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PAlAVrAS PréViAS

O outono tem o sabor de uma romã 
descascada à lareira… assim como as 
manhãs demoradas, pensativas e poéticas.                                                                                                                                        
Foi ele quem carregou de fruto as 
romãzeiras e desnudou as árvores. Quem 
iniciou o baile das folhas, vermelho e oiro, 
à batuta da brisa fresca e transparente. 
O crepúsculo tem agora a cor da romã e 
pede uma leitura sumarenta. Começou a 
metamorfose da vida. Os dias renovam-se. 
As palavras soltam-se dos livros e pedem 
que as decifremos. É preciso dar-lhe 
ouvidos e deixar que elas nos prendam, 
nos agarrem de novo aos dias e às noites 
com a mesma vontade com que elas 
encheram de estórias as páginas dos 
livros.
 
a cultura tem várias formas de se 
manifestar e se fazer sentir. pode estar 
num livro, nos movimentos coreografados 
duma bailarina, num concerto ou peça de 
teatro. e é esta diversidade que a completa 
e lhe confere tamanha importância nas 
nossas vidas. Que faz de nós cidadãos 
ativos e conscientes. Que nos educa para 
o mundo.
a programação cultural que dá corpo 
a esta agenda Cultural acompanha 
este início de estação e comporta em 
si atividades que são fruto do próprio 
tempo em que se inscrevem e o reflexo do 
trabalho e da dinâmica dos diferentes 

agentes desta terra.
esta publicação, para os meses de 
novembro / dezembro reúne propostas 
em diferentes áreas e privilegia as 
atividades desenvolvidas pelo movimento 
associativo local e a dinâmica dos diversos 
equipamentos municipais.
de regresso ao Cineteatro municipal estão 
os pequenos Concertos de inverno, com as 
suas propostas musicais intimistas em que 
público e músicos partilham o palco, as 
sessões doclisboa ao auditório do fórum 
municipal, e um conjunto de sugestões na 
área da dança protagonizado pela dansul.
Há ainda as propostas da biblioteca 
municipal manuel da fonseca, onde 
encontra livros, discos e espaços mágicos 
onde se contam histórias… e porque o 
natal não demora, esta é também altura 
para se cantar ao menino. os cantadores e 
músicos da nossa praça vão mobilizar-se 
e apresentar um conjunto de concertos 
espalhados pelo concelho.
e porque rir faz muita falta, mais que não 
seja para contrariar o estado do país, 
antónio raminhos protagoniza uma noite 
dedicada à comédia.
propostas não faltam! o melhor mesmo é 
folhear esta agenda e descobrir o que ela 
reservou para estes meses. aproveite mais 
a terra onde vive …
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 4 NoV 3ª A 5 DEZ 6ª 

Sessões de Prevenção de Burlas
04 NoV beringelinHo | 7 NoV CaséVel | 11 NoV Viseus 

14 NoV geraldos | 25 NoV monte Cerro

28 NoV piçarras | 2 DEZ almeirim | 5 DEZ namorados

sessões às 14h30 nos Centros de Convívio
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével

Junta de freguesia de santa bárbara de padrões e gnr.

 7 NoV 6ª  Ver pÁg. 12

Festival Dansul
espetáculo “Valsa do peito”
21H30  Cineteatro muniCipal
org: amda - projeto dansul. parceria: Câmara municipal de 

Castro Verde 

 

 8 NoV sáb  

1º Aniversário     Ver programa próprio

lar de infância e Juventude especializado  
g.p.s. gerar, percorrer, socializar 
Cineteatro muniCipal
org: liJe g.p.s. - gerar, percorrer, socializar

 8 NoV sáb e 9 DEZ dom  Ver pÁg. 32

Taça APA 
patinagem artística
a partir das 9H30 paVilHão desportiVo muniCipal
org: secção de patinagem do fC Castrense. ap alentejo. 

apoio: Câmara municipal de Castro Verde. união de 

freguesias de Castro Verde e Casével. somincor. apoio à 

divulgação: rádio Castrense.



6 efeméride
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 9 NoV dom 

Caminhada Solidária 
lar frei manoel das entradas 
inscrições 10€ (adultos) e 5€ (crianças) até ao dia 6  

novembro, pelos telefones 286 915 353 / 915 669 371

9H30  ConCentração: Centro de dia de entradas

13H00  almoço-ConVíVio
org: lar frei manoel das entradas apoios: Junta de fregue-

sia de entradas e Câmara municipal de Castro Verde

 10 NoV 2ª  Ver pÁg. 13

Festival Dansul 
espetáculo “personagens de Água” 
de aldara bizarro
10H00  Centro reCreatiVo de entradas

Público-alvo: público escolar
organização: amda - projeto dansul. parceria: Câmara 

municipal de Castro Verde. Colaboração: Jf de entradas. 

agrupamento de escolas de Castro Verde.

 11 NoV 3ª 

Festival Dansul  Ver pÁg. 13

espetáculo “personagens de Água”
de aldara bizarro
10H00  C. de ConVíVio de santa bÁrbara de padrões

14H30  Cineteatro muniCipal

PÚblico alvo: público escolar
org: amda - projeto dansul parceria: Câmara municipal de 

Castro Verde. Colaboração: Jf de sta. bárbara de padrões.

agrupamento de escolas de Castro Verde

Magusto de S. Martinho
14H30 Centro esColar nº2 / 16H00 Junta da união 

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

 12 NoV 4ª  Ver pÁg. 30

Espetáculo “Quem quer ser Saramago?”
andante associação artística
21H30  biblioteCa muniCipal
Público-alvo: público em geral

org: biblioteca municipal manuel da fonseca.

 13 NoV 5ª  Ver pÁg. 24

Tertúlia a 13 com o Cartoonista luís afonso 
18H30  museu da ruralidade
org: museu da ruralidade

 14 NoV 6ª  Ver pÁg. 31

“Sapo ou rã...? Eis a questão!”
18H00  Cea do Vale gonçalinHo

Público-alvo: público em geral
org: liga para a proteção da natureza

 14 NoV 6ª  Ver pÁg. 20

Exibição do Documentário “alentejo, alentejo”
21H30  Cineteatro muniCipal 
org: Câmara municipal de Castro Verde

 15 NoV sáb 

Caminhada, Corrida e Passeio de Bicicleta 
Solidária 
recolha de géneros alimentares
Cabaz de natal da Cruz Vermelha
15H00  parQue infantil de Castro Verde
org: Câmara municipal de Castro Verde. Colaboração: 100 

trilhos. Cruz Vermelha portuguesa – delegação de Castro 

Verde. 

