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PAlAVrAS PréViAS

Uma sardinha no pão. Uma mini fresquinha. 
Um final de tarde quente a convidar a 
entrada numa noite longa. São as festas 
populares que prometem celebrar amizades 
e animar as férias. Um pouco por todo o 
concelho vai ser assim… entre o petisco e 
o toque do acordeão há uma tradição que 
se cumpre. E há coisas que sabem melhor 
no verão. Aproveite as ideias e rituais 
da estação porque tristezas não pagam 
dívidas. Não deixe que sejam os outros a 
resgatá-lo, tome a iniciativa e aposte forte 
na companhia da família e dos amigos. 
Nesta agenda encontra um roteiro de 
propostas.

para comemorar Castro Verde e o feriado 
municipal, as festas da Vila animam o 
espaço de arraial que todos os anos 
renasce no largo da feira, fruto da 
vontade coletiva de autarquia, associações, 
particulares e todos os que habitualmente 
aqui se encontram, num verdadeiro espírito 
de confraternização que já é marca da 
nossa maneira de estar. um arraial a 
pensar em toda a família. Comes e bebes, 
divertimentos e insufláveis, concertos e 
muito bailarico… queira o santo padroeiro, 
s. pedro, alinhar na dança e o resto fazemos 
todos nós.

nestes meses regressa também uma 
programação para as noites de Verão, 
iniciativas diversas distribuídas pelos 
projetos “noites ao relento” e “Há festa no 
largo”. e porque continuamos a ter noites 

repletas de estrelas, este ano a astrofesta, 
um dos mais importantes acontecimentos 
de astronomia, vai acontecer debaixo do 
nosso céu! também as piscinas municipais 
vivem mais uma época balnear e prometem 
muitos banhos e animação ao final da tarde, 
com destaque para o voleibol, no Campo de 
Jogos de areia, onde vamos receber uma 
etapa do Campeonato nacional de Voleibol 
de praia.

a aprendizagem faz-se todos os dias. o 
divertimento no estar em família é um 
veículo privilegiado que contribui para 
que se cumpra esta missão. aqui deixamos 
o desafio para que as famílias partam ao 
encontro do que esta terra tem para lhes 
oferecer! Há museus, passeios, atividades 
desportivas, bibliotecas cheias de propostas 
que podem sugerir um livro para a mala 
das férias. desliguem-se por momentos 
consolas, computadores, telemóveis e 
partamos de encontro à infância feliz, esse 
lugar que se quer de afeto. a infância passa 
depressa mas fica para sempre dentro de 
nós! 

A todos Boas Férias!
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 1 JUN 2ª a 5 JUN 6ª  Ver pÁg. 15

Aulas Abertas de Guitarra Clássica 
prof. José micael 
HorÁrio das aulas  fÁbriCa das artes
organização: Crba – secção de Castro Verde

 1 JUN 2ª 

Comemorações do Dia da Criança
atividades de animação
10H00 e 14H00  pisCinas muniCipais

Publico-alvo: pré-escolar e 1º Ciclo
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével

Colaboração: agrup. de escolas de Castro Verde. lar J. faleiro

Torneio de Bilhar / Snooker
Jogos Concelhios 2015
21H00  soC. reCreatiVa 1º de Janeiro
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro

 3 JUN 4ª  Ver pÁg. 15

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

Colaboração: Cãmara municipal de Castro Verde.

 4 JUN 5ª 

Audição Flauta e Guitarra Ver pÁg. 15

18H30  igreJa dos remÉdios
organização: Crba – secção de Castro Verde 

Colaboração: Cãmara municipal de Castro Verde. 

Torneio de Snooker - Duplas
Jogos Concelhios 2015
21H00  soC. reCreatiVa 1º de Janeiro
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade recreativa e filarmónica 1º de Janeiro
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 5 JUN 6ª  
Ver pÁg. 15

Audição Pré-Escolar / iniciação Musical
18H45  auditório fÁbriCa das artes
organização: Crba – secção de Castro Verde

Passeio ao luar Ver pÁg. 30

21H30 ConC: Cea do Vale gonçalinHo
organização: lpn – CeaVg

 
 6 JUN sáb 

Canoagem / Stand-up Paddle
Jogos Concelhios 2015
Centro nÁutiCo da ilHa de faro

inscrições até 3 de junho.
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Caminhada – S. Marcos da Atabueira
Jogos Concelhios 2015
17H00  ConCentração: Junto ao Centro de ConVíVio
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de s. marcos da atabueira

 7 JUN dom 
Festival Sementes – Mostra internacional 
de Artes para o Pequeno Público
artes Circenses “igloo”, pela Companhia es 
Circus (espanha) 
18H00  anfiteatro muniCipal
organização: teatro extremo. parceria: Câmara municipal de 

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

apoio: ministério da Cultura – instituto das artes 

 8 JUN 2ª  Ver pÁg. 15

Audição Classe de Violoncelo 
profª Halina berezowska  
18H30  auditório fÁbriCa das artes
organização: Crba – secção de Castro Verde 

Audição da Classe de Violino Ver pÁg. 15

profª filipa soares
18H30  auditório fÁbriCa das artes
organização: Crba – secção de Castro Verde

Torneio de Voleibol de Areia 
Jogos Concelhios 2015
18H00  Campo de Jogos de areia

inscrições até 5 de junho.
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 9 JUN 3ª 
Caminhada Noturna
Jogos Concelhios 2015
21H30  ConCentração: parque infantil 

inscrições a partir das 21h00.
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 
 9 JUN 3ª e 11 JUN  5ª 
Festas Finais do 1º Ciclo e Pré-escolar
21H00  anfiteatro muniCipal
organização: agrupamento de escolas de Castro Verde. 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

 11 JUN 5ª  Ver pÁg. 15

Concerto Didático “o Tambor da Alegria”
11H30  Cineteatro muniCipal
organização: Crba – secção de Castro Verde

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. 

 
 11 JUN 5ª  Ver pÁg. 29

Contos para pais e filhos Com Ana Mourato
17H00  biblioteCa muniCipal
organização: Câmara municipal de Castro Verde
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 11 JUN 5ª  Ver pÁg. 29

Há Festa no largo!  
fado com fernanda oliveira
21H30  largo de piçarras
organização: Cãmara municipal de Castro Verde.

