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PAlAVrAS PréViAS

Da janela que se estende sobre a planície 
paira um entardecer, que demorado, 
descansa agora na campina sedento do 
nascer de um novo dia. Até lá, a aragem 
fresca da noite será cúmplice da festa 
que se aprumou no bairro, em torno do 
verde mastro, enfeitado de lâmpadas e 
fitas coloridas. As primeiras sardinhas 
perfumam o ar, orgulhosas, e satisfazem o 
apetite dos festeiros devotos do bailarico. 
O espírito é de festa… Em breve, a música 
tomará conta desta gente! O anunciar 
da manhã predirá o fim de mais uma 
noite de verão, com a certeza de que, “ao 
olhar pela janela que se estende sobre a 
planície”, uma nova se anunciará. É tempo 
de festejar a vida, de saborear aquilo que 
ela tem de mais castiço. É verão!

aproximam-se meses festivos! são 
festas de bairro e de freguesia, e as 
Comemorações do feriado municipal que 
trazem ao largo da feira, mais uma edição 
das festas da Vila, esse oásis castrense 
que, se s. pedro ajudar, fará deste largo 
um mar de encontros, música e muito 
divertimento! 
as pequenas localidades do concelho 
recebem o programa de animação “Há 
festa no largo”. uma iniciativa que 
integra o calendário de atividades das 
Comemorações dos 40 anos do 25 de 
abril e que, durante os meses de Verão, 
apresenta um conjunto de propostas de

animação, desde música popular, teatro, 
cante alentejano e fado.
e porque as férias estão aí à porta, 
reunimos nesta agenda um conjunto de 
propostas para que aproveite da melhor 
forma o seu tempo livre. as piscinas 
municipais iniciam mais uma época balnear 
e comprometem-se a refrescar as tardes 
quentes de Verão. 
um passeio de btt, uma ida ao cinema 
ou ao museu também figuram neste 
roteiro cultural. a propósito, o museu da 
ruralidade comemora 3 anos de atividade e 
convida-o a juntar-se à festa. 
os Jogos Concelhios encerram mais 
uma edição e os Jogos sem fronteiras 
vão proporcionar duas noites de muita 
aventura e adrenalina. 
em agosto, as noites querem-se ao 
relento! Consigo trarão o teatro, a música 
e atividades para os mais pequenos, numa 
lógica de animação das ruas e praças 
de Castro Verde. aproveite as nossas 
sugestões e viva mais esta terra... 
a todos umas boas férias, acompanhadas 
de leituras e outras músicas, e de um 
Verão com tudo aquilo a que temos direito!
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2 JUN 2ª a 30 JUN 2ª

Exposição “os Amigos da Horta”   
alunos da eb2,3 dr. antónio francisco Colaço
14H30 pólo de CasÉVel da biblioteCa
organização: biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: agrupamento de escolas de Castro Verde.

2 JUN 2ª

Comemorações do Dia Mundial da 
Criança
pinturas faciais, modelagem de balões, 
carrinho de pipocas, insufláveis 
10H30 e 14H30  pisCinas muniCipais

espetáculo “aventura dos piratas”
10H30 e 14H30  Cineteatro muniCipal

público-alvo: alunos do pré-escolar e 1º Ciclo
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

Torneio de Voleibol e Ténis de Areia
integrado nos Jogos Concelhios 2014 
18H00  Campo de Jogos de areia (Junto às pisCinas)
organização: Câmara municipal de Castro Verde

4 JUN 4ª

Extensão indie lisboa’14
projeção de Curtas-metragens 
21H30  auditório do fórum muniCipal 

entrada livre
organização: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: festival indie lisboa

5 JUN 5ª  Ver pÁg. 28

Conversas 40 | 25 
Episódios que Abalaram o Estado Novo 
18H30  fórum muniCipal
organização: Comissão organizadora para as Comemorações 

dos 40 anos do 25 de abril.
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6 JUN 6ª  Ver pÁg. 18

Audição Geral dos Alunos da Secção de 
Castro Verde
21H00  Cineteatro muniCipal
organização: Crba – secção de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde 

7 JUN sáb

Dia da Natação
14H30  pisCinas muniCipais 

organização: Câmara municipal de Castro Verde

8 JUN dom

Passeio “rota das Cerejas” - Fundão
inscrição: 25 € no lar frei manoel das entradas

Contatos: 286 915 353 / 915 669 371 / 915 669 247
organização: lar frei manoel das entradas 

9 JUN 2ª a 13 JUN 6ª  Ver pÁg. 18

Aulas Abertas de Guitarra
(Consultar horários no Crba)
organização: Crba – secção de Castro Verde

9 JUN 2ª 

Audição de iniciações dos Alunos da Secção 
de Castro Verde Ver pÁg. 18

18H30  auditório do Crba – Castro Verde
organização: Crba - secção de Castro Verde

Caminhada Noturna
21H30  ConC: parque infantil (Castro Verde)
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 

11 JUN 4ª  Ver pÁg. 16

Concerto Pedagógico 
“o pedro e o lobo” 
público-alvo: escolas do pré-escolar e 1º Ciclo

inscrições no Crba - secção de Castro Verde

10H30  Cineteatro muniCipal
organização: Crba – secção de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde 

13 JUN 6ª  Ver pÁg. 18

Audição de Clarinete, Piano, Trompa e 
Trompete
18H30  auditório do Crba – Castro Verde
organização: Crba - secção de Castro Verde

13 JUN 6ª E 14 JUN sáb

Festa do Bairro dos Bombeiros
Ver programa próprio
organização: associação de moradores do bairro dos

bombeiros

14 JUN sáb  Ver pÁg. 25

Há Festa no largo!
animação musical com “artesãos da 
música”e sardinhada
17H30  largo da figueirinHa

19H00  Centro de ConVíVio de guerreiro
organização: Câmara municipal de Castro Verde

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

14 JUN sáb a 14 SET dom   Ver pÁg. 34

época Balnear 2014
pisCinas muniCipais
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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15 JUN dom

Canoagem
integrado nos Jogos Concelhios 2014 
HorÁrio a definir  desCida do rio guadiana
organização: Câmara municipal de Castro Verde

16 JUN 2ª E 17 JUN 3ª   Ver pÁg. 36

Jogos Sem Fronteiras
“40 anos do 25 de abril”
16 Jun Campo de Jogos de areia 21H30

17 Jun praça da repúbliCa 21H30

inscrições limitadas até 6 Jun no fórum 
municipal  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

18 JUN 4ª  Ver pÁg. 37

Festa de Encerramento 
Jogos Concelhios 2014
21H30 anfiteatro muniCipal
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Crba - secção de Castro Verde. soc. fil. 1º de 

Janeiro.