 19 NoV 4ª  

Extensão Doclisboa´14 Ver pÁg. 21

21H30  auditório do fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: apordoC
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 19 NoV 4ª  Ver pÁg. 29

Contos para Bebés com a Bru
18H00  bebéteCa 

Público-alvo: Crianças dos 2 aos 4 anos

inscrições limitadas na biblioteca municipal
org: biblioteca municipal manuel de fonseca

 20 NoV 5ª a 31 DEZ 4ª  Ver pÁg. 11

Abertura da Exposição
“a luz e o fogo ii”, de Heitor figueiredo e 
antónio Cunha
18H00  fórum muniCipal 
org: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: Câmara municipal de beja

 21 NoV 6ª e 23 NoV dom  Ver pÁg. 25

Mesa redonda “A Turdetânia e os Turdetanos”
programa completo em www.cm-castroverde.pt
org: museu da lucerna. Cortiçol.

Colaboração: Câmara municipal Castro Verde.

 22 NoV sáb  Ver pÁg. 14

Festival Dansul
espetáculo “o baile” de aldara bizarro
21H30 Cineteatro muniCipal
org: amda - projeto dansul. Colaboração: soc. rec. e filar-

mónica 1º de Janeiro. grupo danças do mundo. 

parceria: Câmara municipal de Castro Verde. 

 24 NoV 2ª a 28 NoV 6ª  

Aulas Abertas do Curso de Dança
estúdio de dança da fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 25 NoV 3ª 

Apresentação do livro “As Andanças da Tília 
Pastora”, de paula Varanda
18H00  biblioteCa muniCipal

Público-alvo: professores do 1º e 2º Ceb e público 

em geral.
org: amda –projeto dansul. 

parceria: Câmara municipal de Castro Verde.

 26 NoV 4ª  

Torneio Municipal de Bóccia Sénior
14H00  paVilHão dos bombeiros

Público-alvo: utentes de lares e centros de dia 
org: Câmara municipal de Castro Verde. federação 

portuguesa de desporto para pessoas com deficiência. 

parceria: lares e Centros de dia do concelho. 

Extensão Doclisboa´14 Ver pÁg. 21

21H30  auditório do fórum muniCipal
org: Câmara municipal de Castro Verde

parceria: apordoC

 27 NoV 5ª 

Audição das Classes de Clarinete, Flauta e 
Saxofone    
18H00  auditório fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 28 NoV 6ª a 30 NoV dom  

i Expo-Aves
Clube ornitológico de Castro Verde
18H00  paVilHão dos bombeiros

Horário: 29 noV - 10H às 20H / 30 noV - 10H às 16H
org: Clube ornitológico de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. ass. Hum. 

bombeiros Voluntários de Castro Verde.
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 28 NoV 6ª  Ver pÁg. 15

iii Temporada Pequenos Concertos de inverno
edu miranda trio
21H30  Cineteatro muniCipal

bilhetes 3€, no posto de turismo a partir de 15 noV 
org: Câmara municipal de Castro Verde

 1 DEZ 2ª 

Audição da Classe de Violoncelo 
18H00  auditório fÁbriCa das artes 
org: Crba – secção de Castro Verde

 1 DEZ 2ª a 5 DEZ 6ª 

Aulas Abertas do Curso de Dança
estúdio de dança da fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 2 DEZ 3ª  Ver pÁg. 29

Contos para Bebés com Elsa Serra
18H00  bebéteCa 

Público-alvo: Crianças dos 18 meses aos 4 anos

inscrições limitadas na biblioteca municipal
org: biblioteca municipal manuel de fonseca

 3 DEZ 4ª  Ver pÁg. 18

Exibição do Documetário 
“48”, de Susana Sousa Dias
21H30  auditório do fórum muniCipal
org: Comissão organizadora para as Comemorações dos 40 

anos do 25 de abril.

 4 DEZ 5ª 

1º Aniversário do lar de Sta. Bárbara de 
Padrões
Ver programa próprio
org: associação seara de abril. Colaboração: Jf de sta. 

bárbara de padrões.

 4 DEZ 5ª 

Abertura da Exposição Ver pÁg. 19

Castro Verde recebe abril: o 1º de maio de 1974”
16H00  Jf de santa bÁrbara de padrões
org: Comissão organizadora para as Comemorações dos 40 

anos do 25 de abril.

Festa da Vigília
missa seguida de procissão
18H00  ruas de santa bÁrbara de padrões
org: paróquia e J. f. de sta. bárbara de padrões

Audição da Classe de Trompa, Trompete, 
Trombone e Percussão
18H00  auditório fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 6 DEZ sáb a 7 DEZ dom  Ver pÁg. 33

Encontro Nacional Monitores de Gira Praia
fórum muniCipal | Campo de Jogos de areia

Público-alvo: monitores, treinadores e técnicos de 

educação física.
org: federação portuguesa de Voleibol. associação de 

Voleibol do alentejo.

 6 DEZ sáb 

V Meeting Jovem de Atletismo Ver pÁg. 32

taça de benjamins
Caminhada, Corrida e passeio de bicicleta
14H30  pista simplifiCada de atletismo - estÁdio 

muniCipal 25 de abril
org: Câmara municipal de Castro Verde. ass. de atletismo 

de beja. Colaboração: futebol Clube Castrense. soc. rec. e 

desportiva entradense. 100 trilhos

observação de Grous Ver pÁg. 32

15H30  Cea do Vale gonçalinHo
org: Cea do Vale gonçalinho
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 6 DEZ sáb   Ver pÁg. 16

Stand-up Comedy com antónio raminhos
21H30  Cineteatro muniCipal

bilhetes 3€, no posto de turismo a partir de 15 noV

público-alvo: m/16
org: Câmara municipal de Castro Verde. 

 9 DEZ 2ª a 12 DEZ 6ª 

Aulas Abertas De Guitarra
HorÁrio das aulas | fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 10 DEZ 4ª 

Apresentação do livro  VEr PÁG. 19

“os rapazes dos Tanques”, de Adelino Gomes 
e Alfredo Cunha
Conversa com o jornalista Adelino Gomes         
18H00  biblioteCa muniCipal
org: Comissão organizadora para as Comemorações dos 40 

anos do 25 de abril.

