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LUCERNA  A ALUMIAR O ENTRUDO 

São mais de vinte mil as pequenas Lucernas que voltaram a ver a luz do dia, depois de 
terem sido descobertas em Santa Bárbara de Padrões, concelho de Castro Verde. Do 
que se sabe da História, ali teriam sido depositadas, num local de culto, um santuário 
talvez, relatando mais de trezentos anos de uso, entre os séculos I e III, quando Portugal 
– que ainda não o era –, se regia pelas leis que sopravam de Roma.

E há mais que nos contam estes pequenos objetos silenciosos, depois dos estudiosos 
se dedicarem a ouvir-lhes a História. De que vêm de muitos sítios. De que o mate-
rial do qual são feitos atesta às muitas, ou poucas posses de quem ali os deixou.  
De que as cenas neles inscritas nos transportam numa viagem entre a mitologia  
e a vida quotidiana. De que as diferentes matérias usadas para a combustão nos falam do 
tempo em que se usava o azeite, a cera de abelha e diferentes resinas como fonte de luz.

Em 2019 o Entrudanças decorre de 1 a 3  de março, evocando a Lucerna, numa 
homenagem à luz e à história da região. Celebremos a noite que se faz dia. O pa-
vio e o Sol, cujas chamas se transformam em luz. A claridade e a sombra, que em 
compasso marcam o tempo dos seres vivos. Sintamos assim a festa do Entrudo 
como a festa da luz e o pretexto para percorrer a sua simbologia, na marcação dos 
dias frios e escuros do inverno, que em breve darão espaço aos dias luminosos da 
primavera a caminho do verão. A Lucerna como lamparina mágica, dos desejos  
e sonhos que se tem para o futuro. A candeia, feita de barro, iluminada pelo azeite, 
frutos da terra intrinsecamente ligados ao Alentejo e à mestria humana.

Aproveitemos estes três dias de festival para viver o Entrudo na planície alentejana 
com programação diversa onde a dança, a música, o cante e a gastronomia são  
o mote. Celebremos esta festa no seio de uma comunidade, que há muito recebe 
de braços abertos quem a visita para mais um Entrudanças. Aceitemos também  
o convite para visitar os espaços museológicos como Museu da Lucerna em Castro 
Verde e o Museu da Ruralidade, em Entradas, redescobrindo as searas onduladas ao 
ritmo dos nossos pés e sentidos.

A programação é extensa, e permite que se explorem as diferentes propostas artísticas 
nacionais e internacionais, que transformam o festival num espaço aberto de diálogo 
intercultural. Celebremos assim o nosso passado e os objetos que a ele nos ligam,  
e sigamos a luz da Lucerna, que este ano vai alumiar Entradas e guiar-nos rumo a um 
Entrudo muito bem passado.

* Inscrições limitadas + 5 euros (transporte, seguro, prova de vinho e caneca Biosfera)      ** Inscrições gratuitas e limitadas. Todas as inscrições são feitas no Secretariado do Festival.      

*** Inscrições limitadas +  5 euros (incluem almoço)   **** Atelier autónomo a realizar com os materiais disponíveis.

PREÇOS  
Bilhetes para Residentes  do Concelho de Castro Verde*
Passe completo: 14 euros
Bilhete 1 dia: 6 euros
Bilhete Noite: 5 euros

*Para usufruir deste desconto tem de apresentar um documento que comprove a sua
residência (Bilhete de Identidade ou Carta de Condução ou Cartão de Eleitor).

Bilhetes Público Geral
Passe completo: 30 euros
Bilhete 1 dia: 15 euros
Bilhete Noite : 10 euros

As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam bilhete. 
DESCONTOS:  As associações parceiras terão de enviar previamente a listagem dos sócios. 
O desconto é apenas aplicável ao valor do passe completo. Apenas os sócios/alunos PédeXumbo 
terão direito a usufruir de desconto nos bilhetes diário/noite. As atividades com custo custo 
adicional não têm desconto.