19 JUN 5ª  

Conferência “rADiografias”
14H30 às 17H30 forum muniCipal
organização: esdime

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

Há Festa no largo! Ver pÁg. 25

noite de fado 
com maritina e edgar baleizão
21H30  Centro de ConVíVio de neVes da graça
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de sta. bárbara de padrões

20 JUN 6ª a 20 JUl dom

Exposição de Banda Desenhada de André 
Diniz e laudo Ferreira
18H00  biblioteCa muniCipal
organização: biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: projeto fora da gaveta 

20 JUN 6ª  Ver pÁg. 17

Espetáculo Final do Curso de Dança 
“emoções e sentimentos”
participação: Curso de dança de beja e Castro 
Verde
21H30  Cineteatro muniCipal
organização: Crba - secção de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

21 JUN sáb  Ver pÁg. 32

Saída de Campo para Anilhagem de 
Peneireiro-das-Torres
9H00  ConC: Cea do Vale gonçalinHo
organização: lpn - Cea do Vale gonçalinho.

23 JUN 2ª

Festa Final Desporto Sénior
10H00  pisCinas muniCipais 
público-alvo: turmas de desporto sénior do 
concelho
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

24 JUN 3ª

Baile dos Santos Populares 
21H00  lar frei manuel das entradas 
organização: lar frei manuel das entradas
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25 JUN 4ª  Ver pÁg. 24 e 13

Há Festa no largo! 
“só para Voz” - Canções com nuno do ó
exposição “Castro Verde recebe abril: o 1º 
de maio de 1974”
21H30  Centro de ConVíVio da estação de ourique
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

26 JUN 5ª  

Festa de Encerramento da Universidade 
Sénior de Castro Verde
animação musical, Jantar partilhado, 
exposição de trabalhos.
21H30  frente à sede da ass. sÉnior Castrense
organização: associação sénior Castrense.

apoio: Câmara municipal de Castro Verde. duo Kontraste.

27 JUN 6ª 

Abertura da Exposição “Pássaros da Estepe”
fotografia de dinis Cortes
18H30  museu da ruralidade
organização: museu da ruralidade

FESTAS DA VilA 2014 Ver pÁg. 14 e 15 
Comemorações do feriado municipal 
largo da feira | Castro Verde
entrada liVre

27 JUN 6ª

18h00  abertura do recinto da festa
insufláveis, divertimentos de feira, bares, restaurantes

21h30  baile com Duo ritmo Certo
23h30  Concerto THE GiFT
00h30  Continuação do baile

28 JUN sáb

18h00  abertura do recinto da festa
insufláveis, divertimentos de feira, bares, restaurantes

21h30  baile com rúben Baião e Fábio 
lagarto
23h30  Concerto rUi VEloSo
01h00  Continuação do baile

29 JUN dom

09h00  passeio de Ciclomotores antigos
organização: motoclube de Castro Verde

18h30  abertura do recinto da festa
insufláveis, divertimentos de feira, bares, restaurantes

19h00  música popular com “tem avondo”
21h30  baile com Emanuel Martins
23h00  Concerto lEANDro
00h30  Continuação do baile
organização: Câmara municipal de Castro Verde. união 

de freguesias de Castro Verde e Casével. Colaboração: 

associações e Coletividades do concelho.

30 JUN 2ª

Workshop “Bullying e Violência em Meio 
Escolar”
público-alvo: auxiliares de ação educativa 
14H30  auditório do fórum muniCipal 
organização: apadiJ

4 JUl 6ª   Ver pÁg. 25 e 13

Há Festa no largo!
Cante alentejano com “as Camponesas” de 
Castro Verde 
exposição “Castro Verde recebe abril: o 1º 
de maio de 1974”
21H30 Centro de ConVíVio de geraldos
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével
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5 JUl sáb

Festas dos Geraldos
baile com duo Kontraste
Ver programa próprio
21H30  Centro de ConVíVio dos geraldos
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

sociedade recreativa de geraldos.

6 JUl dom  Ver pÁg. 25

Há Festa no largo!
Visita a aracélis
(inscrições limitadas no posto de turismo até 
4 julho)
17H00  ConC: gare rodoViÁria de Castro Verde

Cante alentejano com “as atabuas” 
música tradicional com “Cantadores do 
sul”
19H00  largo do salto
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: Junta de freguesia de são marcos da atabueira

6 JUl dom  Ver pÁg. 25 

Há Festa no largo!
música tradicional com “Cantadores do 
sul” 
21H30  largo de namorados
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 
7 JUl 2ª a 22 AGo 6ª  Ver pÁg. 35

início do ATl de Verão 2014
inscrições limitadas a partir de 11 de junho, na 
bib. municipal
14H30  biblioteCa muniCipal
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

9 JUl 4ª  Ver pÁg. 24

Há Festa no largo!
“ora Cantas tu, ora toco eu” - ao luar 
teatro
“moços d´uma Cana” - projeto de Violas 
Campaniças da esCV
21H30  largo dos Viseus

inclui transporte desde o monte do rolão
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de sta. bárbara de padrões

11 JUl 6ª e 12 JUl sáb

Festas dos Namorados
11 JUl  baile Com “riCArDo GlóriA”  21H30

12 JUl  baile Com “rUi SoArES E lAU”  21H30

passeio de Ciclomotores e outras 
iniciativas
Ver programa próprio.
organização: grupo de amigos dos namorados.

apoio: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

12 JUl sáb  Ver pÁg. 38

iii Passeio de BTT Noturno
“lua de Verão”
21H30  ConC: parque infantil (Castro Verde)
organização: associação 100 trilhos.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

16 JUl 4ª  Ver pÁg. 24

Há Festa no largo!
“malas de Cartão” 
teatro de rua - projeto anagrama 
21H30  largo de almeirim

inclui transporte desde estação de ourique, 
aivados e Casével
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével
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18 JUl 6ª E 19 JUl sáb

Festas das Piçarras
18 JUl  baile Com “Vera rogado”  22H00

19 JUl  baile Com “duo sensações”  22H00

Ver programa próprio
organização: ass. de moradores Jovens do monte das piçarras.