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 12 JUN 6ª  Ver pÁg. 15

Audição Classe de Piano
profª anasztazia drombrowska
18H30  auditório fÁbriCa das artes
organização: Crba – secção de Castro Verde

 12 JUN 6ª e 13 JUN sáb  Ver pÁg. 24

Festas Populares do Bairro dos Bombeiros
Ver programa próprio
organização: associação de moradores do bairro dos bombeiros

 13 JUN sáb e 14 JUN dom  Ver pÁg. 38 
Abertura da época Balnear  
pisCinas muniCipais
organização: Câmara municipal de Castro Verde

 13 JUN sáb  Ver pÁg. 30

Anilhagem de Crias de Peneireiro-das-Torres  
09H00  ConC: Cea do Vale gonçalinHo  
organização: lpn – CeaVg.

 13 JUN sáb e 14 JUN dom  
Taça Alentejo / Algarve - Patinagem Artística 
10H00  paVilHão desportiVo muniCipal
organização: fC Castrense. ass. de patinagem do alentejo / algarve

apoio: Câmara municipal de Castro Verde. união de freguesias 

de Castro Verde e Casével. rádio Castrense. aHbVCV. somincor.

 13 JUN sáb 
 
Dia da Natação
demonstrações de natação para bebés,
natação sincronizada, aqua sénior. 
aula aberta de aqua power.
Jogos Concelhios 2015
14H30  pisCinas muniCipais

inscrições até 12 de junho.
organização: Câmara municipal de Castro Verde

“Marcos da História” - Espetáculo Final 
do Curso de Dança Ver pÁg. 14

21H30  Cineteatro Castro Verde
organização: Crba – secção de Castro Verde. 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

Baile de Mastro com Marcelo Santos
21H30  Centro Cultural de lombador
organização: associação peixe Voador

apoio: Junta de freguesia de santa bárbara de padrões

 
 15 JUN 2ª e 16 JUN 3ª  Ver pÁg. 34 
Jogos Sem Fronteiras
Jogos Concelhios 2015
15 Jun  Campo de Jogos de areia  21H00 

16 Jun  praça da repúbliCa  21H00

inscrições limitadas até 11 de junho.
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

 15 JUN 2ª  a 11 SET  6ª  Ver pÁg. 26 
Atividades de Verão da APADiJ
Centro esColar nº1 (Castro Verde) 

inscrições limitadas a partir de 25 de maio. 
organização: apadiJ - associação para acompanhamento do 

desenvolvimento infantil e Juvenil.

parceria: Câmara municipal de Castro Verde. agrupamento 

de escolas de Castro Verde. CerCiCoa.
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 16 JUN 3ª  Ver pÁg. 22 
Há Festa no largo!  
projeção do documentário “alentejo, alentejo”, 
de sérgio tréfaut
participação “as Camponesas” de Castro Verde 
21H30  Centro de ConVíVio de estação de ourique
organização: Câmara municipal de Castro Verde. Colaboração: 

união de freguesias de Castro Verde e Casével, Cortiçol

 17 JUN 4ª 
Festa dos Santos Populares 
animação musical
14H30  pólo 2 do lar JaCinto faleiro
organização: lar Jacinto faleiro 

 18 JUN 5ª  Ver pÁg. 35

Festa de Encerramento dos 
Jogos Concelhios 2015
21H30  anfiteatro muniCipal
organização: Câmara municipal de Castro Verde. 

Colaboração: soc. filarmónica 1º de Janeiro. grupo V. Campani-

ças “moços d’uma Cana”. Crba - secção de Castro Verde.

 19 JUN 6ª e 20 JUN sáb  Ver pÁg. 24

Festas da Cerca dos Pinheiros
Ver programa próprio
organização: associação de moradores da Cerca dos pinheiros

 20 JUN sáb e 21 JUN dom  Ver pÁg. 36

Circuito Nacional de Gira-Praia
etapa do Circuito regional
Campo de Jogos de areia | Ver programa próprio
organização: aVal – associação de Voleibol do alentejo.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

 26 JUN 6ª a 28 JUN dom  Ver pÁg. 12

FESTAS DA VilA 2015 
Comemorações do feriado municipal 
largo da feira | Castro Verde 
entrada liVre

organização: Câmara municipal de Castro Verde. união de fre-

guesias de Castro Verde e Casével. Colaboração: associações e 

Coletividades do concelho.

 4 JUl sáb  Ver pÁg. 27

Dia Aberto no GPS 

organização: gps - gerar, percorrer, socializar. Colaboração: 

Câmara municipal de Castro Verde. move it. Café 7ª arte.

 6 JUl 2ª  Ver pÁg. 15

Seminário “Manuel Maria Ponce”
10H00 às 12H00  fÁbriCa das artes 
organização: Crba –secção de Castro Verde

 6 JUl 2ª a 21 AGo 6ª  Ver pÁg. 26

ATl de Verão - Férias Criativas!
biblioteCa muniCipal manuel da fonseCa

inscrições limitadas a partir de 15 de junho 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Juntas de freguesia. associações do concelho. 

 9 JUl 5ª  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
música popular com “trigo roxo”
21H30  largo de namorados  
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével 

 11 JUl sáb 
ii Passeio de Ciclomotores Antigos 
grupo de amigos dos namorados
8H00  ConCentração

9H00  passeio
organização: grupo de amigos dos namorados
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 11 JUl sáb 

Há Festa no largo! Ver pÁg. 23

Cante com “as papoilas” do Corvo
rancho folclórico moleirinhas do seixal - 
lourinhã
17H30  largo de a-do-CorVo
organização: Câmara municipal de Castro Verde

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

Há Festa no largo! Ver pÁg. 23

grupo de Violas Campaniças
rancho folclórico moleirinhas do seixal - 
lourinhã
21H30  largo de almeirim 
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

Festas de Verão de Piçarras Ver pÁg. 24

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

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 11 JUl sáb e 12 JUl dom 
CAMPEoNATo NACioNAl DE VolEi DE PrAiA
- ii etapa - 
Ver programa próprio
organização: federação portuguesa de Voleibol. 