SOBRE O PROJETO  iLUZão 

"Viajaremos anos-luz, daremos a volta ao universo, a partir destes mesmos 
olhos, até chegarmos dentro do nosso peito."  
                                                                                                                                             Ângela Rocha 

A partir do tema Lucerna, a Luz tornou-se guia para o desenvolvimento do projeto de 
criação artística com a comunidade de Entradas e Castro Verde.

Ao longo de seis semanas foram exploradas plasticamente diferentes facetas da 
Luz. Começou-se pelo Sol, como deus e fonte de vida, guia do tempo: construiu-se 
um relógio de sol, formando um ciclo de luz, desde o nascimento do sol até à noite. 
Observou-se o mundo através das cores favoritas dos participantes, descobrindo-se 
o Sol da música, os bichos fotoluminescentes e a luz negra, o arco-íris, as auroras 
boreais. Escreveu-se com luz e foram desvendadas as mensagens da tinta invisível, 
viram-se os relâmpagos e as estrelas cadentes, e tanto mais.
 
Para que esta viagem se torne realmente luminosa, será partilhada com todos. As-
sim, durante o desfile, a luz será celebrada, tentando expandi-la em reflexos nas 
paredes, acompanhada por ritmos e letra dos participantes, culminando na apre-
sentação final de uma história luminosa que foi construída página a página ao longo 
das semanas e que será apresentada pelos próprios alunos.
 
Este projeto foi dinamizado por Ângela Rocha nas artes plásticas e por Miguel 
Fevereiro nas artes musicais, com o apoio da equipa PédeXumbo e com a brava 
participação da Associação ART, da Escola primária de Entradas – pré-primária  
e 1º ciclo, da turma do 2ºB do Centro Escolar nº2 de Castro Verde, do Lar Frei Ma- 
noel das Entradas e comunidade de Entradas.

SEXTA-FEIRA  |  1 março
18h00 - 20h00 - ABERTURA DO ENTRUDANÇAS
– Abertura de Feira de Artesanato
– Trio de Percussões Tradicionais  > Ruas de Entradas
– Abertura de Exposição de Fotografia "15 anos de tradição em Entradas"  > Museu 
da Ruralidade
– Cante Infantil com alunos da EB1 e JI de Entradas  > Museu da Ruralidade
– Baltazar Coelho (Acordeão)  > Museu da Ruralidade
– Abertura da Feira do Livro Usado e Troca de Livros (a decorrer todos os dias) > Biblioteca
19h00 - 20h30 – Oficina de Danças Gregas Antigas com Cláudia Laia  > Salão CRE
21h00 - 22h00 – Concerto com Talego  > Praça Zeca Afonso
22h00 - 23h30 – Baile com Ledok (PT)  > Salão CRE
00h00 - 01h30 – Baile com Duo De Schepper-Sanczuk  (BE)  > Salão CRE

SÁBADO  |  2 março
10h00 - 12h00 – Visita à Herdade das Fontes Bárbaras – Grupo Musical Primeira 
Forma*  > Encontro junto ao CRE
10h30 - 11h30 – Sessão de Contos com LPN  > Biblioteca
11h00 - 12h30 – Oficina de Danças Circulares Sagradas c/ Leónia de Oliveira  > Salão CRE
11h30 - 12h30 – Pinturas faciais e modelagem de balões  > Biblioteca
11h30 - 12h30 – Consumo Sustentável - Debate com LPN  > Praça Zeca Afonso
11h30 - 12h30 – Oficina de Lucernas com Maria Henriques e Cidália Matos  
do Museu da Lucerna **  > Escola Primária
13h30 - 14h30 – Animação Musical com o grupo Primeira Forma   
 > Sociedade Entradense, Restaurantes A Cavalariça e o Celeiro
14h30 - 16h00 –  Desfile Projeto Comunitário Escolas "iLUZão" com direcção artística 
e dinamização de Ângela Rocha e Miguel Fevereiro e com JI de Entradas, Centro 
Escolar Nº 2, ART, Associação de Respostas Terapêuticas, Escola Secundária de Castro 
Verde, Lar Frei Manoel das Entradas, Comunidade Local de Entradas > Concentração 
junto às Escolas de Entradas
16h00 - 18h00 –  Cantes na Praça: As Ceifeiras de Entradas / Grupo Coral Amigos do 
Alentejo do Feijó / Grupo Música Popular Campos do Alentejo  > Praça Zeca Afonso
16h00 - 17h30 –  Oficina de Dança Forró com Espaço Baião  > Salão CRE
– Oficina de Danças Gregas Antigas com Cláudia Laia  > Tenda CRE
16h30 - 17h30 –  Oficina de Luz, som e magia... à brincadeira com Taças Tibetanas  
com Tânia Faísca  > Biblioteca
17h30-19h00 – Atelier de material reciclado – Lucernas ****  > Biblioteca 
17h30 - 19h00 – Oficina de Danças da Gasconha com Mati@s  > Salão CRE