18 e 28 JUl | 8 e 22 AGo  Ver pÁg. 32

No Vascão: Saramugo sim, exóticas não!
07H30  ConC: gare rodoViÁria de Castro Verde
organização: lpn - Cea do Vale gonçalinho

parceria: parque natural do Vale guadiana.

19 JUl sáb e 20 JUl dom

Festas da Sete
Ver programa próprio
organização: grupo desportivo e Cultural da sete

20 JUl dom

Ceifa Tradicional
Campos de entradas
organização: museu da ruralidade

21 JUl 2ª  Ver pÁg. 25

Há Festa no largo
grupo de música popular “Campos do 
alentejo”
21H30  largo de a-do-CorVo
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de st.ª bárbara de padrões

25 JUl 6ª a 27 JUl dom  Ver pÁg. 27

Noites em Santiago 2014
Ver programa próprio
organização: Junta de freguesia de entradas. Câmara 

municipal de Castro Verde.  Colaboração: soc. rec. e desp. 

entradense. Cortiçol. misericórdia de entradas. lar frei manoel 

das entradas. paróquia de entradas.

25 JUl 6ª

Vi Aniversário do Pólo de Entradas da 
Biblioteca Ver pÁg. 31 e 13

exposição “Castro Verde recebe abril: o 1º 
de maio de 1974”.
parabéns à biblioteca e bolo de aniversário
18H00  pólo da biblioteCa
organização: biblioteca municipal manuel da fonseca.

iii Aniversário do Museu da ruralidade 
Ver pÁg. 29

25 JUl 6ª

Exposição Evocativa da Batalha de ourique
10H00  ermida de s. pedro das Cabeças

26 JUl sáb

“Viagem pelas memórias da ordem de 
Santiago” (inscrição obrigatória)
terras do Concelho de Castro Verde
participação do prof. luís filipe oliveira.
informações no museu da ruralidade

28 JUl 2ª

Gestos de um caldeireiro
oficina experimental (inscrição obrigatória)
14H às 17H  museu da ruralidade

29 JUl 3ª

oficinas de Bonecos de Estremoz
(inscrição obrigatória)
publico-alvo: a partir dos 7 anos

10H às 17H  museu da ruralidade

Bolo de Aniversário do Museu
18H museu da ruralidade
organização: museu da ruralidade

Colaboração: universidade do algarve. museu de estremoz
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30 JUl 4ª

oficina do Grupo da Meia
15H às 18H  museu da ruralidade
organização: museu da ruralidade

1 AGo 6ª  Ver pÁg. 22

Noites Ao relento
Concerto com banda filarmónica 1º de 
Janeiro
21H30  praça da repúbliCa
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: soc. rec. e filarmónica 1º de Janeiro.

2 AGo sáb

Há Festa no largo! Ver pÁg. 25 e 13

“acordeão em espetáculo” com rodrigo 
maurício
exposição “Castro Verde recebe abril: o 1º 
de maio de 1974”
18H00  largo das piçarras
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével.

Há Festa no largo! Ver pÁg. 25

“acordeão em espetáculo” com rodrigo 
maurício
21H30  Centro de ConVíVio de beringelinHo
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de st.ª bárbara de padrões.

8 AGo 6ª a 10 AGo dom

Festas de Casével
8 AGo
22h00 - baile com M&M

9 AGo
10h30 - tiro-ao-alvo
14h00 - torneio de matraquilhos
17h00 - desfile e atuação de grupos Corais
22h00 - baile com Zé Aníbal
24h00 - Concerto com PEDro MiGUEl
10 AGo
14h00 - torneio de sueca
17h30 - procissão
18h30 - atuação do grupo de música 
popular “Amantes do Alentejo”
Bailes, petiscos, artesanato, cante 
alentejano
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével, 

aCa “Vozes das terras brancas”. Comissão fabriqueira de Casé-

vel. ass. de Caçadores e pescadores do Clube de Casével.

Colaboração: soc. rec. e filarmónica 1º de Janeiro.

15 AGo 6ª  Ver pÁg. 22

Noites Ao relento
fados de Coimbra com grupo “Verdes anos”
21H30  Junto à igreJa dos remÉdios 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

22 AGo 6ª Ver pÁg. 25

Há Festa no largo!
noite de fado com “ana Valadas”
21H30 Centro de ConVíVio de lombador
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de st.ª bárbara de padrões

Noites Ao relento Ver pÁg. 22

noite infantil
insufláveis, pinturas faciais, pipocas
encerramento do atl de Verão

21H30  parque da liberdade 
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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taq
ues

29 AGo 6ª  Ver pÁg. 22

Noites Ao relento
Concerto reggae com “arsha”
música com “dj simon g”
21H30  praça adriano Correia de oliVeira
org. Câmara municipal de Castro Verde

29 AGo 6ª a 31 AGo dom

Festas de Sta. Bárbara de Padrões
Ver programa próprio
organização: Junta de freguesia de stª bárbara de padrões

31 AGo dom  Ver pÁg. 13 e 25

Há Festa no largo!
rancho folclórico “amigos do montenegro” 
Cante alentejano com “as Vozes” de Casével 
exposição “Castro Verde recebe abril: o 1º 
de maio de 1974”
18H30  largo de aiVados
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

aCa “Vozes das terras brancas”.



exposição 13

CASTro VErDE rECEBE ABril:
o 1º DE MAio DE 1974

em Castro Verde, os primeiros passos 
da revolução de abril tiveram, no 1º de 
maio de 1974, um dos seus momentos 
mais marcantes. desse dia perduram 
dois conjuntos extraordinários de 
imagens. um e outro de valor documental 
incalculável para a comunidade castrense: 
as fotografias de Vitória nobre e o filme 
realizado por francisco de lara Colaço 
alegre.
uma exposição que, para além de retratar 
a festa do 1º de maio, homenageia os 
dois “repórteres” que, de forma quase 
inconsciente, fizeram um dos mais belos 
documentos da história contemporânea de 
Castro Verde. 

