
TARRAFAL PROMOV - PRIMEIRA EDIÇÃO

Tema: Comemoração dos dias da Fundação do Concelho e 25 de Abril e, Encerramento 
do Ex - Campo de Trabalho de Chão Bom – 01 de Maio

Programa:

1. Data: 24 de Abril a 4 de Maio 2014

Assunto: Exposição CAO na CM, 
Hora - Inauguração 24 de Abril 15:30h
Exposição referente aos trabalhos efetuados no CAO no âmbito do projeto “Ar no Mar” 
de Virgínia Fróis, a oficina “Sentido Figurado” e a oficina “novas formas. A cestaria como 
matéria”.
Serão expostos os objetos artísticos produzidos durante essas ações.

2. Data: 25 de Abril de 2014

Assunto: Inauguração do Posto de informação Turístico e do Gabinete de Turismo 
Hora: 10:00h
Com a materialização desses investimentos, pretende-se promover do Concelho 
enquanto alternativa e destino para o Turístico Regional, Nacional e internacional, por 
Excelência, e fazer do Tarrafal a Capital Regional do Turismo.



3. Data: 26 de Abril de 2014

Assunto: Conhecer Centro de Artes com professores do Tarrafal
Hora: 10:00h
O CAO de portas abertas aos professores do Tarrafal. No âmbito do dia internacional 
dos professores (23 de Abril) pretende-se aproximar o pessoal docente do Tarrafal, ao 
CAO. Desde as monitoras dos jardins-de-infância, passando por todos os níveis escolares 
até ao ensino superior, todos estão convidados. A visita será composta por palestra 
sobre o CAO, seus objetivos e propósito. Haverá demonstrações ao vivo pelos artesãos 
de Trás di munti e, um almoço onde o convívio e a troca de ideias serão a nota 
dominante. A educação e a arte, ligações para o futuro do ensino. A participação será 
efetuada mediante inscrição prévia.
Concentração 
hora: 9:30h
Partida
hora: 10:00h



Regresso
hora: 15:00

Programa:
10:30 - Conversa sobre o CAO, a educação e a arte, ligações para o futuro do ensino.
11:30 - Projecção do filme “Oleiras de trás di Munti” 8’m
11:45 - Demonstracção ao vivo de olaria e cestaria pelos artesãos do CAO
12:30 - Almoço tradicional
15:00 – Regresso



4- Data: 01 de Maio de 2014

Assunto: Conhecer Museu da Resistência
Hora: 08:30
O Museu da Resistência abre as suas portas, aos habitantes do Concelho do Tarrafal, e 
em especial aos estudantes e jovens interessados em conhecer a história escondida por 
detrás dos muros do antigo campo de concentração. Visitaremos também o cemitério, 
onde serão simbólicamente homenageados todos os antigos combatentes e lutadores 
pela liberdade ali sepultados.A importância da luta antifascista para o surgir dos 
movimentos para a independências das ex-colónias portuguesas. O museu como 
transmissor de conhecimento e facultador de memória. Jornadas pelo direito à 
liberdade e ao trabalho. Sensibilização da população para a importância dos direitos do 
homem. 
Concentração
Hora: 8:00 (em frente à CMT e à delegação da CMT em Chão Bom)
Partida
Hora: 8:15
Regresso
Hora: 11:00
Programa:
8:30 - Visita guiada ao ex-campo de concentração e Museu da Resistência, com José 
Soares (Historiador) e João da Mata (Gestor do Museu da Resistência)
10:00 - Visita ao cemitério para homenagem aos combatentes pela liberdade
11:30 - Regresso

                                                                         

5- Data: 3 a 4 de Maio de 2014

Assunto: Feira do Município
Hora: Abertura dia 03 de Maio às 10:00h



A Feira do Município pretende promover e divulgar os produtos feitos no concelho. Será 
efetuadas com uma periocidade mensal, acontecerá sempre no primeiro fim de semana 
de cada mês, excetuando o mês de Janeiro, onde coincide com a festa do dia do 
Município e de Santo Amaro Abade. Estará aberta a todos os interessados em participar. 
A CMT, sob Coordenação do Gabinete de Turismo e em sintonia com o conselho 
Municipal das Feiras, tem o direito de fazer a seleção dos feirantes, esta que será 
mediante inscrição ou convite. Em simultâneo existirá uma programação cultural, que 
incidirá sobre os artistas locais, sendo a música o teatro, as artes performativas e 
plásticas o conteúdo a apresentar. A feira será realizada na Praça Central da cidade do 
Tarrafal e no MMAC. A participação estará limitada ao número máximo de quinze 
stands. Todas as feiras será convidado um Município a expor os seus produtos e serviços 
na feira. O encerramento da primeira edição da Feira, será no dia 4 de Maio às 18:00h, 
com provas de produtos da gastronomia local, com início, a partir das 16:00h
Abertura 
Dia 3 de Maio
Hora: 10:00
Encerramento
Dia 4 de Maio
Hora : 18:30
Programa
Actividades Culturais dia 3 Maio na Praça central do Tarrafal 
Tabanka 
Hora: 10:00
Actividades Culturais no MMAC-T
Hora: 18:30
Batuco Fidjus Santo Amaro
Cimboa Nhú Eugénio
Funáná Moisés
Cómicos Tarrafal
Actividades Gastronómicas e culturais dia 4 de Maio no MMAC-T
Degustação de produtos da gastronomia local
Hora: 16:00
Encerramento da Feira com concerto
Mentis Kriolo
Hora :18:30