18h00 - 19h00 – Oficina de Cante com Celina da Piedade  > Museu da Ruralidade
18h00 - 21h30 – Modas com Sotaque  > Taberna do Pedro Feio, Café Central, Café  
da Praça, Adega das Ceifeiras, Espaço Artesanato
18h30 - 21h30 – "Acordeando" com Rodrigo Mauricio (acordeão)  > Sociedade Entra-
dense, Restaurantes A Cavalariça e o Celeiro
19h00 - 20h30 – Baile com Nat-U-ra (PT)  > Salão CRE
21h30 - 23h00 – Concerto com Grupo Terra Branca  > Praça Zeca Afonso
22h30 - 00h00 – Baile com Forró Power Trio (PT/BR)  > Salão CRE
00h00 - 00h30 – Concursos de Máscaras  > Salão CRE
00h30 - 02h00 – Baile com La Base Duo (FR)  > Salão CRE

DOMINGO  |  3 março
09h30 - 12h00 – Visita ao Museu da Lucerna – Cante com As Camponesas de Castro 
verde e música com Grupo de Concertinas Águias Vermelhas**
11h00 - 12h30 – Oficina de Samba de Gafieira com Espaço Baião  > Salão CRE
11h00 - 13h30 – Oficina de Gatronomia com Amália Marujo***  > Escola Primária
11h30 - 12h30 – Oficina para Famílias: As aventuras do Roberto: Tum Tum Ai –  
História com workshop de acrobacias e artes plásticas Pradiante Atelier de Arte 
Infantil  > Tenda CRE
12h00 - 16h00 – Grupo de Concertinas Águias Vermelhas  > Restaurantes A Cavalariça, 
O Celeiro e Taberna do Museu da Ruralidade
14h00 - 14h45 – Encontro de Tocadores de Harmónica  > Museu da Ruralidade
14h30 - 15h15 – Magia com Serge & Faty  > Biblioteca
15h00 - 16h30 – Oficina de danças Portuguesas com Eva Parmenter  > Salão CRE
– Oficina de Dança Inversões com Natércia Lameiro  > Tenda CRE
– Oficina do Combo Musical dedicado ao repertório da Gasconha com Didier Oliver  
(La Base Duo)  > Museu da Ruralidade
– Oficina de Canto dedicado ao repertório da Gasconha com Joachim Montbord  
(La Base Duo)  > Museu da Ruralidade
15h30 - 16h00 – Hora do conto "Acho que posso ajudar!"  > Biblioteca
15h30 - 16h30 – Concerto Banda Filarmónica 1º de Janeiro  > Igreja Matriz
17h00 - 18h00 – Grupo Coral da Mina de são Domingos; Grupo Trigo Roxo > Praça 
Zeca Afonso
17h00 - 18h30 – Oficina de danças da Gasconha com Mati@s  > Salão CRE
18h00 - 19h00 – Oficina de Cante para Famílias Grupo Coral Juvenil de  
Castro Verde  > Biblioteca
18h00 - 19h00 – Baile com Delicatessen (PT)  > Museu da Ruralidade
18h00 - 21h00 – Animação Musical com Trigo Roxo  > Taberna do Pedro Feio,  
Café Central, Café da Praça, Adega das Ceifeiras
20h00 - 21h30 – Baile com La Base Duo (FR)  > Salão CRE
22h00 - 23h30 – Baile com Parapente700 e Juan de la Fuente (PT/ES)  > Salão CRE
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