25 JUN  C. ConVíVio da estação de ourique  21H30
04 JUl  C. ConVíVio de geraldos  21H30
25 JUl  pólo da biblioteCa de entradas 18H00
02 AGo  largo de piçarras  18H00
31 AGo  largo de aiVados 18H30
org: união das freguesias de Castro Verde e Casével. museu da 
ruralidade



14 feriado muniCipal

formada em 1994 e com sete discos 
editados, a banda “the gift” há muito que 
conquistou o seu lugar no panorama mu-
sical português, assumindo-se como um 
grupo pop/rock, cujos temas se tornaram 
uma referência para o público português.
em Castro Verde a banda de alcobaça 
apresenta “primavera”, o álbum suces-
sor de “explode”, gravado em 10 dias no 
Centro Cultural de belém e lançado em 
2012, num concerto onde interpretará 
músicas como “primavera” ou “meaning 
of life” e outros temas que têm marcado 
a sua carreira, como “ok! do You Want 
something simple”, “driving You slow”, 
“fácil de entender” ou “rgb”. 

tHe gift 27 Jun | 23H30

27 JUN 6ª

18h00  abertura do recinto da festa
21h30  baile com Duo ritmo Certo
23h30  Concerto THE GiFT
00h30  Continuação do baile

Insufláveis. Divertimentos de Feira. Bares. Restaurantes
organização: Câmara municipal de Castro Verde. união de freguesias de Castro Verde e Casével. 
Colaboração: associações e Coletividades do concelho.



 feriado muniCipal  15

Cantor, compositor e mais de três décadas 
de carreira fazem de rui Veloso um dos 
nomes principais do panorama musical 
português. Com “ar de rock” (1980), o seu 
primeiro álbum, rui Veloso iniciava um 
percurso de canções que viria a influenciar 
gerações inteiras de pais e filhos. temas 
como “Chico fininho”, “rapariguinha do 
shopping”, “sei de uma Camponesa” ou 
“bairro do oriente” tornam-se verdadeiros 
hinos. Canções que todos sabemos de cor 
e que, nestas festas da Vila, cantaremos 
em conjunto com rui Veloso numa viagem 
pelos seus principais êxitos.

integrado na tour “silêncio de amor”, 
Castro Verde recebe um dos principais 
intérpretes pop românticos de portugal - 
leandro. o cantor esgotou já salas como os 
Coliseus de lisboa e do porto, encantando 
o público com a sua voz.
no palco das festas da Vila apresenta 
“para sempre”, o seu último trabalho 
que, muito mais do que um conjunto 
de canções, se traduz numa afirmação 
de quem nasceu para a música, num 
espetáculo onde partilha com o público a 
sua paixão, palavras e emoções.

rui Veloso 28 Jun | 23H30

leandro 29 Jun | 23H00

28 JUN sáb

18h00  abertura do recinto da festa
21h30  baile com rúben Baião e Fábio 
lagarto
23h30  Concerto rUi VEloSo
01h00  Continuação do baile

29 JUN dom

09h00 passeio de Ciclomotores antigos
18h30  abertura do recinto da festa
19h00  música popular “Tem Avondo”
21h30  baile com Emanuel Martins
23h00  Concerto lEANDro
00h30  Continuação do baile

NaNã SouSa diaS



16 ConCerto

o PEDro E o loBo
Concerto pedagógico 
Conservatório regional do baixo alentejo

a secção de Castro Verde do Conservatório 
regional do baixo alentejo apresenta uma 
adaptação ao conto do compositor russo 
sergei prokofiev, “o pedro e o lobo”. 
uma história musical onde as personagens 
ganham vida através das sonoridades 
dos vários instrumentos e uma trama 
inesquecível, cheia de aventura, em que 
pedro desobedece ao avô e foge para a 
floresta na companhia de um pato, um gato 
e um passarinho. 
este concerto pedagógico destina-se aos 
alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino 
básico e conta com a interpretação dos 
seus professores em palco.

11 JUN Cineteatro muniCipal 10H30                      
público-alvo: pré-escolar e 1º Ciclo do ensino básico

*inscrições no Crba - secção de Castro Verde.
organização: Crba – secção de Castro Verde
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde



 dança 17

20 JUN Cineteatro de Castro Verde 21H30           
organização: Crba – secção de Castro Verde.
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

EMoçÕES E SENTiMENToS 
espetáculo final do Curso de dança 
Conservatório regional do baixo alentejo

a pureza do amor, o medo que paralisa, a 
tranquilidade que nos aquece, o silêncio 
na dor, a inquietação da surpresa, a 
nobreza no arrependimento, a luz da 
alegria, a unicidade da saudade, o perigo 
da Vaidade… bem-vindos a esta viagem 
pelas “emoções e sentimentos” que nos 
conduzem por trilhos e ruelas da História. 

um espetáculo protagonizado pelo curso 
de dança de beja e Castro Verde, com 
coreografias das professoras ana teresa 
Costa e raquel marques nobre, onde 
as pequenas bailarinas dão provas do 
trabalho desenvolvido ao longo deste 
período letivo.



18 audições

AUDiçÕES
ConserVatório regional do baixo 
alenteJo - seCção de Castro Verde

a secção de Castro Verde do Conservatório 
regional do baixo alentejo continua a dar 
provas ao nível da formação e lançamento 
de novos valores e talentos artísticos. no 
âmbito da sua atividade, a instituição vai 
dinamizar um conjunto de audições e aulas 
abertas, divulgando o importante trabalho 
desenvolvido ao longo deste período 
letivo, pelas classes de guitarra, flauta 
transversal, coro, iniciação, clarinete, 
piano, trompa e trompete.

Audição Geral dos Alunos da Secção de 
Castro Verde
6 JUN | Cineteatro municipal | 21H00

Aulas Abertas e Guitarra
9 a 13 de JUN | Consultar horários no Crba 

Audição de iniciações dos Alunos da 
Secção de Castro Verde
9 JUN | auditório do Crba | 18H30

Audição de Clarinete, Piano, Trompa e 
Trompete
13 JUN | auditório do Crba | 18H30

organização: Crba – secção de Castro Verde
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde



Cinema 19

Cineteatro muniCipal 
Cinema

1 JUN
12 ANoS ESCrAVo
realização: steVe mCqueen

8 JUN
o loBo DE WAll STrEET
realização: martin sCorsese

15 JUN
UMA loNGA ViAGEM
realização: JonatHan teplitzKY

22 JUN
PoMPEiA
realização: paul W. s. anderson

iníCio das sessões: 21H30

matinÉs: 16H00

informação detalHada em WWW.Cm-CastroVerde.pt



 20 exposição

ExPoSição DE ilUSTrAçÕES
de Joaquim rosa

as ilustrações de Joaquim rosa completam 
agora as paredes do parque infantil de 
Castro Verde.
apresentada ao público no âmbito da xxiV 
primavera no Campo branco, a exposição 
reúne um conjunto de ilustrações cujo 
traço se tornou o rosto de iniciativas 
que integram o calendário cultural de 
Castro Verde, como a feira de Castro ou a 
quinzena Cultural.
são desenhos produzidos ao longo dos 
últimos 17 anos que revelam não só a 
enorme  multiplicidade de propostas 
apresentadas, mas também a diversidade 
criativa do  artista e designer, cujas 
referências nos transportam  por 
um alentejo feito de paisagem, cante  
alentejano e personagens típicas da 
região.

parque infantil de Castro Verde                      
organização: Câmara municipal de Castro Verde.