Colaboração: associação de Voleibol do alentejo. 

Câmara municipal de Castro Verde.

 15 JUl 4ª  Ver pÁg. 23 

Há Festa no largo!
poesia popular
grupo de música popular “al-margem”
21H30  largo de aiVados
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 16 JUl 5ª  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
fado com maria dos santos
21H30  Centro de ConVíVio de geraldos
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével

 17 JUl 6ª a 19 JUl dom  Ver pÁg. 24

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

Colaboração: Junta de freguesia de santa bárbara de 

padrões.

 18 JUl sáb e 19 JUl dom  Ver pÁg. 36

Volley Summer Alive 2015 - Circuito 
Nacional de Voleibol de Praia
etapa do Circuito regional
Campo de Jogos de areia 
Ver programa próprio
organização: aVal – associação de Voleibol do alentejo.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.

 22 JUl 4ª  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
Cante com “Vozes de Casével”
grupo de música popular “al-margem”
21H30  largo dos Viseus
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de santa bárbara de padrões

 24 JUl 6ª a 26 JUl dom  Ver pÁg. 25

Noites em Santiago 2015
Ver programa próprio
organização: Junta de freguesia de entradas. Câmara municipal 

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

misericórdia de entradas. lar frei manoel das entradas. 

paróquia de entradas. amigos motards de entradas. grupo Coral 

“as Ceifeiras”. Cortiçol.
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 25 JUl sáb  Ver pÁg. 31

No Vascão: Saramugo Sim, Exóticas, Não!
08H00  ConC.: C. Coordenador de transportes
organização: lpn - CeaVg. parceria: parque natural Vale guadiana. 

 28 JUl 3ª  Ver pÁg. 31 
Tertúlia ao Entardecer
19H00  ponto de enContro.: Cea do Vale gonçalinHo
organização: lpn - CeaVg. parceria: parque natural Vale 

guadiana. 

 30 JUl 5ª  Ver pÁg. 22

Há Festa no largo!
“duplo m” - magia & marionetas 
mágico roger e grupo de teatro Jodicus
21H30  Centro de ConVíVio de beringelinHo
organização: Câmara municipal de Castro Verde

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

 
 31 JUl 6ª e 1 AGo sáb  Ver pÁg. 24

Festas de Verão em Aivados
Ver programa próprio
organização: grupo de amigos de aivados. associação do 

povo dos aivados.

 1 AGo sáb  

Noites ao relento Ver pÁg. 18

espetáculo “Clave ao sol” - residência 
artística musical
21H30  Jardim do padrão
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Ver pÁg. 32

iV Passeio de BTT Noturno “lua de Verão” 
21H30  ConCentração: parque infantil
organização: associação 100 trilhos.  

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

 7 AGo 6ª a 9 AGo dom  Ver pÁg. 24

Festas de Verão de Casével
Ver programa próprio
organização: união de freguesias de Castro Verde e Casével 

Colaboração: Comissão fabriqueira. Câmara municipal de 

Castro Verde.  

 14 AGo 6ª e 15 AGo sáb  Ver pÁg. 24 
Festas Tradicionais de Almeirim
Ver programa próprio 
organização. grupo recreativo, desp. e Cultural de almeirim. 

Colaboração: união de freguesias de Castro Verde e Casével 

 14 AGo 6ª  Ver pÁg. 18

Noites ao relento 
música de tradição “monda” de Jorge roque
21H30  Junto à igreJa dos remÉdios 
organização. Câmara municipal de Castro Verde

 21 AGo 6ª  Ver pÁg. 19

Noites ao relento
noite infantil - encerramento do atl de verão 
21H30  praça da repúbliCa 
organização: Câmara municipal de Castro Verde 

 

 21 AGo 6ª a 23 AGo dom  Ver pÁg. 17

Astrofesta 2015
Cea do Vale gonçalinHo e fórum muniCipal 

Ver programa próprio 
organização: Centro de Ciência Viva. museu de História 

natural e da Ciência. lpn. Câmara municipal de Castro Verde

 27 AGo 5ª  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
grupo Coral “as atabuas”
grupo musical popular “beira serra”
21H30  largo de lombador
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de santa bárbara de padrões.
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 28 AGo 6ª a 30 AGo dom  Ver pÁg. 24

Tradicionais Festas Populares 
santa bárbara de padrões
Ver programa próprio
org. Junta de freguesia da st.ª bárbara de padrões

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde e associações 

da freguesia

 28 AGo 6ª  Ver pÁg. 19

Noites ao relento
noite Jovem - Hip-Hop com mc arY 
Warm up com dj big
21H30  praça adriano Correia de oliVeira (Junto ao 

depósito da Água)
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Junta de freguesia de são marcos da 

atabueira

 29 AGo sáb  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
grupo Coral “ as Cefeiras” de entradas
g. danças e Cantares “planície alentejana”
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: J. f. de são marcos da atabueira

 4 SET 6ª  Ver pÁg. 22

Há Festa no largo!
teatro “uma menina bem guardada”, pela baal_17
21H30  neVes da graça
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: J. f. de santa bárbara de padrões.

 
 5 SET dom  Ver pÁg. 23

Há Festa no largo!
“o acordeão está na rua!”
17H00 figueirinHa | 18H30 guerreiro | 21H30 rolão
organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: J. de freguesia de são marcos da atabueira e 

santa bárbara de padrões.



12 festas da Vila

francisco maria pereira (Kasha), miguel Coimbra 
e miguel Cristovinho são os d.a.m.a, a banda 
que veio refrescar a música portuguesa com 
as suas canções memoráveis, de letras simples 
e sentidas, que transmitem emoções positivas 
e boa disposição. a sua sonoridade traduz-se 
numa fusão de estilos que sintetiza o espírito 
dos seus três elementos, resultando num 
espetáculo descontraído, do qual fazem parte 
temas como “balada do desajeitado”, “luísa” ou 
“às Vezes”.

