados 10.00 
MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
LPN.CEA-CASTROVERDE@LPN.PT OU 
286 328 309
org caevg - lpn

17setsáb m16
stand up comedy 
diogo 
batáguas
processo
Cineteatro Municipal  21.30
12€ bilhetes à venda na fnac 
e na ticketline
produção kilt org fora da gaveta apoio cmcv

ver pág. 10 

18setdom
maratona 
BTT 
100 trilhos
maratona > 65 km
meia maratona > 45 km
mini maratona > 25 km
inscrições em www.apedalar.pt 
Rua Timor Lorosae 09.00
org ass. 100trilhos
apoio j.f. entradas . cmcv 
ver pág. 13 
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19setseg
bibliopaper
ano letivo 2022/23
boas vindas aos
novos alunos 
PÚBLICO-ALVO 
ALUNOS DO 1º ANO E DO 5º ANO 
INFORMAÇÕES E NSCRIÇÕES NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Biblioteca Municipal

21setqua
hora
do conto
para pais e filhos
Biblioteca Municipal 18.00

24setsáb
ação de 
formação 
em primeiros 
socorros
PÚBLICO-ALVO
treinadores, diretores 
técnicos e técnicos de 
exercício físico
15€ 
(GRATUITO PARA QUEM RESIDE OU 
EXERCE FUNÇÕES EM CONCELHOS 
MUNICÍPIOS AMIGOS DO DESPORTO)
Fórum Municipal
a partir das 09.00 
org cidade social . cmcv

24setsáb
12º aniversário
grupo motard
de Castro 
Verde 
Largo de Feira 16.00
org grupo motard de castro verde

29setqui
caminhada
noturna
dia mundial do coração
concentração Parque Infantil 
21.00
INSCRIÇÕES
INQUERITOS.CM-CASTROVERDE.PT 
ATÉ AS 15H00 DE DIA 29 DE SETEMBRO
colaboração clds castro + vivo. 100 trilhos. 
lunáticos do pedal. amcp bike team. nscp castro 
verde “campaniços sobre rodas”

01outsáb
master 
zumba 
solidário
Pavilhão dos Bombeiros
15.30
org ass. de moradores da cerca dos pinheiros



Castro Verde vai ser palco da primeira edição do Festival Castro 
Mineiro, um espaço de encontro entre diferentes expressões ar-
tísticas, culturais e sociais que convidam a descobrir e a colocar 
em evidência a inovação tecnológica, cultural e social que se 
vive nos territórios mineiros, em diálogo permanente com 
o património da tradição de séculos de mineração. 
A iniciativa pretende celebrar e promover a identida-
de mineira que tem vindo a ser construída ao longo 
dos últimos 40 anos, através da instalação daquele 
que é um dos mais importantes empreendimentos 
mineiros da Europa – a Mina de Neves-Corvo.
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PROGRAMA

10.00
11.00

17.00

18.00

19.00



Na abertura do Festival Castro 
Mineiro 2022, os Fogo Fogo 
trazem a Castro Verde os rit-
mos do funaná, onde se mistu-
ram influências do funk, rock 
psicadélico, reggae e dub.
PALCO 1  22.00

O ex Da Weasel, Virgul estreia-
-se a solo em Castro Verde, 
num concerto onde interpreta-
rá alguns dos seus temas mais 
conhecidos, como “I Need This 
Girl”, “Rainha”, “Dividir Amor” 
ou “All We Need is Love”, numa 
mistura de influências e de es-
tilos que se unem harmoniosa-
mente num estilo único.
PALCO 1 23.30

Sara Correia, conhecida no 
meio como o “Furacão do Fado”, 
apresenta em Castro Verde 
temas bem conhecidos do pú-
blico e que têm marcado a sua 
carreira, como “Quero é Viver” 
ou “Que o amor te salve nesta 
noite escura”, num concerto 
que se espera memorável.
PALCO 1  22.00

Tim, vocalista dos Xutos e Pon-
tapés, apresenta-se em nome 
próprio, numa celebração das 
viagens e das memórias, com 
temas do seu último álbum 
“20-20-20” e outros bem pre-
sentes no imaginário portu-
guês.
PALCO 1 23.30