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

 11 DEZ 5ª 

Concerto de Natal
Coro polifónico de Castro Verde
21H30  igreJa de s. marCos da atabueira
org: ass. sénior Castrense. Câmara municipal de Castro 

Verde. Colaboração: Jf de s. marcos da atabueira. paróquia 

de s. marcos. 

 12 DEZ 6ª a 21 DEZ dom 

Venda de Natal
antiga CooperatiVa (Junto ao Cineteatro)

12H00 às 19H00 dias úteis

10H00 às 19H00 fim-de-semana
org: artesãos e produtores do concelho. Câmara municipal 

de Castro Verde. 

 12 DEZ 6ª 

Tertúlia a 13 Ver pÁg. 24

com o agricultor João madeira 
18H30  museu da ruralidade
org: museu da ruralidade

Audição Geral
iniciações e pré-escolar música e dança
18H00  auditório fÁbriCa das artes
org: Crba – secção de Castro Verde

 14 DEZ dom  Ver pÁg. 19

espetáculo de encerramento das 
Comemorações “40 Anos do 25 de Abril”  
entrega dos prémios dos Jogos florais 2014
atuação dos alunos do Crba e Quarteto 
balluta
21H30  Cineteatro muniCipal
org: Comissão organizadora para as Comemorações dos 40 

anos do 25 de abril.

 15 DEZ 2ª 

Festa de Natal das Escolas
14H30  Cineteatro muniCipal

público alvo: alunos do ensino pré-escolar e 1º Ciclo 

de Castro Verde e Casével.
org: união de freguesias de Castro Verde e Casével
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 18 DEZ 5ª 

Festa de Natal 
Creche e J. infância l.ar Jacinto faleiro
18H30  Cineteatro muniCipal
org: lar Jacinto faleiro.

Concerto de Natal
Coro polifónico de Castro Verde
21H30  igreJa de CaséVel

org: ass. sénior Castrense. Câmara municipal de Castro Verde. 

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével. 

paróquia de Casével.

 19 DEZ 6ª a 21 DEZ dom 

Presépio Vivo com Chorus regina Cordium
19H00 às 20H00  praça da liberdade

org: associação regina Cordium 

 19 DEZ 6ª  Ver pÁg. 22

Cante ao Menino Janeiras e reis
Coral misto aCa “os Cardadores” da sete
21H00  igreJa de sta bÁrbara de padrões

org: aCa “os Cardadores”. paróquia de sta. bárbara de padrões.

 20 DEZ sáb 

Concerto de Natal 
banda filarmónica 1º de Janeiro
Coro polifónico de Castro Verde
Coro Juvenil do Crba - secção de Castro Verde

21H30  basíliCa real 
org: soc. rec. e filarmónica 1 de Janeiro. ass. sénior Castrense. 

Colaboração: Conservatório regional do baixo alentejo. Câmara 

municipal de Castro Verde. paróquia de Castro Verde. 

 21 DEZ dom 

Corta-Mato de Natal
10H30  Junto ao estÁdio muniCipal 25 de abril

org: ass. de atletismo de beja. Câmara municipal de Castro Verde.



exposição 11

A luZ E o FoGo ii
antónio Cunha e Heitor figueiredo

ao fim de 21 anos, antónio Cunha e Heitor 
figueiredo voltam a juntar-se para dar 
continuidade a um trabalho iniciado na 
galeria dos escudeiros em 1993, com a 
exposição “a luz e o fogo”. os dois artistas 
bejenses, por natureza e por opção, 
apresentam-nos um conjunto de fotografias 
e esculturas que abordam de novo o tema 
do fogo, através de uma viagem que vai das 
mais antigas técnicas associadas à arte do 
fogo até aos nossos dias, numa exposição 
que retoma o título original, como metáfora 
da vida.

20 NoV A 31 DEZ  fórum muniCipal | 18H00                    
Horário da exposição: 9H00 às 18H00

org: Câmara municipal de Castro Verde.
parceria: Câmara municipal de beja



12 dança

7 NoV  Cineteatro muniCipal  21H30                    
ensaio aberto pelas 14h30 | Conversas com os artistas 
e representantes intervenção do movimento Vencer 
é Viver.
Público alvo: Jovens e adultos, escolas e comunidade.

org: amda - projeto dansul.
parceria: Câmara municipal de Castro Verde.

FiChA ArTÍSTiCA
Direção artística e coreografia paula Varanda Música 

original ao vivo anthony John Filme documental 

Helena inverno e Verónica Castro Bailarina Joana 

Cavaco Declamação e poemas fernanda romba 

iluminação José palma Participantes no filme 

sobreviventes e familiares entrevistados em mértola, 

almodôvar, ferreira do alentejo, Casével e Castro 

Verde Apoio de guarda-roupa e maquilhagem ana 

fabião Engenharia de som andré neto

VAlSA Do PEiTo
Companhia dansul

Com dança, poesia, música e um filme, 
este espetáculo expõe, através de uma 
valsa construída a partir dos poemas da 
escritora fernanda romba, no seu livro “o 
meu Caranguejo e eu”, a experiência de um 
conjunto de sobreviventes do 
cancro da mama. 
de forma afetuosa e encorajadora, “Valsa 
do peito” é um apelo à reflexão  e uma 
espiral de sentimentos, contraditórios 
mas inspiradores, sobre este problema de 
saúde no feminino. 



 dança  13

10 NoV Centro reCreatiVo de entradas | 10H00
 
 

11 NoV C. ConVíVio sta. bÁrbara de padrões | 10H00
Cineteatro muniCipal | 14H30 

Público alvo: crianças e jovens, escolas. 
org: amda - projeto dansul.

parceria: Câmara municipal de Castro Verde. 

PErSoNAGENS DE ÁGuA
aldara bizarro 

a água dissolve. a água transporta. a 
água limpa. a água gasta. a água é um 
espelho. a água renasce. a água é forte. a 
água entorna-se e a água engana. neste 
espetáculo sobre as qualidades da água, 
a bailarina propõe tarefas que serão 
executadas com as crianças que assistem, 
levando-as a recriar situações da vida 
real e a experimentar, de outra forma, as 
propriedades da água, enquanto metáfora 
da vida.

