
“ V ILA VIÇOSA À MESA ”  - SEMANA DO BORREGO 2019  
Festival gastronómico que decorre anualmente em Vila Viçosa, na primeira 
semana de cada mês, com o intuito de evidenciar a gastronomia local e de 
atrair turistas e visitantes que procuram degustar o melhor que há no 
concelho. Durante esta semana os restaurantes aderentes irão apresentar 
pratos tradicionais elaborados à base de carne de borrego, um dos símbolos da gastronomia 
alentejana e da época de Páscoa que se aproxima. 
Local: Vila Viçosa - Consultar programa com restaurantes aderentes 
Org.: al Stones, Câmara Municipal de Vila Viçosa e restaurantes aderentes  
+ info.: www.cm-vilavicosa.pt/ 

.: FESTIVAIS                                   De 1 a 7 de abril 

 Agenda Cultural n.º 07/2019 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 -  sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                   Direção Regional de Cultura do Alentejo   

  

   

  SOAM AS GUITARRAS  
Festival singular que, em espaços intimistas, promove espetáculos inéditos, permitindo   
uma maior proximidade entre o público e os artistas. Nesta segunda edição, e na cidade 
de Évora, o programa conta com os nomes de David Fonseca, Marta Pereira da Costa e 
Tiago Bettencourt, Rubel, Royal Bermuda, The Legendary Tigerman e Calcutá, e Ricardo 
Rocha. 
Locais: Évora - Teatro Garcia de Resende e Igreja São João Evangelista (Palácio de 
Cadaval )  - consultar programa  
Org.: Câmara Municipal de Évora 
+ info.: T. 266777000 - www.cm-evora.pt  

.: FESTIVAIS                                                             De 4 a 7 de abril 

PROGRAMA SENSIBILIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL—2019  
A 8.ª edição deste programa abre com a iniciativa ‘ A Teia de Melissa ’ - Leitura 
encenada, por Ágata  Pereira e Andreia Albernaz, a assinalar as comemorações do Dia 
Internacional do Livro Infantil ( 2 de abril ) , e com uma visita ao Sítio Arqueológico de 
Miróbriga, dirigidas a alunos do 5.º ano, de Santiago do Cacém, pré-inscritos. Este 
programa contempla atividades em diversas áreas artísticas e tem por objetivos a 
formação de públicos e a sensibilização da faixa etária infantojuvenil para a importância 
da preservação do património cultural imóvel. Local: Santiago do Cacém - Sítio Arqueológico de 
Miróbriga - Horário: 14h00  Org.: DRCAlentejo com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém  + info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: LEITURAS ENCENADAS                                                       5 de abril 

“ E U GOSTO MUITO DO SENHOR SATIE ” , DE JOANA GAMA 
Neste espetáculo para toda a família, a partir dos 6 anos de idade, Joana Gama 
inspira-se no compositor francês  Erik Satie para tocar piano e contar histórias 
com humor. A entrada é livre mediante reserva. 
 
Local: Montemor - o - Novo - Sociedade Carlista  
Horário: 16h00 
Promoção.: O Espaço do Tempo  
 
+ info./reservas: T. 913699894- silvia.tecedeiro@oespacodotempo.pt 

.: CONTOS/MÚSICA                                                              6 de abril 

© Joana Gama  



.: DEBATES                                                                         9 de abril 

.: TEATRO                                                                  12 e 13 de abril .: VISITAS GUIADAS                                                              13 de abril 

.: RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS                                           Até 15 de abril .: PRÉMIOS LITERÁRIOS                                                Até 30 de abril 

 
 

‘ Q UEM FAZ DE QUEM? A INTERPRETAÇÃO DE PERSONAGENS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS, DE ORIGEM 
ASIÁTICA, LGBT ’   
Debate da Acesso Cultura que terá lugar em sete cidades do país em simultâneo, 
incluindo Évora, com o objetivo fazer refletir sobre questões relacionadas com a 
polémica em relação à interpretação de personagens com deficiência, negros ou de 
origem asiática, LGBT, no teatro e no cinema. Entrada livre. 
Local: Évora - Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  - Horário: 18h30 
Org.: Acesso Cultura em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info.: T. 266769450 - https://acessocultura.org/encontros/debates/  

 
 
      

PERSONAS, DE ANA LUENA E JOSÉ MIGUEL SOARES  - Espetáculo final da 3.ª edição do    
Laboratório de Criação Cénica, com encenação de Ana Luena, resultado de uma reflexão 
em torno do retrato que incidiu num trabalho de pesquisa e de investigação. Foi também 
a partir deste trabalho que se construiu uma exposição de fotografia, de José Miguel 
Soares, que poderá ser visitada de 9 a 26 de maio. 
Local: Évora - Teatro Garcia de Resende ( espetáculo ) / Palácio Cadaval ( exposição )  
Horário: 22h00 ( espetáculo )  Criação/Prod.: Malvada - Associação Artística, em 
coprodução com a CM de Évora e com o apoio da DRCAlentejo e da União de Freguesias de Évora 

+ info.: T. 960268843 - Malvada - Associação Artística - Facebook 

 
 

“ N O CASTELO DE ELVAS COM UM GATO MUITO ESPERTO ”  
Visita dinamizada e atividades dirigidas a crianças até aos 10 anos de idade, 
acompanhadas por adultos, no âmbito da iniciativa ‘  Visitas ao Património - Alentejo 
2018/2019 ’  que decorre até julho de 2019, com um programa que contempla várias 
visitas guiadas e workshops. As inscrições são gratuitas. 
Local: Elvas - Castelo de Elvas  
Horário:10h30 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt 

 
 

 
TRADIÇÃO > < CONTEMPORÂNEO  
Decorre o prazo para candidaturas no âmbito do programa de residências artísticas 
dirigido a criadores residentes na região Alentejo, nas áreas da cerâmica, terra e/ou 
novos media. Este concurso pretende desafiar, artistas, designers e arquitetos, para a 
criação de obras que contribuam para um processo continuado de reinterpretação, 
cruzamento e inovação de técnicas.  

Local: Montemor - o - Novo - Oficinas do Convento - Convento de S. Francisco  
Org.: Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação 
+ info.: T. 266899824 - www.oficinasdoconvento.com 

 

 

13.ª  EDIÇÃO DO ‘ PRÉMIO LITERÁRIO JOSÉ LUÍS PEIXOTO ’  
Prémio que tem por objetivo homenagear o autor que lhe dá o nome, José Luís 
Peixoto, natural do concelho de Ponte de Sor, e incentivar  a criação literária e o 
gosto  pela escrita, entre os jovens. Neste ano de 2019 o prémio destina-se a 
premiar trabalhos inéditos em prosa. O prazo para apresentação de trabalhos 
decorre até 30 de abril.  
Local: Ponte de Sor - Sede de Município de Ponte de Sor  

Org.: Câmara Municipal de Ponte de Sor 
+ info./Regulamento: T. 242291580 - www.cm-pontedesor.pt 

“ A RTUR PASTOR: PAISAGENS URBANAS AO SUL ”  
Conferência que será proferida por Paulo Batista, investigador integrado do CIDEHUS - 
UÉ, no âmbito da exposição ‘ Paisagens Urbanas no Alentejo de Artur Pastor ’  que 
pode ser visitada até dia 18 de abril. A entrada é livre.  
Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos  
Horário: 17h30 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo, CIDEHUS - Universidade de Évora e 
Associação de Solidariedade Social dos Professores - Delegação Distrital de Évora. 
+ info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt  

.: CONFERÊNCIAS                                                                 10 de abril 