26 jun | 23h30

PALCO ARRAIAL

WOLVES ORDER

este é o mais recente projeto musical 
de Castro Verde e traz ao palco das 
festas da Vila, temas originais como 
“southern Wolves”, “love is the answer” 
e “the order”. 
formado há cerca de um ano por fábio 
bravo, Cláudio anastácio, rodrigo aires 
e Humberto dias, o grupo assume-se 
como um projeto rock, cujo nome se 
deve à inspiração que a banda encontra 
nos lobos.  

26 jun | 22h30

comemorações do feriado municipal
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B4
b4 é um projeto musical que reúne a experiência 
e maturidade de big nelo, com mais de 20 anos de 
carreira, e a irreverência e talento de C4 pedro. em 
concerto apresentam “los Compadres”, o seu disco de 
estreia, composto por temas que assentam no zouk 
house, afro-house e r&b. “É melhor não duvidar”, 
“quem será” ou “dono da noite” são algumas das 
músicas que se farão ouvir, numa atuação vibrante 
que irá certamente contagiar o público.

miguel araújo, mário brandão, luísa barbosa e João 
salcedo são “os azeitonas”. um verdadeiro fenómeno, 
apoiado pelas canções que foram encontrando no 
público o seu verdadeiro eco. 
“serviço ocasional” é a digressão que tem paragem 
agendada para Castro Verde, onde o grupo 
apresentará alguns dos seus singles mais conhecidos, 
como “quem És tu miúda”, “anda Comigo Ver os aviões” 
ou “nos desenhos animados”.

OS AZEITONAS

Big nelo & c4 pedro

28 jun | 23h00

27 jun | 23h30

26 JUN 6ª 
18h00 abertura do recinto da festa 
21h30 Baile com Duo Kontraste
22h30 concerto Wolves Order
23h30 concerto D.A.M.A.
01h00 continuação do Baile

28 JUN dom 
09h00 passeio de ciclomotores antigos*
18h30 abertura do recinto da festa 
19h00 música popular “amantes do alentejo”
21h30 Baile com João Paulo Cavaco
23h00 concerto OS AZEITONAS
00h30 continuação do Baile

27 JUN sáb 
18h00 abertura do recinto da festa 
21h30 Baile com Rúben Baião & Fábio Lagarto
23h30 concerto B4 (Big nelo & c4 pedro)
01h00 continuação do BailePROGRAMA

organização: Câmara municipal de Castro Verde. união de freguesias de Castro Verde e Casével. Colaboração: associações e 
Coletividades do concelho. *organização: motoclube de Castro Verde. 

comemorações do feriado municipal



14 dança

MArCoS DA HiSTÓriA

espetÁCulo final do Curso de dança
ConserVatório regional do baixo alenteJo

“marcos da História” propõe uma reflexão, centrada no movimento, sobre acontecimentos 
decisivos que marcaram a história do homem, conduzindo o espetador por trilhos e 
vielas da história da Humanidade. da invenção do relógio, uma das mais antigas criações 
humanas, ao primeiro relógio de pulso, da descoberta da fotografia e da máquina de 
escrever, da revolução industrial à grande guerra, da banda desenhada à minissaia…  

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

13 JUN  Cineteatro muniCipal | 21H30 
entrada liVre.

org: Conservatório regional do baixo alentejo.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde



 audições 15

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 pelas classes de 
instrumentais e vocais nos niveis pré-
escolar, básico e secundário. 

 1 a 5 JUN 
aulas abertas de guitarra Clássica, prof. 
José micael
HorÁrio das aulas – fÁbriCa das artes

 3 JUN 
audição geral do Curso básico e 
secundário de música
21H00 | Cineteatro muniCipal

 4 JUN 
audição de flauta e guitarra
18H30 | igreJa dos remÉdios

 5 JUN 
audição do pré-escolar/iniciação musical
18H45 | auditório fÁbriCa das artes

 8 JUN 
audição das Classes de Violoncelo (profª  
Halina berezowska) e Violino (profª filipa 
soares) 
18H30 | auditório fÁbriCa das artes

 12 JUN 
audição da Classe de piano, profª 
anasztázia drombrowska
18H30 | auditório fÁbriCa das artes

 6 JUl 
seminário “manuel maria ponce”
10H00 às 12H00 | fÁbriCa das artes

organização: Crba – secção de Castro Verde 

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. paróquia 

de Castro Verde.



16 ConCerto pedagógiCo

o TAMBor DA AlEGriA 
ConCerto pedagógiCo

“o tambor da alegria” conta a história 
do príncipe ali muhammed al batuque e 
da sua viagem em busca de um tambor 
perdido com um dom muito especial: 
alegrar a todos no seu reino. da autoria de 
antónio César, professor do Conservatório 
regional do baixo alentejo, esta é 
uma história musical infantil onde as 
personagens ganham vida através das 
sonoridades dos vários instrumentos 
em palco e de uma trama que viaja 
por sonoridades e estilos musicais de 
diferentes países. um concerto pedagógico 
que conta com a interpretação em palco 
dos seus professores.

11 Jun  Cineteatro muniCipal | 11H30                  
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



festiVal 17



 18 noites ao relento

NOITES ao RELENTO

Monda – Cantando e toCado o 
alentejo
MoNDA – CANTANDo E ToCADo o 
AlENTEJo 
GrUPo DE MúSiCA DE TrADição

monda, o mais recente projeto musical 
de Jorge roque, apresenta uma nova 
abordagem ao Cante alentejano, feita de 
testemunhos e de melodias simples que 
vão de boca em boca e que bebem em cada 
uma delas, um novo corpo e interpretação. 
um projeto que nasce do improviso de 
querer cantar e tocar os melhores saberes 
do alentejo, de um novo tempo que agora 
urge em construir-se para dar lugar aos 
sons de um sul mais evidente e mais 
humano. 