FiChA ArTÍSTiCA
Conceção, Direção e Coreografia aldara bizarro 

interpretação e co-criação maria radich Música 

original anthony John

festiVal dansul

produção parcerias projeto financiado por patrocínio



14 dança

19 A 21 NoV Cineteatro muniCipal                                     
ensaio com a coreógrafa e bailarinos, em horário 
pós-laboral, para os jovens e adultos que entram no 
espetáculo. 
inscrições: patricia.cavaco@dansul.net 969 382 024 ou 
andrea.sozzi@dansul.net 967 429 106.

oFiCiNAS

22 NoV Cineteatro muniCipal | 21H30                  
Público alvo: crianças, jovens e adultos da comunidade

ESPETÁCulo

FiChA ArTÍSTiCA
Conceção, direção e coreografia aldara bizarro 

interpretação e co-criação Costanza givone, isabel 

Costa, bruno rodrigues, manuel Henriques e diana 

serrano e participantes da comunidade. Desenho de 

luz francisco tavares teles Vídeo Catarina santos 

Produção Jangada de pedra

Música em Palco artur fernandes (concertina). marco figueiredo 
(piano). miguel Calhaz (contrabaixo). músicos da banda da sociedade 
recreativa e filarmónica 1º de Janeiro de Castro Verde.

o BAilE
aldara bizarro

inspirado no filme “o baile”, de ettore scola (1983), e na memória dos bailes de bairro, 
de aldeias e de vilas de portugal, este é um espetáculo que procura recriar, a partir da 
pesquisa dos vários tipos de dança social, um baile contemporâneo. o projeto apela à 
participação da comunidade para que, juntamente com os bailarinos, atores e coreógrafa. 
colaborem na sua interpretação. famílias, amigos e vizinhos estão convidados a fazer 
parte deste baile contemporâneo, numa experiência que regista a identidade de Castro 
Verde. 

ENSAio ABErTo

21 NoV Cineteatro muniCipal | 14H30                  
Público alvo: público em geral

org: amda - projeto dansul.

parceria: Câmara municipal de Castro Verde.



 ConCerto 15

iii TEMPorADA
PEQuENoS CoNCErToS DE 
iNVErNo

Na terceira temporada dos Pequenos 
Concertos de Inverno voltamos a 
propor um conjunto de apresentações 
musicais de pequeno formato e 
grande qualidade artística. Músicos 
e público voltam a partilhar o palco, 
num momento intimista e de grande 
cumplicidade. Edu Miranda Trio é a 
primeira de uma série de propostas. 

EDu MirANDA Trio

originário de terras de Vera Cruz, edu 
miranda chegou a portugal no final 
da década de 90, onde depressa se 
identificou com a cultura lusitana. aqui, 
o seu bandolim, genuinamente brasileiro, 
adquiriu um novo sotaque. 
“edu miranda trio” é o mais recente projeto 
do músico, que conta com a participação 
de tuniko goulart (guitarra e synth) e 
giovani goulart (bateria e percussão).
em Castro Verde, o trio apresenta um 
cocktail musical de influências, onde o 
fado se mistura com a música instrumental 
brasileira, passando por ritmos como o 
chorinho, o samba, o baião, o forró e o 
maracatu. 

28 NoV Cineteatro muniCipal  21H30                   
bilhetes 3€, no posto de turismo a partir de 15 de noV. 

programa completo em www.cm-castroverde.pt                
org: Câmara municipal de Castro Verde.



16 stand up Comedy

António Raminhos nasceu no ano de Cristo 
de 1980, curiosamente 38 anos e 152 dias 
depois de Eusébio e cinco anos e 142 dias 
antes de Cristiano Ronaldo. Não era o filho 
preferido de seus pais. 
A mãe queria uma menina, o pai um 
Mercedes 200 D, mas devido às ancas 
estreitas da mulher contentou-se com o 
rapaz. António Raminhos sempre foi um 
miúdo pacato. Desde cedo que mostrou 
a sua queda para pensamentos idiotas 
e associações mentais ridículas, que lhe 
valeram o apelido de “o estúpido lá de 
casa”.
Com um jeito natural para a comédia, 
Raminhos assina uma crónica mensal na 
revista Maxmen, participa em programas de 
televisão na SIC, RTP, Benfica TV e escreve 
sketches de humor para vários programas.

ANTóNio rAMiNhoS

antónio raminhos nasceu no ano de Cristo 
de 1980, curiosamente 38 anos e 152 dias 
depois de eusébio e cinco anos e 142 dias 
antes de Cristiano ronaldo. não era o filho 
preferido de seus pais. 
a mãe queria uma menina, o pai um 
mercedes 200 d, mas devido às ancas 
estreitas da mulher contentou-se com o 
rapaz. antónio raminhos sempre foi um 
miúdo pacato. desde cedo que mostrou 
a sua queda para pensamentos idiotas 
e associações mentais ridículas, que lhe 
valeram o apelido de “o estúpido lá de 
casa”.
Com um jeito natural para a comédia, 
raminhos assina uma crónica mensal na 
revista maxmen, participa em programas de 
televisão na siC, rtp, benfica tV e escreve 
sketches de humor para vários programas.

06 DEZ Cineteatro muniCipal | 21H30                            
bilhetes 3€, no posto de turismo a partir 
de 15 noV
público-alvo: m/16
org: Câmara municipal de Castro Verde. 



Cinema 17

CINEMA

14 NOV ver pág. 20

ALENTEJO, ALENTEJO (documentário)
realização: Sérgio Tréfaut
género: Documentário
M/12

29 NOV
MIL E UMA MANEIRAS DE BATER AS BOTAS
Realização: Seth MacFarlane
Género: Comédia / Western
M/14

13 DEZ
OS MERCENÁRIOS 3
Realização: Patrick Hughes
Género: Thriller / Ação
M/12

27 DEZ | 16H
AVIÕES 2: EQUIPA DE RESGATE
Realização: Roberts Gannaway
Género: Animação / Comédia
M/6

início das sessões às 21h30 e matinés às 16h.
informação detalhada em www.cm-castroverde.pt



 
 18 40 anos do 25 de abril

2014 assinalou 40 anos de 25 de Abril. Neste âmbito, e como 
forma de evocar a importância associada a esta data 

histórica foi dinamizado um programa comemorativo, 
dividido em três ciclos, que se afirmou como um 
espaço de festa e valorização dos ideais e valores 
de Abril. Construído no seio de uma comissão 
organizadora, incentivou à participação cívica e ao 
envolvimento da comunidade através de atividades 
plurais que apelaram ao debate e à reflexão. No 

âmbito do programa comemorativo dos 40 anos 
do 25 de Abril, que agora encerra o último de três 

ciclos, apresentamos propostas que, sob a temática da 
revolução, celebram uma das datas mais marcantes da 

história do País. 