Kumpania Algazarra é sinó-
nimo de festa, animação e 
alegria! Esta sonora algazarra 
vagueia pelas músicas dos cin-
co continentes, transforman-
do os sons em que toca numa 
festa ao estilo das fanfarras 
europeias.
PALCO 1 19.00 

José Ferreira nasceu em 
Lisboa, em 1986, e é licenciado 
em Artes Visuais. O interesse 
pela disciplina de fotografia 
fez com que dedicasse o seu 
percurso profissional a esta 
arte, que exerce desde 2007.
Ao longo da sua carreira tem 
conquistado vários prémios, 
onde se destacam o 1º lugar na 
categoria “Cores”, do concurso 
“Fotografia de Arte”, em 2008, 
o 1º e 2º lugares no Concurso 
Fotográfico “Portugal Gentes 
e Lugares”, em 2010, entre 
outros. É, atualmente, fotó-
grafo de cena da TVI e um dos 
fotógrafos mais premiados e 
prestigiados de Portugal.
Em Castro Verde, o fotógra-
fo apresenta um conjunto 
de imagens que retrata 
o quotidiano da mina de 
Neves-Corvo, no concelho 
de Castro Verde, tendo como 
protagonistas os mineiros e 
o trabalho desenvolvido na-
quela que é uma das maiores 
minas de cobre e zinco da 
União Europeia.

Exposição de Fotografia 

A VIDA MINEIRA 
José Ferreira

O furacão alentejano traz a Cas-
tro Verde o  espetáculo “Coisas 
de Mulheres”.  Um conjunto de 
estórias hilariantes e únicas da 
condição feminina, de como 
quem ri ao espelho, na aparente 
vulgaridade do quotidiano de 
todas as mulheres.
PALCO 2 18.00



setembro
2022

10

Diogo BaTAguasp

17 Set. 21h30
Cine Teatro Municipal

de Castro Verde

PROCESSO
Stand Up Comedy 
Diogo Batáguas 17set.21h30 M16 

Cineteatro Municipal
12€ . BILHETES À VENDA NA FNAC 

E TICKETLINE
PRODUÇÃO KILT 

ORGANIZAÇÃO FORA DA GAVETA
APOIO CMCV

Depois da web-série, Diogo 
Batáguas apresenta em Cas-
tro Verde o seu mais recente 
espetáculo de Stand Up Co-
medy, “Processo”, onde um 
humorista é processado por 
um famoso artista pop e por 
um juiz mediático e se vê com 
várias outras ameaças à perna. 
No espetáculo, Diogo procura 
a sua defesa e mostra o seu 
ponto de vista sobre a situa-
ção em que se viu enredado. 
Quais as suas dificuldades, 

dúvidas, questões relativas à 
liberdade de expressão e dili-
gências jurídicas, numa cons-
trução de monólogo humorísti-
co, onde fará uma introspeção 
relativamente àquilo que foi a 
sua conduta. Das suas próprias 
dúvidas e tentações, sairá a 
sua verdade.

Processo
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Fora da escola, não os deixa-
mos brincar ao ar livre e fecha-
mo-los em casa, numa redoma 
almofadada dominada pelo 
poder sedutor e anestesiante 
dos ecrãs. A rua, que desem-
penhou um papel determinan-
te nas nossas infâncias e na 
nossa formação como adultos, 
tornou-se território proibido 
para os nossos filhos.
É inegável: as nossas crianças 
brincam e mexem-se cada vez 
menos. O analfabetismo mo-
tor tornou-se um problema 
gravíssimo. Em “Libertem as 
Crianças — A urgência de brin-

car e ser ativo”, o professor 
Carlos Neto apresenta-nos as 
estratégias para invertermos 
esta situação potencialmente 
catastrófica e devolvermos a 
magia da infância aos nossos 
filhos. Só assim poderemos ter 
adultos felizes e saudáveis.