14 AGo  Junto à igreJa dos remÉdios | 21H30                   

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

Clave ao SolClAVE Ao Sol
rESiDêNCiA ArTÍSTiCA MUSiCAl

“Clave ao sol” é o resultado final da 
residência artística musical de Jazz 
que decorre em Castro Verde, no mês 
de julho, envolvendo alunos finalistas e 
ex-alunos da secção de Castro Verde do 
Conservatório regional do baixo alentejo. 
Com direção musical de eduardo 
lála e orientação de José soares, a 
residência tem como objetivos aprofundar 
conhecimentos musicais e a partilha de 
experiências entre participantes, que aqui 
terão a oportunidade de trabalhar com os 
músicos Carlos martins e Carlos barretto. 

1 ago  Jardim do padrão | 21H30                                          



NOITES ao RELENTO

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

Noitei JovemNoiTE JoVEM
MC Ary <> HiP HoP 
wArM UP CoM DJ BiG 

rapper reconhecido no panorama 
musical nacional, mC ary carrega canta a 
necessidade de se ter objetivos, força e fé 
à sociedade.
as suas letras caraterizam-se por estarem 
repletas de mensagens atuais, fortes, 
diretas, servindo de porta-voz dos que não 
a têm. a sua musicalidade viaja entre as 
típicas batidas do rap, do soul e o universo 
da música brasileira (bossa/samba).

28 AGo   praça adriano Correia de oliVeira        
(Junto ao depósito da Água) | 21H30  

 noites ao relento 19

Noite JovddsemNoiTE iNFANTil 
FESTA ATl DE VErão 
iNSUFláVEiS, PiNTUrAS FACiAiS E MUiTA 
ANiMAção

insufláveis, balões, pipocas e pinturas 
faciais são as propostas de animação 
infantil para esta “noite ao relento”, 
pensada especialmente para as crianças. 
uma noite de verão de pura alegria e 
diversão, que marcará o encerramento do 
atl de verão 2015.

21 AGo  praça da repúbliCa | 21H30                    



20 exposição

Roma, a música e as LuceRnas

museu da luCerna

PATENTE ATé MAio 2016  museu da luCerna                      
Horário: 3ª a 6ª feira, das 10h00 às 12h30. sábados e 

domingos das 14h00 às 17h30.

encerra à 2ª feira.

organização: museu da lucerna. Cortiçol. Câmara municipal 

de Castro Verde

exposição temporÁria

no contexto do reconhecimento do Cante 
alentejano como património imaterial 
da Humanidade, o museu da lucerna 
apresenta, ao longo deste ano, a exposição 
“roma, a música e as lucernas”. uma 
mostra dedicada à música, que pretende 
valorizar a sua importância na antiguidade 
romana. 
nas fontes clássicas são comuns as 
narrativas que remetem para a presença 
constante da música em diversos 
ambientes da vida pública e privada dos 
romanos. 
associada a esta temática, o museu 
apresenta exemplares de lucernas com a 
iconografia alusiva às sereias, monstros 
meio mulheres, meio aves de rapina, que 
possuíam uma voz tão melodiosa que 
atraía irresistivelmente os marinheiros. 



museu 21

o museu da ruralidade - núcleo da 
oralidade assinala, em julho, o seu quarto 
aniversário. equipamento de referência 
nas dinâmicas culturais desenvolvidas ao 
nível dos museus na região, o programa 
proposto para assinalar esta data 
procura valorizar a memória e a oralidade, 
componentes fulcrais deste museu que é, 
desde o início, um espaço de diálogo entre 
o património material e imaterial.

programa brevemente disponível em 
www.cm-castroverde.pt 

25 JUl  museu da ruralidade                           
org: museu da ruralidade – Câmara municipal de Castro Verde

I V  A n I V e r s á r I o 
museu da ruralidade

exposição de ilustração científica 
“BorBoletas de portugal” 
de antónio josé contente

até 30 de setembro, a exposição “borboletas de 
portugal” apresenta 23 ilustrações de antónio 
José Contente, revelando, com todo o rigor 
científico, a diversidade e a beleza das borboletas 
existentes em portugal.

propostA de VIsItA



 22 animação

companhia de teatro Baal_17

uma comédia-vaudeville do século xix onde o 
autor satiriza os costumes da época através da 
história da baronesa de Vales fofos que, ao ir a 
uma festa, deixa a sua filha à guarda dos seus 
fiéis criados. mas estes querem tanto ir ao baile 
dos encalhados que decidem levar a pequena, que 
acaba por se perder no meio da confusão…

participação do grupo coral
“camponesas” de castro Verde

alentejo, alentejo, de sérgio tréfaut, 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. 

mágico roger
grupo de teatro jodicus

o mágico roger e o grupo de teatro Jodicus 
apresentam um modo diferente de fazer ilusionismo, 
numa mistura entre um sketch de teatro e magia, 
acrescentando ao espetáculo várias formas de 
manusear marionetas.

DUPlo M - MAGiA & MArioNETAS

UMA MENiNA BEM GUArDADA

eSTAÇÃO De OURIQUe

30 jul   centro de conVíVio | 21h30

4 set   largo de neVes da graça | 21h30

ProJEção Do DoCUMENTário
“AlENTEJo, AlENTEJo”

16 jun   centro de conVíVio | 21h30

BeRInGeLInHO 

neVeS DA GRAÇA



animação 23

organização: Câmara municipal de Castro Verde
Colaboração: Juntas de freguesia e associações do concelho.

VISeUS
grupo coral “VOZES” de caséVel
grupo de música popular AL-MARgEM

22 JUl  largo dos Viseus | 21H30                       

LOMBADOR
grupo coral “AS ATABuAS”
grupo musical popular “BEIRA SERRA”

27 AGo  largo de lombador | 21H30                   

SALTO 
grupo coral “AS CEIFEIRAS” de entradas 
grupo etnográfico de danças e 
cantares “PLANíCIE ALENTEJANA”

29 AGo  largo do salto | 18H30                       

FIGUeIRInHA / GUeRReIRO / ROLÃO
“O ACORDEãO ESTá NA RuA!”