CoMEMorAçõES DoS 40 ANoS Do 25 DE ABril

O que pode uma fotografia de um rosto revelar sobre um sistema 
político? O que pode uma imagem tirada há mais de 35 anos dizer 
sobre a nossa atualidade?

partindo de um núcleo de fotografias de cadastro de prisioneiros 
políticos da ditadura portuguesa (1926-1974), susana sousa dias 
mostra em “48” os mecanismos através dos quais um sistema 
autoritário se tentou auto-perpetuar durante 48 anos. depois de 
“natureza morta - Visages d’une dictature”,  susana de sousa dias 

volta a centrar-se na época do estado novo, utilizando um dispositivo cinematográfico 
inovador, levando-nos a refletir sobre uma época o legado português nesta matéria e 
sobre as suas consequências nos dias de hoje.

3 DEZ  auditório do fórum muniCipal | 21H30    

ExiBição Do DoCuMENTÁrio 
“48”, DE SuSANA SouSA DiAS



 
  40 anos do 25 de abril 19

APrESENTAção Do liVro
“oS rAPAZES DoS TANQuES” DE ADEliNo GoMES E AlFrEDo CuNhA
CoNVErSA CoM ADEliNo GoMES

Construindo uma ponte escrita e visual de quatro décadas, esta é 
uma publicação essencial nos 40 anos do 25 de abril para a (re) 
descoberta de um dos mais importantes episódios da história do 
país. são fotografias de alfredo Cunha e textos de adelino gomes. 
testemunhos exclusivos dos homens (oficiais, sargentos e praças), 
que estiveram frente a frente no terreiro do paço, no dia 25 de 
abril de 1974, e uma homenagem aos militares que puseram fim a 
48 anos de ditadura em portugal. 

10 DEZ  biblioteCa muniCipal | 18H00                 

CoNVErSA ABril E o PoDEr loCAl
ProGrAMA E DATA ANuNCiAr BrEVEMENTE

ABErTurA DA ExPoSição 
“CASTro VErDE rECEBE ABril: o 1º DE MAio DE 1974”

4 DEZ  Junta de freguesia de sta. bÁrbara de padrões | 16H00         

ESPETÁCulo DE ENCErrAMENTo DAS CoMEMorAçõES
40 ANoS Do 25 DE ABril

entrega de prémios dos Jogos florais 
alunos do Crba -seCção de Castro Verde 
Quarteto balluta

“40 anos do 25 de abril” é o espetáculo que assinala o encerramento deste terceiro 
ciclo de programação. para além da entrega dos prémios aos vencedores dos Jogos 
florais 2014, o momento será ainda assinalado pela atuação dos alunos do Conservatório 
regional do baixo alentejo e do Quarteto balluta, com as suas Canções de Abril, 
relembrando temas de intervenção de grandes nomes da música portuguesa como zeca 
afonso, pedro barroso ou fausto.

organização: Comissão organizadora para as Comemorações dos 40 anos do 25 de abril

14 DEZ  Cineteatro muniCipal | 21H30    



20 doCumentÁrio

AlENTEJo, AlENTEJo
documentário de sérgio tréfaut

de origem popular, o “cante” alentejano sobrevive graças aos grupos corais que o 
cultivam no alentejo e na periferia de lisboa. Que recapitulam em ensaio o repertório 
conhecido da memória. 
nascido nas tabernas e nos campos, cantado por camponeses e por mineiros, o cante 
alentejano deixou os campos e atravessou as fronteiras da sua região. nas últimas 
décadas, com a diáspora alentejana, apareceram novos grupos na periferia industrial de 
lisboa, e em diversos países de emigração, acentuando o cante como traço identitário 
dos alentejanos onde quer que estejam. 
“alentejo, alentejo”, de sérgio trefaut, integrou o projeto de candidatura do cante 
alentejano a património imaterial da Humanidade e mostra-nos o portugal contemporâneo, 
o cante alentejano e os seus interpretes. participam no documentário, entre muitos outros 
corais, “as papoilas” do Corvo. 

14 NoV  Cineteatro muniCipal  21H30                        
org: Câmara municipal de Castro Verde.



DoCliSBoA 2014
12º festival internacional de Cinema
extensão de Castro Verde

o doclisboa 2014 mostra a história 
através do cinema e assume-se como 
um importante espaço de reflexão. 
apossando-se de uma liberdade que 
supõe uma íntima implicação entre 
o artístico e o político, o cinema 
apresenta-se aqui como uma prática 
que permite encontrar novos modos de 
pensar e agir no mundo, e a encontrar 
nele possíveis forças de mudança.
os filmes portugueses voltam a 
marcar presença no festival, não só 
na competição, como nas suas várias 
secções, dando a conhecer o cinema 
português. são estes registos que, 
no âmbito da parceria estabelecida 
com a apordoC – associação pelo 
documentário, estarão em exibição em 
Castro Verde através da extensão do 
festival.

19 E 26 NoV  Fórum muniCipal  21H30       
filmes a anunCiar breVemente em www.CM-CASTroVErDE.PT

org: Câmara municipal de Castro Verde. parceria: apordoC

doClisboa 21



 22 Cante

o cante a vozes é a expressão singular de 
homens e mulheres que há muito se juntam 
para, em grupo, interpretarem melodias 
e temas do Cancioneiro tradicional do 
alentejo. são também esses corais que 
recuperam tradições de um outro cante 
que acontecia em momentos de forte 
simbolismo, como o natal, em que se 
cantava ao menino e aos reis, ou à entrada 
de cada novo ano, cantando as janeiras 
pelas ruas.
são essas vivências e manifestações 
de caráter simbólico que se pretendem 
mostrar e valorizar através do cante da 
quadra natalícia. melodias e dizeres do 
Cante ao menino, Janeiras e reis.

CANTE Ao MENiNo, JANEirAS E rEiS

iGrEJA DE SANTA BÁrBArA DE PADrõES
19 DEZ | 21h00
g. C. misto da aCa “os Cardadores” da sete
organização: aCa “os Cardadores”. 

Colaboração: paróquia de sta bárbara de padrões

BASÍliCA rEAl
4 JAN | 17h00
g. C. misto da assoCiação “os Cardadores” da sete

ranCHo Coral e etnogrÁfiCo de Vila noVa de são 
bento

“as Camponesas”, de Castro Verde

org: Câmara municipal de Castro Verde. Colaboração: Cortiçol. 
aCa os Cardadores. paróquia de Castro Verde.

