
DEPOIS DO ENSAIO, DE INGMAR BERGMAN  
35.ª produção de 'a bruxa TEATRO', com encenação de Figueira Cid, que reflete 
sobre o amor, a obsessão e a rejeição. Durante o que seria uma conversa casual, 
surge uma avalanche de revelações pessoais. Inseguranças, quereres, desamores 
vão transformando o texto em obra confessional.  
Local: Évora - Espaço Celeiros ( R. do Eborim )   
Horário: De quarta a sábado às 21h30  
Prod.: A bruxa TEATRO em parceria com a Câmara Municipal de Évora e com o apoio da União de 
Freguesias de Évora, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Diana FM. 
+ info. /reservas: T. 266747047 - https://b-m.facebook.com/abteatro/ 

.: TEATRO                                                                    Até 20 de abril 
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SEMANA SANTA  
É o tema da conferência que será proferida pelo Dr. Joaquim Mariano Cabaço ( União 
das Misericórdias Portuguesas ) , à qual se segue um concerto pela Associação 
Cultural Orquestra do Alentejo, de Évora, no âmbito do programa Semana Santa no 
Crato, a decorrer até dia 22 de abril. 
Local: Crato - Igreja Matriz do Crato 
Horário: 17h00 
Org.: Município do Crato, Santa Casa da Misericórdia da Vila do Crato e Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição 
+ info.: T. 245990110 - www.cm-crato.pt/  

.: CONFERÊNCIAS /CONCERTOS                                         20 de abril 

    1.º CONCURSO DE CURTAS - METRAGENS - MOURA 2019  
Apresentação dos trabalhos selecionados no âmbito do concurso sob o tema «Ditadura 
em Portugal», que tem por objetivo promover o debate através de uma mensagem de 
consciencialização e de uma abordagem pedagógica sobre o que é a ditadura e como 
era praticada no nosso país. A iniciativa integra o programa comemorativo do 45.º 
Aniversário do 25 de abril, no concelho de Moura. 
Local: Moura - Cineteatro Caridade 
Horário: 21h00 
Org.: Câmara Municipal de Moura 
+ info.: T. 285251702 - www.cm-moura.pt/  

.: CINEMA                           24 de abril 

“ L ANZAROTE - A JANELA DE SARAMAGO ”   
Inauguração da exposição de fotografia de João de Vilhena constituída por imagens de 
José Saramago e da ilha onde viveu por quase 20 anos, acompanhadas de textos do 
Prémio Nobel português. As fotografias de João Vilhena já foram exibidas em várias 
cidades portuguesas e espanholas e integram o livro "Lanzarote - a janela de 
Saramago".  
Local: Ferreira do Alentejo - Museu Municipal - Núcleo sede 
Horário: 18h00 
Org.: Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo - Museu Municipal 
+ info.: T. 284738700 - https://ferreiradoalentejo.pt/ 

.: EXPOSIÇÕES                                                                    24 de abril 



.: MÚSICA                                                                         24 de abril 

.: MÚSICA                                                                           24 de abril .: DANÇA                                                                             27 de abril  

.: MÚSICA                                                                           28 de abril 

 

 
CONCERTO DE MIGUEL ARAÚJO 
Na noite da Liberdade, Miguel Araújo, músico, cantor, compositor e letrista 
português, autor de alguns dos maiores sucessos, a nível nacional, do século 
XXI, realizará um concerto no qual estará acompanhado por dez músicos. No 
âmbito das comemorações do 45.º aniversário do 25 de Abril segue-se ainda 
fogo de artifício e DJ Set de Carolina Torres. A entrada é livre. 

Local: Sines - Castelo de Sines     Horário: 22h30 
Org.: Câmara Municipal de Sines 
+ info.: T. 269630600 - www.sines.pt/ 

 
 

HIDEBEHIIND  
Espetáculo de dança, com conceção e performance de Josefa Pereira (Brasil ) , 
direcionado a M/18 e com a duração de 35m. 
 
Local: Serpa - Musibéria  
Horário: 18h30 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria, com o apoio institucional do Município de 
Serpa 
+ info.: T. 284 540 600 - https://www.facebook.com/musiberia/  

 

 

RECITAL DE PIANO, POR PHILIPPE MARQUES 
Neste recital Philippe Marques, do Movimento Patrimonial para a Música 
Portuguesa, interpretará ao piano Sonatas de João Domingos Bomtempo. 
 
Local: Évora - Convento dos Remédios 
Horário: 18h00  
Org.: Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora  
 
+ info.: T. 266746750 - https://eborae-musica.org 

 
 

“ A PROXIMIDADE E O  LADO CONTRÁRIO ”   
Espetáculo musical pelo grupo Zanguizarra, integrado no programa 
comemorativo dos 45 anos do 25 de abril, no concelho de Viana do Alentejo. O 
Zanguizarra nasce de uma sonoridade de incontornável atualização da música 
popular portuguesa pela fusão com a música lusófona.  
Local: Cineteatro Vianense 
Horário: 22h00 
Org.: Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
+ info.: T. 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt 

.: MÚSICA                                                                             25 de abril  
 
 “ 40 ANOS NUMA NOITE ”  
 Espetáculo que celebra quatro décadas de UHF e integra as comemorações    
dos 45 anos da Revolução dos Cravos. A banda rock de Almada liderada por 
António Manuel Ribeiro revisitará os maiores sucessos que cruzam gerações e 
temas do disco “A Herança do Andarilho ” ( 2018 )  inspirado na obra de José 
Afonso, o músico e poeta que ligou, para sempre, o nome de Grândola aos 
ideais de liberdade. Local: Grândola - Parque de Feiras e Exposições  - Horário: 22h30 
Org.: Município de Grândola, Juntas de Freguesia e movimento Associativo do concelho. 
+ info.: T. 269450000 - www.cm-grandola.pt 

  “V ISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO - 2018/2019  
Com o objetivo de promover o património cultural da região, esta iniciativa decorre até 
julho, uma vez por mês, sempre ao sábado, com inscrições gratuitas. As próximas 
visitas, dirigidas a um grupo de 20 pessoas (máximo ) , realizam-se em Alcácer do Sal, 
à Cripta Arqueológica do Castelo e ao Museu Municipal Pedro Nunes. 
Locais/Horários: Alcácer do Sal - 10h30 - Cripta Arqueológica / 14h30 - Museu Municipal 
Pedro Nunes 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com o apoio do Município de Alcácer do Sal 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                     27 de abril 
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