5 SET  figueirinHa - 17H00 | guerreiro - 18H30 | 
rolão - 21H30

CANTE AlENTEJANo, ViolA CAMPANiçA 
E MúSiCA PoPUlAr
o cante e os sons da viola campaniça 
regressam às pequenas localidades do 
concelho. a par da música de tradição, 
também a música popular ajudará à festa, 
seja pelo corridinho do rancho, pelo som 
alegre do acordeão ou pelos cantares dos 
grupos populares.

nAMORADOS
música popular com TRIgO ROxO

9 JUl  largo de namorados | 21H30                    

A-DO-CORVO
grupo coral “AS PAPOILAS” do corVo
rancho folclórico “MOLEIRINhAS DO 
SEIxAL – LOuRINhã”

11 JUl  largo de a-do-CorVo | 17H30                   

ALMeIRIM
gRuPO DE VIOLAS CAMPANIçAS
rancho folclórico “MOLEIRINhAS DO 
SEIxAL – LOuRINhã”

11 JUl  largo de almeirim | 21H30       

AIVADOS
POESIA POPuLAR
grupo música popular AL-MARgEM

15 JUl  largo de aiVados | 21H30                         

FADo

fernanda oliveira e maria dos santos dão 
voz à canção que melhor descreve a alma 
portuguesa em duas noites dedicadas ao fado. 

PIÇARRAS
fado com FERNANDA OLIVEIRA

11 JUN  largo de piçarras | 21H30                    

GeRALDOS
fado com MARIA DOS SANTOS

16 JUl  Centro de ConVíVio | 21H30                  



 24 festas populares

nos meses de junho, julho e agosto, as festas e arraiais acontecem um pouco 
por todo o concelho de castro Verde. são festas populares, mastros e folias que, 
pela noite fora, animam as localidades, trazendo de volta às ruas as gentes, para 
saborear e aproveitar a passagem de mais um verão.

FESTAS E ARRAIAIS 
POPULARES

CAstro Verde 
12 e 13 junho
FESTA DO BAIRRO DOS BOMBEIROS 

19 e 20 junho
FESTA DA CERCA DOS PINhEIROS

26, 27 e 28 junho
FESTAS DA VILA 
(Comemorações do Feriado Municipal) 

pIÇArrAs 
11 julho
FESTAS DAS PIçARRAS

sete 
17, 18 e 19 julho
FESTAS DA SETE 

entrAdAs 
24, 25 e 26 julho 
NOITES EM SANTIAgO  
 
AIVAdos
31 julho e 1 agosto
FESTAS DE VERãO DE AIVADOS

CAsÉVeL 
7, 8 e 9 agosto
FESTAS DE CASéVEL

ALMeIrIM 
14 e 15 agosto
FESTAS TRADICIONAIS DE ALMEIRIM  
 
sAntA BárBArA de pAdrÕes 
28, 29 e 30 agosto
FESTAS DE SANTA BáRBARA DE PADRõES 



noites em santiago 25

durante três dias, entradas volta celebrar 
o seu padroeiro, em mais uma edição das 
noites em santiago!
de 24 a 26 de julho, a avenida de nossa 
senhora da esperança vai estar em festa, 
com um programa composto por música 
popular, gastronomia, artesanato, bailes, 
encontros de corais, corrida de touros e 
animação de rua. 
destaque, neste programa, para o 
aniversário do pólo de entradas da 
biblioteca, que celebra sete anos ao 
serviço da comunidade.
para os mais novos estão reservados 
momentos bem divertidos nos insufláveis, 
pinturas faciais e outras animações. 

noites em santiago 2015

24, 25 E 26 JUl  entradas - aVenida de n. sra. da 
esperança 
organização: Junta de freguesia de entradas. Câmara 

municipal de Castro Verde. 

Colaboração: soc. rec. e desp. entradense. misericórdia 

de entradas. lar frei manoel das entradas. paróquia de 

entradas. amigos motards de entradas. grupo Coral “as 

Ceifeiras”. Cortiçol.

programa completo brevemente
disponível em www.cm-castroverde.pt



 26 tempos liVres

DE

TUrNo 1 - 6 A 24 JUlHo
TUrNo 2 - 3 A 21 AGoSTo

insCrições

15 JUN  biblioteCa muniCipal | 18H00                 

Destinatários: Crianças dos 6 aos 12 anos, residentes 

no concelho (6 anos feitos até 31 de dezembro de 2015) 

inscrições limitadas na biblioteca municipal manuel 

da fonseca, polos da biblioteca, Juntas de freguesia 

de s. marcos da atabueira e de sta. bárbara de 

padrões.

a inscrição para admissão deverá ser efetuada 
pessoalmente pelo encarregado de educação ou por 
alguém por ele designado, sendo que cada pessoa só 
poderá inscrever crianças de um agregado familiar.

*atl a tempo parCial

organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: Juntas de freguesia. associações do concelho

ATiViDADES DE VErão DA 
APADiJ

15 Jun a 11 set  Centro esColar nº1 (Castro Verde)

Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 17h30 (com 

possibilidade de prolongamento das 7h30 às 18h30)

destinatários: Crianças dos 6 aos 12 anos (6 anos 

feitos até 31 de dezembro de 2015). 
inscrições  limitadas.

inscrições
utentes – 15€ (semanal) / 25€ (quinzenal)
sócios – 25€ (semanal) / 45€ (quinzenal)
não-sócios – 30€ (semanal) / 55€ (quinzenal)

Almoço (refeitório da escola secundária de Castro Verde)

Dia – 2,50€  / Semanal – 10€
 
Descontos para famílias economicamente carenciadas. 

para mais informações:
apadiJ
av. general Humberto delgado, 3
7780 Castro Verde
telf.: 286 322 514

organização: apadiJ – associação para acompanhamento do 
desenvolvimento infantil e Juvenil.
parceria: Câmara municipal de Castro Verde. agrupamento 
de escolas de Castro Verde.
Colaboração: Juntas de freguesia. associações do concelho

ATl DE VErão - FériAS 
CriATiVAS!*

ocupação tempos 
livres



)

solidariedade 27

DiA ABErTo À CoMUNiDADE
gps Castro Verde 
gerar, perCorrer e soCialiZar

o lar de infância e Juventude especializado 
“gps de Castro Verde – gerar, percorrer 
e socializar” vai dinamizar um dia aberto 
à população que tem como objetivos 
promover uma maior aproximação à 
comunidade e dar a conhecer o trabalho 
que diariamente é desenvolvido na 
instituição. para tal preparou um conjunto 
de atividades, que inclui apresentações 
pelo grupo de jovens do gps, atividades 
desportivas, exposição, concerto, arraial, 
baile e almoço-convívio. 
os fundos angariados nesta ação revertem 
a favor da construção do canil gps.