ENTrADAS
3 JAN | 18h00 PrAçA ZECA AFoNSo
grupo Coral as Ceifeiras de entradas  
lanCHe partilHado à roda da fogueira
organização: Cortiçol. Colaboração: museu da ruralidade. 

Junta de freguesia de entradas. 



ConCerto de natal 23



 24 museu da ruralidade

TErTúlias a 13 
MuSeu dA RuRAlidAde
Num ambiente informal e de partilha, entre amigos, o Museu da Ruralidade retoma o debate 
de ideias em torno de temas que nos são próximos. São as “Tertúlias a 13” que estão de 
regresso a este espaço museológico e que têm como primeiros convidados o cartoonista 
luís Afonso e o agricultor João Pedro lança Madeira.  As conversas serão em torno de 
personagens e temas deste interior rural. 

João PEDro lANçA MADEirA
agriCultor 

é engenheiro agrónomo e mestre em 
economia agrária e sociologia rural, ambas 
pelo instituto superior de agronomia. 
técnico/consultor da aCos - associação 
de agricultores do sul e gestor de uma 
exploração agrícola focada na produção 
pecuária, nas margens do guadiana, 
freguesia de mértola. esta exploração tem 
a sua atividade assente na criação, em 
linha pura, de ovinos de raça Campaniça e 
de bovinos de raça alentejana. 

luÍS AFoNSo 
Cartoonista

foi professor de geografia e trabalhou em 
projetos de desenvolvimento local/regional 
até 1995. a partir desse ano dedicou-se 
exclusivamente aos cartoons, atividade 
que havia iniciado 10 anos antes, com 
colaborações em vários jornais e revistas. 
tem tiras diárias nos jornais a bola, 
público e Jornal de negócios. é autor de 
oito livros de cartoons, sete como autor 
integral e um como argumentista. em 2014 
aventurou-se na animação, com a série a 
mosca, exibida na rtp 1. 

13 NoV  museu da ruralidade | 18H30                   12 DEZ  museu da ruralidade | 18H30                     



mesa-redonda 25

no sudoeste da península ibérica 
desenvolveu-se uma cultura que terá tido 
o seu início na idade do bronze final e que 
se prolongou pelos primeiros séculos do 
período romano.
de forma a debater os diversos aspetos 
desta cultura, o museu da lucerna organiza 
a mesa redonda “a turdetânia e os 
turdetanos”, onde marcam presença alguns 
dos mais importantes investigadores que se 
têm debruçado sobre este período da proto-
História do sudoeste peninsular.

“A TurDETâNiA E oS TurDETANoS”
mesa-redonda

programa completo em 
www.cm-castroverde.pt

insCrições até 17 de noVembro

atraVés do e-mail museuluCerna1@sapo.pt  

Valor de insCrição: 25€ (inClui atas e Visitas) 

21 A 23 NoV  fórum muniCipal e museu da luCerna
org: museu da lucerna. Cortiçol.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.



 26 ConVersa



danças 27

ToDAS AS 4ª FEirAS  fórum muniCipal | 18H00      
inicio: A partir de novembro.
organização: Câmara municipal de Castro Verde.

iNSCriçõES ABErTAS

insCrições e informações: fórum muniCipal

mensalidade: 10 €

 286 320 040

)

oFiCiNAS DE DANçAS DE TrADição Do MuNDooFiCiNAS DE DANçAS DE TrADição Do MuNDo

São muitas as ocasiões para se bailar 
em Castro Verde, fruto da dinâmica 
desenvolvida pela Associação Pedexumbo, 
que aqui desenvolve diferentes atividades 
de formação, seja por altura da Planície 
Mediterrânica ou do Festival Entrudanças, 
através da dinamização de workshops, 
oficinas e bailes, direcionados a diferentes 
públicos.
As oficinas de danças de tradição do 
mundo são, por isso, um espaço de 
aprendizagem e preparação para os bailes 
que todos os anos se realizam em Castro 
Verde. Para dançar sozinho, com par ou em 
grupo, estas aulas são recomendadas para 
quem dança e para quem nunca dançou e 
se quer divertir, não fosse este um espaço 
de convívio e lazer.

são muitas as ocasiões para se bailar 
em Castro Verde, fruto da dinâmica 
desenvolvida pela associação pedexumbo, 
que aqui dinamiza diferentes atividades 
de formação, seja por altura da planície 
mediterrânica ou do festival entrudanças, 
através da dinamização de workshops, 
oficinas e bailes, direcionados a diferentes 
públicos.
as oficinas de danças de tradição do 
mundo são, por isso, um espaço de 
aprendizagem e preparação para os bailes 
que todos os anos se realizam em Castro 
Verde. para dançar sozinho, com par ou em 
grupo, estas aulas são recomendadas para 
quem dança e para quem nunca dançou e 
se quer divertir, não fosse este um espaço 
de convívio e lazer.
 
fica o convite… participe!



 28 biblioteCa 

o CoMBoio DoS orFãoS
CHristina baker kline

AsA

CAPiTAl
afonso Cruz

PATO LógiCO

um menino recebe um 
porquinho-mealheiro, de 
louça, com uma ranhura 

nas costas para que possa ser alimentado 
com capital. Com o amor e ternura que o 
menino lhe dedica, o porquinho depressa 
se torna um animal obeso, cheio de lucros 
fabulosos, e com dificuldade em controlar 
a sua capacidade.
os anos passam e o porquinho vai 
crescendo, crescendo, crescendo, e um 
dia… um dia… 

em 1929, nova iorque é uma 
cidade vibrante mas cruel 
para com os mais fracos.
o número de órfãos a viver 

nas ruas multiplica-se. demasiado visíveis, 
estas crianças são um incómodo para o 
qual é encontrada uma solução radical. 
em comboios que partem rumo ao interior 
dos estados unidos, os órfãos são 
amontoados e oferecidos a quem os quiser 
receber, os seus destinos entregues a 
desconhecidos, as suas vidas à mercê do 
acaso.
um relato épico centrado numa realidade 
da História americana há muito esquecida.

BASTA DE SilêNCio
Exposição sobre Bullying e Violência 
Doméstica

a exposição reúne um conjunto de 
cartazes que abordam temáticas como 
a violência doméstica e o bullying, e 
pretende alertar e sensibilizar toda 
a comunidade para algumas das 
problemáticas que mais afetam o 
desenvolvimento infanto-juvenil.