  ConCurso 21

JoGoS FlorAiS 2014
Comemorações dos 40 anos do 
25 de abril

“Castro Verde – 40 anos do 25 de abril” é 
o tema do concurso “Jogos florais 2014”, 
promovido no âmbito das comemorações 
desta data histórica.
estimular a criatividade, o gosto pelas 
artes e desenvolver o sentido crítico de 
todos os cidadãos como forma de valorizar 
a importância do 25 de abril na vida das 
pessoas e no desenvolvimento do país são 
alguns dos objetivos do concurso. 
o tema pode ser desenvolvido em áreas 
como a liberdade, a democracia e/ou a 
memória nas modalidades de expressão 
literária (prosa ou poesia), fotografia, 
pintura e desenho. 

para mais informações Consulte 

o regulamento de partiCipação em 

WWW.Cm-CastroVerde.pt 

org: Câmara municipal de Castro Verde. 



NoiTES Ao rElENTo

CoNCErTo 
BANDA FilArMóNiCA 1º DE JANEiro

a banda filarmónica 1º de Janeiro 
protagoniza um concerto de verão onde 
serão interpretados temas de diferentes 
géneros musicais e de diferentes épocas, 
que sabe bem relembrar.

1 AGo praça da repúbliCa | 21H30                        

FADo DE CoiMBrA
grupo VErDES ANoS

o fado de Coimbra é hoje visto como 
uma expressão importante da cultura 
portuguesa. o grupo “Verdes anos” 
propõe um espectáculo de interlúdios 
musicais, cujo repertório aborda temas de 
compositores como Carlos paredes, artur 
paredes, antónio portugal e Jorge gomes, 
percorrendo toda a história do fado, de 
carácter diversificado na temática e no 
ritmo.

15 AGo Junto à igreJa dos remÉdios  | 21H30       

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

NoiTE iNFANTil

insufláveis, balões, tranpolins e pinturas 
faciais farão as delícias das crianças 
numa “noite ao relento” concebida 
especialmente para elas. são propostas de 
animação infantil para uma noite de verão 
de pura alegria e diversão, que marcará 
igualmente o encerramento da edição de 
2014 do atl de verão.

22 AGo parque da liberdade | 21H30                  

NoiTE rEGGAE
ConCerto Com ArSHA
músiCa Com DJ SiMoN G

“arsha” é uma banda oriunda de setúbal, 
cuja tendência musical navega por 
diferentes influências, como o reggae, 
rock, pop, dub, ska e funk, inspiradas 
por nomes como funkadelik, bob marley, 
James brown ou the Cure, que resultam na 
criação de um estilo e som muito próprio, 
sendo a música da banda o fruto dessa 
fusão de influências e do talento de cada 
um dos seus elementos.

29 AGo praça adriano Correia de oliVeira | 
21H30

22 noites ao relento



ConCerto 23



 24 HÁ festa no largo

MAlAS DE CArTão
teatro de rua
proJeto anagrama 

em tempos, micha foi um grande artista 
de circo, mas agora vive sozinho numa 
caravana, longe de tudo, porque é o 
maior rabugento de sempre. a sua única 
companhia são as malas de cartão, cheias 
de segredos e memórias… 

16 JUl largo de almeirim | 21H30                       
*inclui transporte desde estação de ourique, aivados 
e CasévelorA CANTAS TU, orA ToCo EU

CompanHia “ao luar teatro”

partiCipação do grupo “moços d´uma Cana”  
proJeto de Violas Campaniças da esCV

“ora Cantas tu, ora toco eu” é uma 
divertida abordagem aos sons e às 
histórias da música, pilar importante do 
nosso património cultural imaterial, tendo 
como inspiração a canção e o universo das 
tradições algarvias.

9 JUl largo dos Viseus | 21H30                         
*inclui transporte desde o rolão

HÁ FESTA No lArGo!
os meses de verão vão ser de festa para as pequenas localidades do concelho! 
música popular, acordeão, fado, teatro e cante alentejano são algumas das propostas 
de animação do programa “Há festa no largo!”, devolvendo a este espaço da vida em 
comunidade, a alegria das suas gentes, o convívio e a animação de outros tempos. 

Só PArA VoZ
Canções Com nuno do ó

nuno do ó, representante da nova geração 
de cantautores, presta homenagem a 
nomes como José afonso ou adriano 
Correia de oliveira e relembra um 
património de canções de autor que é 
parte integrante da cultura portuguesa. 

25 JUN estação de ourique | 21H30                    



HÁ festa no largo 25

CANTADorES Do SUl
partiCipação do grupo Coral “as 
atabuas”
Visita a nossa sra. de araCelis

da paixão pelo cante e pela tradição, os 
Cantadores do Sul, dão voz a um projeto 
musical onde o cante alentejano e a 
viola campaniça se unem no resgate das 
modas de antigamente. um espetáculo de 
extraordinária riqueza vocal que evoca o 
mais genuíno cante do alentejo. 