14set
17.30 

Biblioteca
Municipal
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teatro

16set.21h30 
Anfiteatro Municipal

ORGANIZAÇÃO ESDIME

Quatro aspirantes a guias turís-
ticos apresentam as melhores 
experiências que se podem 
imaginar. São autênticos es-
pecialistas na matéria e agora 
querem pôr à prova as suas 
ideias mirabolantes. O que é 
o Turismo para todos? Pois...
bem... quer se dizer... 
O teatro “Muito ajuda o que 
não atrapalha” encontra-se in-
serido no Projeto de Coopera-
ção Transnacional “Include Ro-

muito ajuda o que não 
atrapalha

tas sem Barreiras”, promovido 
em Portugal pelas Associações 
de Desenvolvimento Local ES-
DIME, Terras Dentro e Vicenti-
na, e financiado pelo programa 
DLBC/LEADER. 

companhia baal 17
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Os novos mitos que comemos Pedro Carvalho; O senhor e a serva Ma-
deline Hunter; História de uma fraude E. Lockhart; O capitão dos ador-
mecidos Mayra Montero; Num instante tudo muda /Suzanne Redfearn; 
Gosto mais de ti do que de todas as estrelas do céu Becky Davies; 
Como se fazem amigos? Tom Percival; O elefante da Dona Bibi Reza 
Dalvand;
 

 Mais net, 
não!
Josh 

Lawson

O monge e 
o milionário
A arte de 
descomplicar 
a felicidade
Vibhor 
Kumar 
Singh

Este livro conta a história de dois 
homens com vidas muito diferen-
tes e da viagem que os leva a des-
cobrir que não é nem na conquista 
de bens materiais, nem na sua re-
núncia, que reside o segredo para 
o maior desejo de qualquer pes-
soa: a felicidade. 
Ao entender a felicidade não como 
um enigma filosófico mas como 
um estado de espírito, ensinam a 
si próprios, e um ao outro, como 
é possível ser feliz através de pe-
quenos grandes atos e gestos, a 
cada dia. Vamos descomplicar a 
felicidade, e encontrar a resposta 
extraordinária a uma pergunta mui-
to simples: você é feliz?

Uma história que devolve o poder 
da imaginação às crianças e lhes 
mostra o valor dos livros  e da ami-
zade. Quando a Internet se desliga,
quantos mundos podemos desco-
brir? A Bia adorava os seus gadgets 
- adorava-os com paixão. Só queria 
telemóveis e tablets.
Mas parar? Isso é que não.
Até que um dia… Oh, não! O wi-fi 
deixou de funcionar! E agora, como 
é que a Bia vai ocupar os seus tem-
pos livres? Mas, com a ajuda de um 
novo amigo e de um gatinho curio-
so, a Bia vai descobrir a magia dos 
livros e a melhor app de sempre… 
a imaginação!
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 contactos úteis
Bombeiros Voluntários
de Castro Verde
central 286 320 020 
secretaria 286 320 027
Câmara Municipal 
de Castro Verde
286 320 700   
Fórum Municipal
286 320 040   
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/J.F. Santa 
Bárbara dos Padrões
286 935 131
Posto de Turismo
286 328 148 
Centro de Artes 
e da Viola Campaniça
286 320 040
Cineteatro Municipal
286 328 193
Piscinas Municipais
286 328 084 
Centro de Educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho
286 328 309
Centro de Saúde 
286 320 140 Linha Azul  286 322 540
Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo 
286 328 020 
Cruz Vermelha Portuguesa  
286 322 112
E.B.2,3 Dr. António Francisco Colaço
286 320 170
Escola Secundária de Castro Verde
286 320 070
Farmácia Alentejana
286 328 010

Futebol Clube Castrense
286 322 140
Guarda Nacional Republicana
286 320 080 
Gabinete de Inserção Social
286 328 176
CPCJ 
286 320 705
Julgado de Paz
286 320 120 / 286 320 129
União das Freguesias 
de Castro Verde e Casével
286 327 277  
IN Castro - Centro de Ideias
e Negócios
286 328 423
Junta de Freguesia 
de Entradas
286 915 115
Junta de Freguesia 
de São Marcos da Atabueira
286 923 920
Junta de Freguesia 
de Stª Bárbara de Padrões
286 935 131
Lar Jacinto Faleiro 
Polo I 286 328 676/Polo II 286 320 130
DEKRA - MasterTest
Inspeções de Veículos
286 327 250 / 286 327 252
Museu da Ruralidade - Entradas
286 915 329
Museu da Lucerna
286 327 414
Parque de Campismo 
286 320 150  
Rádio Castrense
286 320 280 / 286 320 288 
Táxis
286 322 191

 piquete municipal
 a partir das 17.00
 286 320 708
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