4 A 15 NoV  Pólo DE CASéVEl                           
18 A 29 NoV  Pólo DE ENTrADAS
horário dos Pólos 

org: CpCJ de Castro Verde. apoio: agrupamento de escolas 
de Castro Verde. Câmara municipal de Castro Verde. 
biblioteca municipal manuel da fonseca

CoNCurSo                                      
Vamos fazer os nossos                
“postais de natal”
10 A 14 NoV  BiBlioTECA MuNiCiPAl | 10h00
Público-alvo: alunos do pré-escolar e 1º ciclo

ExPoSição DE PoSTAiS DE NATAl          
8 A 12 DEZ  BiBlioTECA MuNiCiPAl | 14h30

uM CoNTo DE NATAl
13 DEZ  BEBéTECA | 17h30
Público-alvo: Crianças de 2 a 4 anos
*inscrições limitadas na biblioteca municipal

ATEliErS DE NATAl                             
15 A 31 DEZ  biblioteCa muniCipal | 14H30
Público-alvo: Crianças dos 6 aos 12 
inscrições limitadas a 20 crianças



biblioteCa 29

ouTrAS DATAS:

CoNToS CoM A Bru
19 NoV  biblioteca municipal | 14h30 
19 NoV  pólo de entradas | 11h00
19 NoV  polo de Casével | 21h00
20 NoV  ponto de empréstimo de sta 
bárbara de padrões | 15h00
20 NoV  biblioteca escolar (durante a 
manhã)

Público-alvo: alunos do pré-escolar e 1º ciclo. Público em geral

CoNToS CoM ElSA SErrA                      
2 DEZ bib. municipal | 11h00 e 14h30 

Público-alvo: alunos do pré-escolar e 1º ciclo

os contos para a infância vão encher de 
histórias o espaço bebéteca, pela voz de 
elsa serra e margarida Junça.
margarida Junça é a protagonista dos 
“Contos com a bru” e traz-nos livros que 
ela própria ilustrou, em tecido, conto a 
conto, ponto a ponto, com linhas e agulhas. 
são livros que «que fiam histórias, bordam 
lengalengas e ponteiam cantilenas da 
tradição oral. elsa serra, por sua vez, 
cruza histórias tradicionais com a leitura 
de livros infantis para encorajar o gosto 
das crianças pelo universo mágico das 
histórias. dois momentos distintos que 
procuram cativar a criança para a leitura, 
através do compartilhar de emoções, 
envolvendo-a num mundo lúdico, que apela 
à imaginação.

CoNToS CoM A Bru PArA BEBéS             
19 NoV  bebéteca | 18h00 

Público-alvo: Bebés dos 2 aos 4 anos

CoNToS PArA BEBéS CoM ElSA SErrA     
2 DEZ  bebéteca | 18h00

Público-alvo: 18 meses aos 4 anos

*inscrições limitadas na Biblioteca Municipal
organização: biblioteca municipal manuel da fonseca

ATiViDADES PArA BEBéS
E CriANçAS

liVroS                                               
“as luzes de setembro” Carlos ruiz Zafon 
planeta. “Haatchi & little b” wendy holden Quinta 

essênCia. “as pessoas felizes leem e bebem café” 
Agnès Martin-lugand guerra e paz. 

DVD´S                                              
“12 anos escravo” Steve McQueen. “a rapariga 
que roubava livros” Brian Percival. “o 
sobrevivente” Peter Berg. “thor- o mundo das 
trevas” Alan Taylor. “golpada americana” David 
o. russell. 

CD´S                                              
“música para churrasco: ao vivo” Seu Jorge.  
“no sound without silence” The Script. 
“ultraviolence” lana del rey. popular problems” 
leonard Cohen.

mais informaçôes sobre as últimas novidades e 

leituras na biblioteca municipal. 

noVidades & leituras



QuEM QuEr SEr SArAMAGo?
andante assoCiação artistiCa

A grande e decisiva arma é a ignorância. 
É bom que eles nada saibam, nem ler, nem escrever, nem contar, nem pensar, que 
considerem e aceitem que o mundo não pode ser mudado, que este mundo é o único 
possível, tal como está, que só depois de morrer haverá paraíso… 

José saramago in Levantado do Chão

a partir de uma seleção da vasta obra de José saramago, que inclui, entre outros, “o 
memorial do Convento”, “o ano da morte de ricardo reis” ou “ensaio sobre a cegueira”, a 
andante – associação artística apresenta um espetáculo teatral interativo e divertido, de 
promoção da leitura, que conduz o espetador num percurso pelos textos de saramago.
uma viagem contra a crueldade, a humilhação e a mentira, guiada pela “Voz” e pela obra 
do único nobel da literatura em língua portuguesa, com destino a um mundo mais digno, 
justo e verdadeiro.

 30 espetÁCulo

12 NoV  biblioteCa muniCipal | 21H30                 
Público-alvo: público geral

org: biblioteca municipal manuel da fonseca



ambiente 31

SAPo ou rã? EiS A QuESTão…

ao cair da noite, convidamo-lo(a) a 
participar na hora de despertar dos 
anfíbios! esta atividade é composta por 
uma pequena apresentação ao estudo dos 
anfíbios seguida por um passeio noturno 
com prospeção de anfíbios em poças e 
algumas linhas de água na Herdade do 
Vale gonçalinho. 
irá proceder-se à identificação das 
espécies através da observação direta ou 
vocalizações, dando a conhecer aspectos 
relacionados com os seus comportamentos, 
hábitos alimentares e outras curiosidades.

14 NoV ConC: Cea do Vale gonçalinHo | 18H00 
às 20H00 
Público-alvo: público geral
inscrições limitadas até 12 noV.
informações: Cea do Vale gonçalinho (tel: 286328309 / 
lpn.cea-castroverde@lpn.pt)

os participantes devem trazer lanterna, agasalho, 
roupa impermeável, galochas ou botas impermeáveis]

org: lpn – Cea do Vale gonçalinho

oBSErVAção DE GrouS

Vindos do norte da europa para passar 
o inverno na península ibérica, os grous 
procuram alimento preferencialmente 
em zonas de montado com cereais. são 
facilmente observáveis ao final do dia, 
descrevendo no céu linhas em forma de 
“V” quando se deslocam para os açudes, 
local onde passam a noite. a liga para 
a proteção da natureza convida-o(a) 
a apreciar este espetáculo pelos céus 
participando nesta observação de grous 
que se realizará entre o monte do salto e 
nossa sra. de aracelis.