ProGrAMA:

 09h30  abertura com apresentação de um 
grupo de jovens
 09h45  aula de Zumba com move it CV
 10h05  Caminhada/Corrida 
 13h30  almoço aberto à Comunidade* 
 16h00  receção / abertura da exposição 
de fotografia – 7ª arte 
 17h00  Concerto 7ª arte
 20h00  abertura do arraial com música 
ambiente / tenda com bolos
 22h00  baile

* inscrição pelo telefone 286 322 780 ou pelo email 
gps.geral@sapo.pt 

4 JUl  gps - quinta da Horta da nora – Castro Verde

organização: lar de infância e Juventude especializado – gps.
Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde. move it CV. 
Café 7ª arte.



 28 biblioteCa

A MENiNA DoS oSSoS 
DE CriSTAl
ana simão
GUErrA & PAz

um inspirador tes-
temunho de vida da 
própria autora que, 
tal como a protago-
nista da estória, inês, 
nasceu num corpo 

frágil com ossos que se partem como se 
fossem de cristal. um livro sobre a vida e 
o triunfo da mulher que, contra todas as 
expetativas, consegue vencer. 

UM NoME PArA o 
Cão  
iVan CHermaYeff
BrUAá EditorA

enquanto tentam dar 
o nome a um animal 
de estimação que 
poderão vir a ter, as 
crianças acordam e 
desacordam entre 

nomes mais e menos alegres, entre nomes 
de sítios e de cores, entre nomes curtos e 
compridos... a escolha é quase um pretexto 
para um jogo de palavras e de teimas, num 
despique divertido.

AnIVersárIo póLo dA BIBLIoteCA de entrAdAs
noites em santiago 2015 

 24 JUl   
Abertura da Feira do livro
Pinturas Faciais, Modelagem de Balões | 15h 
Hora do Conto o Sonho de Mateus  | 16h

CD’S:

“Wallflower”, Diana Krall. 

“extinct”, Moonspell. “uma vida 

de poemas”, José Fanha. “ghost 

stories – live 2014” Coldplay. “as 

nuvens que andam no ar”, os 

Ganhões de Castro Verde. 

DVD’S

“dei-te o melhor de mim”, Michael 

Hoffman. “magia ao luar”, woody 

Allen. “o sal da terra: uma 

Viagem com sebastião salgado”, 

wim wenders. “os pinguins de 

madagáscar”. “o filme lego”. 

liVroS

“a festa da insignificância”, 

Milan Kundera. “o fotógrafo e a 

rapariga”, Mário Claúdio. “o meu 

nome é alice”, lisa Genova. “Hotel 

sunrise” Victoria Hislop. “nós” 

David Nicholls.

 25 JUl 
Hora do Conto Amigos | 11h  
Pinturas Faciais | 12h
Expressão Plástica | 15h 
Hora do Conto Numa noite muito escura | 17h
Parabéns à Biblioteca | 18h 

 26 JUl   
Hora do Conto o Lobo Feroz  | 11h
Encontro com o Escritor Carlos Canhoto | 15h

organização: biblioteca municipal manuel da fonseca.



SESSãO DE COntOS PARA
PAIS E FILhOS 
Com ana mourato 

são contos que se podem ler num 
instantinho, outros podem ler-se devagar. 
livros que dão para brincar, para descobrir 
e para sonhar. Histórias que fazem a 
imaginação viajar. em junho, a psicóloga 
educacional ana mourato regressa à 
biblioteca municipal manuel da fonseca 
para uma sessão de Contos para pais 
e filhos que, para além da componente 
lúdica, pretende promover a relação com 
o livro, estimulando o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.

11 JUN  auditório da biblioteCa muniCipal | 17H00
Público alvo: Crianças até aos 6 anos acompanhadas pelos pais 

EnCOntRO COm O ESCRItOR 
CARLOS CAnhOtO

autor de livros infantis como “barbatanar 
nas cores do arco-íris”, “o monte secou” 
ou “pirá, a piranhita desdentada”, Carlos 
Canhoto é o escritor convidado para 
este encontro que, através de contos 
e histórias, levará os mais pequenos a 
explorar o mundo do imaginário infantil, 
numa experiência verdadeiramente 
enriquecedora.

26 JUl  pólo de entradas | 15H00                      

 25 JUl 
Hora do Conto Amigos | 11h  
Pinturas Faciais | 12h
Expressão Plástica | 15h 
Hora do Conto Numa noite muito escura | 17h
Parabéns à Biblioteca | 18h 

 26 JUl   
Hora do Conto o Lobo Feroz  | 11h
Encontro com o Escritor Carlos Canhoto | 15h

organização: biblioteca municipal manuel da fonseca.

biblioteCa 29

organização: biblioteca municipal manuel da fonseca



 30 ambiente

PASSEio Ao lUAr
Venha comemorar o dia mundial do 
ambiente com um passeio pedestre 
noturno e descobrir os sons, silhuetas e 
movimentos dos animais que preferem a 
noite. porque à noite nem todos os gatos 
são pardos, não perca os segredos que 
eles escondem.

5 JUN  ConC: Cea do Vale gonçalinHo | 21H30
público-alvo: público em geral

inscrições obrigatórias até 4 de junho.

org: lpn – Centro de educação ambiental do Vale 

gonçalinho

ANilHAGEM DE CriAS DE 
PENEirEiro-DAS-TorrES
o peneireiro-das-torres é uma ave 
migradora que voa, incansável desde 
África, para se reproduzir nas planícies de 
Castro Verde. nesta atividade poderá ver 
de perto estes falcões, numa sessão de 
anilhagem que nos permitirá reconhecer 
estas aves quando regressarem novamente 
no próximo ano.