6 JUl largo do salto | 19H00 
Visita a nossa sra. de aracelis (inscrição obrigatória)

Conc: gare rodoviária de Castro Verde | 17h00

6 JUl largo dos namorados | 21H30
            

oUTrAS ATiViDADES 

sardinHada e animação musiCal 

“Artesãos da Música”

14 JUN largo da figueirinHa | 17H30 
Centro de ConViVio de guerreiro | 19H00

noite de fado

Maritina e Edgar Baleizão

19 JUN C. ConVíVio de neVes da graça | 21H30

Cante alenteJano

“As Camponesas” de Castro Verde

4 JUl Centro de ConVíVio de geraldos | 21H30 

grupo de músiCa popular 

“Campos do Alentejo”

21 JUl largo de a-do-CorVo | 21H30                  

aCordeão em espetÁCulo

rodrigo Maurício

2 AGo largo de piçarras | 18H00                 

2 AGo C. de ConVíVio de beringelinHo | 21H30

noite de fado 

Ana Valadas 

22 AGo Centro de ConVíVio de lombador | 21H30

ranCHo folClóriCo 

“Amigos do Montenegro” 

Cante alenteJano

Grupo Coral “Vozes” de Casével

31 AGo largo dos aiVados | 18H30                    

org: Câmara municipal de Castro Verde
Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 
Junta de freguesia de st.ª bárbara de padrões. J.f. de são 
marcos da atabueira. aCa “Vozes das terras brancas”



 26 festas populares

iNForME-SE AqUi DAS FESTAS E ArrAiAiS 
PoPUlArES Do CoNCElHo. 
JUNTE-SE à FESTA!

CASTRO VERDE
13 e 14 junho 
Festa do Bairro dos Bombeiros

27, 28 e 29 junho  
Festas da Vila (Comemorações do 
Feriado Municipal)

NAMORADOS
11 e 12  julho
Festas dos Namorados

PIÇARRAS
18 e 19 julho
Festas das Piçarras

SETE 
19 e 20 julho
Festas da Sete

ENTRADAS
25, 26 e 27 julho 
Noites em Santiago 

CASÉVEL
8, 9 e 10 agosto
Festas de Casével

SANTA BÁRBARA DE PADRÕES
29, 30 e 31 agosto
Festas de Santa Bárbara de Padrões

ARACELIS
6 e 7 setembro
Festas de Nossa Senhora de Aracelis

FESTAS E ArrAiAiS 
PoPUlArES

a partir do mês de junho e até ao início de 
setembro, os arraiais populares estendem-
se pelo concelho e no calor da noite 
erguem-se mastros coloridos. o espírito é 
de festa! os largos cheiram a mentrasto 
e sardinha assada e as gentes juntam-se 
para saborear os dias longos de verão. 



noites em santiago 27

NoiTES EM SANTiAGo 2014

ENTrADAS 
de 25 a 27 de julho, as tradicionais noites 
em santiago vão animar a avenida de 
nossa senhora da esperança, em entradas. 
três dias de festa feitos de música popular, 
gastronomia, artesanato, bailes, encontros 
de corais, tourada e animação de rua. 
destaque, neste programa, para a xV 
Corrida de touros que anualmente se 
realiza na vila durante as noites em 
santiago. para os mais novos estão 
reservados momentos bem divertidos 
nos insufláveis, pinturas faciais e outras 
animações.

programa Completo breVemente disponíVel em 

WWW.Cm-CastroVerde.pt e WWW.Jf-entradas.pt

25, 26 E 27 JUl ENTrADAS - AVENiDA DE N. SrA. DA 
ESPErANçA

organização: Jf de entradas. CmCV.
Colaboração: : soc. rec. e desp. entradense. Cortiçol. 
misericórdia de entradas. lar frei manoel das entradas. 
paróquia de entradas.



 28 ConVersa

EPiSóDioS qUE ABAlArAM o
ESTADo NoVo

no âmbito do i Ciclo de programação 
para as Comemorações dos 40 anos do 
25 de abril, Camilo mortágua, francisco 
louçã, matos Coelho e Cláudio torres são 
convidados a falar sobre os “episódios que 
abalaram o estado novo”.
em análise, e com moderação da jornalista 
diana andringa, vão estar o “assalto ao 
santa maria” (Camilo mortágua), “Vigília na 
Capela do rato” (francisco louçã), “o golpe 
das Caldas” (matos Coelho) e “o passaporte 
de Humberto delgado no assalto ao quartel 
de beja” (Cláudio torres).

5 JUN  fórum muniCipal | 18H30                       
organização: Comissão organizadora para as Comemorações 

dos 40 anos do 25 de abril.



museu da ruralidade 29

iii ANiVErSÁrio 
MUSEU DA rUrAliDADE

o museu da ruralidade, núcleo da 
oralidade, assinala este ano o seu terceiro 
aniversário. equipamento de referência 
nas dinâmicas culturais desenvolvidas ao 
nível dos museus na região, o programa 
proposto para assinalar esta data procura 
valorizar as manualidades e o saber fazer, 
dando particular ênfase às experiências 
já iniciadas no museu, nomeadamente 
ao trabalho desenvolvido pelo grupo da 
meia. este é ainda um programa provisório, 
mas que tem em conta a necessidade 
de valorizar a memória, seja no silêncio 
quase irreversível de algumas profissões, 
como a de caldeireiro, seja com o valorizar 
de novas experiências com os antigos 
saberes, como é o caso dos bonecos de 
estremoz. 

ProGrAMA

exposição eVoCatiVa da batalHa de 
ourique

25 JUl ermida de s.pedro das Cabeças | 10H00  

Viagem pelas memórias da ordem de 
santiago

terras do Concelho de Castro Verde
participação do prof. luís filipe oliveira
inscrição obrigatória
informações no museu da ruralidade

26 JUl informações no museu da ruralidade   
insCrição obrigatória

“gestos de um Caldeireiro” 

oficina experimental 

28 JUl museu da ruralidade 14H àS 17H           
insCrição obrigatória

ofiCinas de boneCos de estremoz 

público-alvo: a partir dos 7 anos

29 JUl museu da ruralidade 10H àS 17H           
insCrição obrigatória

bolo de aniVersÁrio do museu

29 JUl museu da ruralidade 18H                    

organização: museu da ruralidade

Colaboração: universidade do algarve. museu de estremoz.



 30 biblioteCa

A MiNHA SEGUNDA ViDA

CHristiane f.

BIzânCIO

milhões de jovens cresceram 
com as confissões trágicas 

um lobo pela trela

guido VisConti
ilUSTrAção: daniella Vignoli

LIvROS HORIzOntE

que tarefa complicada

de Christiane f., uma adolescente alemã de 
13 anos, que foi drogada e prostituta. mas 
e depois o que aconteceu? qual foi o seu 
destino?  35 anos mais tarde Christiane 
felscherinow, juntamente com o jornalista 
sonja Vukovic, conta toda a sua vida.  
o resultado é uma autobiografia 
angustiante, mas também de esperança. 

a de osvaldo: levar uma couve, uma ovelha 
que gosta de couves e um lobo que gosta 
de ovelhas até à feira. para dificultar a 
sua tarefa, ele vai ter de atravessar um rio 
numa barca pequenina e tem de evitar que 
a ovelha coma a couve e que o lobo coma 
a ovelha. será que vai conseguir?
um conto tradicional, baseado num 
divertido jogo de inteligência e lógica, põe 
à prova a esperteza do leitor.