6 DEZ ConC: Cea do Vale gonçalinHo | 15H30 
Público-alvo: público geral

inscrições limitadas até 4 dez.
informações: Cea do Vale gonçalinho (tel: 286328309 / 

lpn.cea-castroverde@lpn.pt)

org: lpn – Cea do Vale gonçalinho



 32 desporto

V MEETiNG JoVEM DE 
ATlETiSMo
taça de benJamins
CaminHada, Corrida e passeio de biCiCleta

o meeting de atletismo Jovem volta a 
reunir em Castro Verde centenas de 
participantes de escalões jovens oriundos 
de equipas do alentejo e algarve. Corrida, 
salto e lançamento, nas suas várias 
disciplinas e escalões etários, são algumas 
das provas a ser disputadas nesta quinta 
edição da competição.
para este dia está ainda agendada a 
realização de uma caminhada, corrida e 
passeio de bicicleta com partida da pista 
simplificada de atletismo.

06 DEZ  pista simplifiCada de atletismo - 
estÁdio muniCipal 25 de abril | 14H30
programa completo em www.cm-castroverde.pt                
org: ass. de atletismo de beja. Câmara municipal de Castro 
Verde. Colaboração: futebol Clube Castrense. soc. rec. e 
desportiva entradense. associação 100 trilhos

TAçA APA
patinagem artístiCa

 
durante dois dias, o pavilhão desportivo 
municipal é o palco de mais um grande 
evento de patinagem artística: a taça 
apa. a prova reúne os melhores atletas 
regionais dos clubes inscritos na 
associação de patinagem do alentejo, bem 
como de clubes do algarve.
as provas acontecem ao longo do fim-de-
semana e põem a patinar jovens de todas 
idades, dos escalões de infantis a seniores, 
que obtiveram os requisitos exigidos para 
participar nesta competição.

8 E 9 NoV  paVilHão desportiVo | a partir das 
9H30               
org: secção de patinagem do f.C. Castrense. a.p. alentejo.
apoio: Câmara municipal de Castro Verde. união de 
freguesias de Castro Verde e Casével somincor. 
apoio à divulgação: rádio Castrense
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ESColA MuNiCiPAl DE TéNiS

nesta época desportiva 2014/2015, a escola 
municipal de ténis continua a desenvolver 
a sua atividade, estimulando os 
participantes para a prática da modalidade, 
de forma a impulsionar o desenvolvimento 
da mesma no concelho. inseridas no 
programa atividade Com’ Vida, da Câmara 
municipal de Castro Verde, as aulas estão a 
funcionar nos Campos de ténis municipais, 
divididas em quatro classes e decorrem 
entre outubro de 2014 e junho de 2015.

Campos muniCipais de ténis
parQue da liberdade - Castro Verde

informação sobre classes e horários em 
www.cm-castroverde.pt

inscrições nas piscinas municipais de Castro 
Verde.

ENCoNTro NACioNAl DE 
MoNiTorES DE GirA PrAiA

numa perspetiva de desenvolvimento do 
Voleibol de praia, a federação portuguesa 
de Voleibol criou o programa gira praia 
que pretende dar a conhecer a modalidade 
junto do público mais jovem. um processo 
em curso que vai ter o seu encontro 
nacional de monitores em Castro Verde 
e, durante o qual,  serão abordadas 
metodologias de treino através de uma 
componente teórica e de uma componente 
prática.

6 E 7 DEZ  fórum muniCipal e Campo de Jogos 
de areia
público-alvo: monitores, treinadores e técnicos de 
educação física.
informações e inscrições: ass. de Voleibol do 
alentejo (telf: 286 328 605 / email: avalentejo@
gmail.com)
org: federação portuguesa de Voleibol. ass. de Voleibol do 
alentejo.
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15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

10H30

10H30

10H30

10H30

11H

11H

11H

11H

11H

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE iNFANTiS 1ª Fase “C”

Estádio Municipal 25 de Abril – Castro Verde

08/11  fC Castrense x gd resnasCente

06/12  fC Castrense x Cd praia de milfontes

20/12  fC Castrense x Clube desp. almodÔVar

liGA DE ForMAção – BENJAMiNS – “D” – 1 MoM

Estádio Municipal 25 de Abril – Castro Verde

15/11  fC Castrense x alVorada fut. Clb.

FuTSAl

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE FuTSAl

Pavilhão Desportivo Municipal Castro Verde

07/11 Casa benfiCa C.V. x barranCos fut. Clb.

05/12 Casa benfiCa C.V. x grupo d.C. alVito 

hóQuEi

CAMPEoNATo NACioNAl DA iii DiViSão – P1 – Zona Sul

Pavilhão Desportivo Municipal - Castro Verde

30/11  fC Castrense x aC toJal

21/12  fC Castrense x Cd boliQueime

10H30

10H30

10H30

10H30

21H30

21H30

17H30

17H30

FuTEBol

CAMPEoNATo DiSTriTAl DA 1ª DiViSão

Estádio Municipal 25 de Abril (Castro Verde)

Campo João Celorico Drago - S. Marcos da Atabueira

02/11  fC são marCos x Crd Cabeça gorda 

09/11  fC Castrense x fC são marCos

16/11  fC são marCos x sport Clb. odemirense

30/11  fC Castrense x piense spg. Clube 

07/12  fC são marCos x spg. Clube de Cuba

14/12  fC Castrense x Clube fut. guadiana 

21/12  fC são marCos x sabóia atl. Clube

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

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

08/11  fC Castrense “b” x gd messeJanense

29/11  fC Castrense “b” x spg. Clb. santaClarense

13/12  fC Castrense “b” x sport Clb. odemirense “b” 

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE JuVENiS

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

02/11  fC Castrense x sport Clb. odemirense 

23/11  fC Castrense x Clube fut. guadiana

07/12  fC Castrense x Cd praia de milfontes

14/12  fC Castrense x sCm alJustrelense

CAMPEoNATo DiSTriTAl DE JuVENiS

Estádio Municipal 25 de Abril - Castro Verde

02/11  fC Castrense x Clube fut. guadiana

16/11  fC Castrense x CCd bairro da ConCeição 

30/11  fC Castrense x gd renasCente

14/12  fC Castrense x Clube desp. almodÔVar

21/12  fC Castrense x Clube desp. de beJa



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