13 JUN  ConC: Cea do Vale gonçalinHo | 09H00
Público-alvo: público em geral

inscrições obrigatórias até dia 11 de junho.  

org: lpn – Centro de educação ambiental do Vale 

gonçalinho

inscrições nas atividades podem 

ser efetuadas através dos telefones 

286328309/968523648 ou do email: 

lpn.cea-castroverde@lpn.pt
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TErTúliA Ao ENTArDECEr
a liga para a proteção da natureza 

comemora 67 anos. neste dia tão especial, 

convidamo-lo a juntar-se a nós ao final da 

tarde para uma tertúlia feita de memórias 

das gentes e da terra, de hoje e de outros 

tempos. Venha partilhar as suas histórias, 

rir, petiscar e apreciar o entardecer sobre 

a estepe.

28 JUl  ponto de enContro: Cea do Vale          

gonçalinHo | 19H00

org: lpn – Centro de educação ambiental do Vale gonçalinho

parceria: parque natural Vale do guadiana

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. ajude-nos a proteger um 

dos peixes de água doce mais ameaçados do 

mundo: o saramugo! participe nesta ação de 

remoção de peixes exóticos que competem 

com as espécies nativas e predam os seus 

ovos, juvenis ou mesmo os adultos. fique 

a conhecer melhor as espécies que deve 

proteger e quais as exóticas a “remover”. 

25 JUl  ConCentração: Centro Coordenador de    

transportes | 08H00

inscrições limitadas até 23 de julho.

org: lpn – Centro de educação ambiental do Vale gonçalinho

parceria: parque natural Vale do guadiana.



 32 btt

lUA DE VErão 
- 5º passeio btt noturno - 

Venha despertar os seus sentidos e 
descubra outro lado da planície. 
oriente-se na noite. fortaleça o seu 
espírito de aventura através da realização 
deste passeio noturno em btt. 
acompanhado por elementos da associação 
100 trilhos que guiarão todo o percurso, 
aventure-se pelos caminhos em perfeita 
harmonia com a lua cheia e as estrelas, 
numa viagem gratificante ao mundo 
noturno do Campo branco. 

Distância passeio: aprox. 30 Km

Dificuldade passeio: baixa, acessível a todas as idades.

obrigatório uso de capacete de proteção e luzes.

1 AGo  ConCentração: parque infantil (Castro 
Verde) | 21H30
organização: associação 100 trilhos.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde.
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Carlos paCHeCo



JoGoS SEM FroNTEirAS 

atenção equipas! 
aproxima-se mais uma edição dos Jogos 
sem fronteiras. essa enérgica prova 
que volta a testar a capacidade física e 
intelectual dos mais aventureiros.
nesta quinta edição, os Jogos sem 
fronteiras têm como tema o fitness, 
modalidade que inspirará o conjunto 
de divertidas provas preparado para a 
competição. aconselha-se por isso alguma 
destreza, rapidez e espírito de equipa! 

Participa e diverte-te!

15 JUN  Campo de Jogos de areia | 21H00             
16 JUN  praça da repúbliCa | 21H00
inscrições limitadas até 11 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 

org: Câmara municipal de Castro Verde

34 Jogos sem fronteiras



 Jogos ConCelHios 35

18 JUN  anfiteatro muniCipal | 21H30                    

organização: Câmara municipal de Castro Verde

Colaboração: sociedade filarmónica 1º de Janeiro. grupo de 

Violas Campaniças “moços d’uma Cana”. Crba - secção de 

Castro Verde. 

JoGoS CoNCElHioS 2015

festa de enCerramento

Cerca de 2000 participações. 36 
modalidades desportivas. 4 meses de 
atividade física. 
números que traçam um balanço positivo 
desta edição 2015 dos Jogos Concelhios, 
iniciativa que, nos últimos 14 anos, tem 
cumprido a sua missão de promover a 
adoção de estilos de vida saudáveis 
através do incentivo à prática regular de 
atividade física.
quatro meses depois, os Jogos Concelhios 
preparam-se para encerrar em festa mais 
uma edição. demonstrações, entrega de 
prémios aos vencedores e muita animação 
compõem o leque de atividades para esta 
noite. 

partiCipação

grupo de Violas Campaniças “moços 
d´uma Cana”
banda filarmónica 1º de Janeiro



CirCUiTo NACioNAl DE GirA-PrAiA
CirCUiTo NACioNAl DE VolEiBol DE PrAiA - VollEy SUMMEr AliVE!

fruto das dinâmicas promovidas pela aVal – associação de Voleibol do alentejo, Castro 
Verde tem recebido inúmeras iniciativas desportivas, de âmbito nacional e regional, que 
têm potenciado a divulgação e o crescimento da modalidade. 
nos meses de junho e julho, os Circuitos nacionais de gira-praia e de Voleibol de praia – 
Volley summer alive! regressam ao Campo de Jogos de areia de Castro Verde, onde serão 
disputadas as etapas nacionais e regionais, que contarão com a presença de muitos 
atletas e amantes da modalidade.

CirCUiTo NACioNAl DE GirA-PrAiA
etapa do Circuito regional / nacional

20 E 21 JUN  Campo de Jogos de areia       

VollEy SUMMEr AliVE 2015 
CirCUiTo NACioNAl DE VolEiBol DE PrAiA
etapa do Circuito regional / nacional

18 E 19 JUl  Campo de Jogos de areia      

organização: aVal – associação de Voleibol do alentejo.

Colaboração: Câmara municipal de Castro Verde

36 Voleibol
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 38 ÉpoCa balnear

13 JUN A 13 SET  pisCinas muniCipais                  
rua José gomes ferreira 

7780 Castro Verde 

tel.: 286 328 084

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 17 anos - 2,20 € 
maiores de 18 anos - 2,70 € 
menores de 9 anos - entrada gratuita 
(desde que acompanhados por adulto) 
descontos na entrada de final de tarde 
(depois das 17h30). 

Preços especiais na aquisição de cartões 
temporários

pisCinas muniCipais de Castro Verde

nesta Época balnear 2015, 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!

 ABErTUrA éPoCA BAlNEAr 2015 



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

 telefones úteis  39
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www.cm-castroverde.pt