HorÁrioS DE VErão

nestas férias, coloque a sua leitura em 
dia… mergulhe nas estantes das nossas 
bibliotecas e aprofunde conhecimentos ou 
deixe-se, simplesmente, levar pelo prazer 
de um enredo sublime. escolha o seu 
ambiente e desfrute de uma boa leitura!

Biblioteca Municipal 
2ª A 6*- 10H àS 19H / SÁB - 14H àS 19H
Pólo de Casével
3ª A 6ª - 10H àS 12H30 E 14H àS 18H30 / SÁB - 
14H àS 19H
Pólo de Entradas
3ª A 6ª - 10H àS 12H30 E 14H àS 18H30 / SÁB - 
14H àS 19H
quiosque de leitura nas Piscinas Municipais
14 JUN A 14 SET 3ª FEirA A DoMiNGo - 14H àS 
18H

ExPoSiçÕES

2 JUN a 30 JUN
Exposição “os amigos da Horta” pelos 
alunos da escola eb2,3 dr. antónio 
francisco Colaço
14H30 pólo de CasÉVel

20 JUN a 20 JUl 
Exposição de Banda Desenhada de 
André Diniz e laudo Ferreira 
18H00 biblioteCa muniCipal manuel da fonseCa

organização: biblioteca municipal manuel da fonseca

Colaboração: fora da gaveta



biblioteCa 31

liVroS                                               
“uma escuridão bonita” ondjaki CaminHo. “os 
rapazes dos tanques” Adelino Gomes e Alfredo 
Cunha porto editora. “prometo falhar” Pedro 
Chagas Freitas marCador. “Conversas com 
animais”, Marta Sofia Guerreiro lua de papel. 

“adultério” Paulo Coelho pergaminHo. trilogia 
“divergente” Verónica roth porto editora. 

“nenhuma vida” Urbano Tavares rodrigues 

d. quixote. “a bibliotecária de auschwitz” 
António G. iturbe planeta. “a menina que não 
queria livros” luísa Ducla Soares CiVilização. 

“nicomedes, o careca” Pinto e Chinto KalandraKa. 

“Histórias de amor dos avós contadas por 
crianças” il. ruy Silva top booKs.

DVD´S                                              
“mandela: longo caminho para a liberdade” 
Justin Chadwick. “o mordomo” lee Daniels. 
“Capitão phillips” Paul Greengrass. “gravidade” 
Alfonso Cuarón. “os bórgia” António Hernandez. 
“o filme do desassossego” João Botelho. “Cloud 
atlas” lana Wachowski e Tom Tykwer. “frozen: 
o reino do gelo” Disney. “panda e os Caricas 
- o musical 2”; “a revolta dos perus” Jimmy 
Hayward.

CD´S                                              
“duetos” Paulo Gonzo. “puro” xutos & 
Pontapés. “raíz” Cuca roseta. “ensaio 
de cores: ao vivo” Ana Carolina. “gisela 
João”. “midnight memories” one Direction. 
“overexposed” Maroon 5. “ glad rag doll” Diana 
Krall. “best of mariza” Mariza. “to be loved”, 
Michel Bublé. “alemtejo: um século de som”. 
“do re mi bebé” Música para o seu Bebé.

NoiTES EM SANTiAGo 2014
Vi aniVersÁrio do pólo de entradas 
da biblioteCa

25 JUl 6ª
abertura da feira do livro*, pinturas 
faciais e modelagem de balões | 10h00 
às 20h00 
exposição “Castro Verde recebe abril: o 
1º de maio de 1974”
parabéns à biblioteca – bolo de 
aniversário | 18h00 

26 JUl sáb
Hora do Conto | 11h00 
“a que sabe a lua?” e “dançar nas nuvens”
pinturas faciais | 15h00

27 JUl dom
Hora do Conto | 11h00
“a grande viagem” e “o tom ratão e a rata 
tomasa” 
modelagem de balões | 15h00
Contos com … sofia maul | 17h00



 32 ambiente

SAÍDA DE CAMPo PArA 
ANilHAGEM DE PENEirEiroS-
DAS-TorrES

o peneireiro-das-torres é uma ave 
migradora que se reproduz nas nossas 
planícies. nesta atividade vamos conhecer 
de perto estes bonitos falcões, numa 
sessão de anilhagem que nos permitirá 
reconhecê-los quando regressarem 
novamente nos próximos anos.

21 JUN ConC.: Cea do Vale gonçalinHo | 9H00      
Público-alvo: público geral
inscrições gratuitas/limitadas até 18 de junho
(tlf. 286 328 309 / 968 523 648 ou através do e-mail lpn.cea-
castroverde@lpn.pt)
org: lpn – Cea do Vale gonçalinho

No VASCão: SArAMUGo SiM, 
ExóTiCAS Não!*
a ribeira do Vascão é a ribeira por 
excelência das espécies de peixes 
endémicas da bacia do rio guadiana. 
Classificada como uma das zonas Húmidas 
mais importantes de portugal, é o reduto 
de uma das espécies de peixes de 
água doce mais ameaçada do mundo: o 
saramugo! participe nesta ação e fique a 
conhecer melhor as espécies de peixes das 
nossas ribeiras, quais devemos proteger 
e quais as espécies “estrangeiras” que as 
podem ameaçar. 

participe, contamos consigo!

18 E 28 JUl | 8 E 22 DE AGo                               

ConC.: gare rodoViÁria de Castro Verde | 07H30
inscrições gratuitas/limitadas em www.cienciaviva.pt, a partir 
de 1 de julho. informações: tlf. 286 328 309 / 968 523 648 ou 
através do e-mail lpn.cea-castroverde@lpn.pt
org: lpn – Cea do Vale gonçalinho
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AlENTEJo A Pé
perCursos pedestres

Castro Verde integra a oferta de 
percursos disponíveis no site Alentejo 
a Pé, desenvolvido pela Comissão 
de Coordenação e desenvolvimento 
regional do alentejo (CCdra), e sugere 
dois percursos pedestres pelo Campo 
branco que integram a rede de percursos 
sinalizados na zpe de Castro Verde - “um 
saltinho ao altar Celeste” e “uma Viagem 
aos primórdios da nacionalidade”. a 
contemplação da paisagem, do património, 
e a possibilidade de observação de 
algumas espécies raras em portugal são 
motivos mais do que suficientes para partir 
à descoberta, caminhar e conhecer de 
perto as inúmeras qualidades ambientais e 
patrimoniais do concelho e da região.
 

rui tramoCeiro

AlENTEJo A Pé
http://webb.ccdr-a.gov.pt/alentejoape/



 34 ÉpoCa balnear

14 JUN A 14 SET pisCinas muniCipais                   
piscinas municipais, rua José gomes ferreira, 
7780 Castro Verde tel.: 286 328 084

ABErTUrA
éPoCA BAlNEAr 2014

pisCinas muniCipais de Castro Verde

nesta Época balnear 2014, as piscinas 
municipais de Castro Verde sugerem 
banhos refrescantes, leituras 
descontraídas e bons momentos entre 
amigos. para além da piscina, pode ainda 
aproveitar para descansar na área verde 
ou passar pelo quiosque de leitura da 
biblioteca municipal e pôr a leitura em 
dia. tem ainda a opção de deliciar-se com 
uma bebida fresquinha na esplanada da 
cafetaria.     
 
aproveite os dias quentes de Verão! 

Horário
3ª feira a domingo: 10h00 às 19h45.
feriados: 10h00 às 19h45.

Espaços
1 tanque 25 x 12,5m
1 tanque de saltos 15 x 15m
1 Chapinheiro infantil
instalações de apoio
Área verde
Cafetaria com esplanada
quiosque de leitura (das 14h00 às 18h00)

Preços
10 aos 18 anos - 2 € 
Maiores de 18 anos - 2, 50 € 
Menores de 9 anos - entrada gratuita a desde que 
acompanhados por adulto.
Entrada final de tarde (depois das 18h) - desconto 
0,50 €. 

Preços especiais na aquisição de cartões 
temporários



tempos liVres 35

ATl DE VErão 2014
oCupação de tempos liVres

aproxima-se mais uma temporada de 
atl. durante os meses de verão os mais 
pequenos voltam a participar em atividades 
enérgicas e criativas. 
música, passeios, ateliers, artes plásticas, 
expressão corporal, contos e leituras.
muitas são as propostas que, de forma 
lúdica e pedagógica, contribuirão para 
uma maior sensibilização em áreas como o 
ambiente, o associativismo, a cidadania ou 
o património, estimulando e fortalecendo 
valores como a camaradagem e o espírito 
de entreajuda.

7 JUl biblioteCa muniCipal 14H30                         

TUrNo 1 - 7 A 25 JUl 

TUrNo 2 - 4 A 22 AGo                         

Destinatários: Crianças dos 6 aos 12 anos, 
residentes no concelho (6 anos feitos até 31 de 
dezembro de 2014)

inscrições limitadas, a partir de 11 de junho, na 
biblioteca municipal manuel da fonseca, polos da 
biblioteca, Juntas de freguesia de s. marcos da 
atabueira, sta. bárbara de padrões.



JoGoS SEM FroNTEirAS 2014
“40 ANoS Do 25 DE ABril”

preparem-se as equipas!
a quarta edição dos Jogos sem fronteiras 
tem como tema os 40 anos do 25 de abril. 
durante duas noites a prova testará 
a capacidade física e intelectual dos 
participantes em enérgicas e divertidas 
provas que exigem apenas alguma 
destreza, rapidez e espírito competitivo, 
não esquecendo, obviamente, uma boa 
dose de adrenalina e uma pitada de 
aventura.

participa e diverte-te!

insCrições limitadas atÉ 6 de JunHo

equipas de 4 e/ou 6 elementos (maiores de 16 anos)

fórum muniCipal de Castro Verde ✆ 286 320 040 ou 

para o email desporto@Cm-CastroVerde.pt 

16 JUN Campo de Jogos de areia 21H30               
17 JUN praça da repúbliCa 21H30
integrado nas Comemorações dos 40 anos do 25 de aril
org: Câmara municipal de Castro Verde

 36 Jogos sem fronteiras



 Jogos ConCelHios 37

18 JUN  anfiteatro muniCipal  21H30                   
organização: Câmara municipal de Castro Verde.
Colaboração: Crba – secção de Castro Verde. soc. filarmónica 
1º de Janeiro.

JoGoS CoNCElHioS 2014 
FESTA DE ENCErrAMENTo

o mês de junho marca o encerramento da 
14ª edição dos Jogos Concelhios. 
ao longo dos últimos quatro meses a 
iniciativa percorreu o concelho e 
promoveu a adoção de hábitos de vida 
ativos e saudáveis, através da 
dinamização de um conjunto alargado de 
modalidades.
Chegada a reta final, o balanço é, como 
não poderia deixar de ser, positivo! 
por isso queremos celebrar da melhor 
forma promovendo uma festa feita de 
energia, movimento e muita animação. 
demonstrações de zumba, danças de salão, 
bootcamp, ballet e a habitual entrega 
de prémios aos vencedores farão parte 
da animação reservada para esta noite, 
que conta com a participação da banda 
filarmónica 1º de Janeiro.. 



“lUA DE VErão”
iii passeio de btt noturno

se um passeio de btt à luz do dia é, por 
si só, emocionante, então imagine se este 
for realizado numa noite de lua cheia! 
a associação 100 trilhos propõe esta 
experiência, através de um percurso guiado 
de 25 km, com passagem por caminhos 
rurais e aldeias do concelho. 
à semelhança de anos anteriores, esta 
iniciativa pretende proporcionar uma 
viagem gratificante ao mundo noturno da 
planície, ainda quente pelo sol, onde as 
estrelas e alguns dos animais do Campo 
branco lhe farão companhia numa noite 
que se espera única para os seus sentidos. 

12 JUl ConCentração: parque infantil               
(Castro Verde) | 21H30
Dificuldade: baixa, acessível a todas as idades.
obrigatório uso de capacete de proteção. 
aconselha-se o uso de luzes.

organização: associação 100 trilhos.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

38 btt



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


