
“ M UNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA?”  
É o tema do primeiro debate da Acesso Cultura, em 2020. Realiza-se 
em dez cidades do país, em simultâneo, entre as quais Évora. Nesta 
cidade o debate conta com a participação dos seguintes 
convidados: José Russo (CENDREV); Luís Garcia (Assessor Cultural 
na Câmara Municipal de Évora); Marcial Rodrigues (Grupo Pro-Évora) e Pablo Vidal (Sociedade 
Harmonia Eborense). A moderação estará a cargo de Leonel Alegre (Universidade de Évora). A 
entrada é gratuita (sujeita à lotação das salas). 
Local: Évora - Igreja de S. Vicente    Horário: 18h30     Org.: Acesso Cultura 
+ info.: T. (+351) 266 777000 - https://acessocultura.org/ 

.: DEBATES                                                                 18 de fevereiro 
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UM OUTRO FIM PARA A MENINA JÚLIA 
Espetáculo de Tiago Rodrigues - Teatro Nacional D. Maria II, a partir do texto de 
August Strindberg. Um outro fim possível para as personagens da história leva-
nos a reencontrar Júlia, João e Cristina, 30 anos mais tarde, treinados pela vida a 
encontrar a felicidade nas pequenas coisas.  
 
Local: Portalegre - Grande Auditório do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre 
Horário: 21h30 
Org.: Município de Portalegre 
+ info.: T. 245307498 - http://caeportalegre.blogspot.com/  

.: TEATRO                                                                  21 de fevereiro 

ENTRUDANÇAS 2020  
O Festival de Inverno e de Carnaval da PédeXumbo surgiu em 2000 para que o inverno 
fosse também altura de dançar e aprender. Com o pretexto da celebração do Entrudo, 
durante três dias aprendem-se danças do mundo e outros saberes ligados às tradições, 
à música, aos instrumentos, ao canto…  
A edição deste ano, cujo tema é o ‘Pão’, volta a sugerir à comunidade celebração 
partilhada com muita música e dança.  
Local: Castro Verde - Entradas 
Org.: Associação PédeXumbo, Câmara Municipal de Castro Verde e Junta de Freguesia de Entradas   

+ info.: T. 266732504 - http://pedexumbo.com/  

.: FESTIVAIS                             De 21 a 23 de fevereiro 

MASTERCLASS DE CLARINETE 
Encontram-se abertas, até 14 de fevereiro, as inscrições para a masterclass sob 
orientação de Manuel Jerónimo, que assenta no trabalho de conjunto e individual, com 
execução de obras e identificação de possíveis correções, desde a postura, ao uso do 
instrumento. Os destinatários são pessoas de qualquer idade que já toquem há pelo 
menos dois anos. À masterclass segue-se um concerto pelos participantes.  
Local: Évora - Convento dos Remédios   Horário: Masterclass - 10h00 / concerto - 17h00 
Org.: Eborae Mvsica, entidade financiada por MC//DGArtes, com o apoio do Município de Évora e 
Órgãos de Comunicação Social 
+ info.: T. 266746750 - https://eborae-musica.org/  

.: MÚSICA                                                                    22 de fevereiro 

© Filipe Ferreira 



No âmbito de uma parceria entre a Vox Angelis e a Fundação Amália Rodrigues, este 
espetáculo, em digressão nacional e no estrangeiro, insere-se nas Comemorações 
Oficiais do Centenário da Fadista, organizadas pela Fundação Amália Rodrigues e 
pela Comissão Nacional do Centenário de Amália Rodrigues. Com esta digressão, 
pela Vox Angelis, é dada a conhecer a música de Amália, os seus poetas e os seus 
compositores, mas também a História da sua Vida, do Fado e da Cultura Portuguesa 
do Séc. XX.  Local: Beja - Pax Julia - Teatro Municipal  Horário: 15h00  Promotor: Município de Beja  
Bilhete: 5€  +info.: T. 284315090 - https://paxjulia.bol.pt/ 

.: MÚSICA                                                                  22 de fevereiro 

Exposição itinerante de fotografia, da autoria de Pedro Inácio. A mostra resulta de um 
levantamento fotográfico realizado para um trabalho de investigação sobre sistemas 
antigos de abastecimento de água, construídos predominantemente entre os séculos XVI 
e XIX, e reúne cerca de 20 de fotografias de aquedutos de todo o país.  
 
Local: Santiago do Cacém - Museu da Farinha (São Domingos) 
Org.: Museu da Farinha com o apoio do Município de Santiago do Cacém 
+ info.: T. 961388217- https://pt-pt.facebook.com/museudafarinha 

.: EXPOSIÇÕES                                                      Até 28 de fevereiro 

CONCURSO DE POESIA - VERSOS ENTRELAÇADOS - Decorre, até dia 28, o prazo para 
apresentação de trabalhos no âmbito da 6.ª edição do concurso que tem por 
objetivos estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e 
valorizar esta expressão literária. Com tema livre, este concurso destina-se a 
crianças/jovens com frequência escolar em Portugal e adultos a residir em Portugal.   
Local: Vidigueira - Vários locais para entrega de trabalhos (consultar regulamento)  
Org.: Câmara Municipal de Vidigueira, Agrupamento de Escolas de Vidigueira e Escola Profissional 
Fialho de Almeida 
+info./regulamento: T. 284437400 - https://www.cm-vidigueira.pt/ 

.: POESIA                                                               Até 28 de fevereiro 

Inserida nas comemorações do 122.º aniversário da Restauração do Concelho, a exposição 
apresenta as perspetivas de Gabriel Lagarto, natural de Viana do Alentejo, a partir dos seus 
trabalhos sobre a terra e a região que o viu nascer, realizados com recurso a técnicas e 
materiais diversificados.  Local: Viana do Alentejo - Igreja da Misericórdia (castelo de Viana do 
Alentejo)    Horário: Das 9h30 às13h00 e das 14h00 às 17h30 
Org.: Município de Viana do Alentejo, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Alentejo 
e das Juntas de Freguesia de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo 
+info.: T. 266930010 - https://www.cm-vianadoalentejo.pt/ 

.: EXPOSIÇÕES                                                          Até 29 de março 

Seminário no âmbito 
do estudo Património e História da Indústria dos Mármores (PHIM) - 3.ª Fase, que tem 
entre os seus objetivos apresentar e divulgar esta fase do estudo; difundir o percurso 
de trabalho realizado anteriormente; contribuir para um acréscimo de públicos na 
região; promover o património cultural material e imaterial com ligação à indústria dos 
mármores do Anticlinal Alentejano. 
Local: Estremoz - Teatro Bernardim Ribeiro  Horário: 10h00 
Org.: CECHAP - Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Patrimónios 
+ info.: T. 268889186 - https://marmoresfuturo.weebly.com/ 

.: CONFERÊNCIAS                                                          27 de fevereiro 

Palestra que será proferida por Fernando Baptista Pereira (FBA - Universidade de 
Lisboa), inserida no Ciclo de Conferências e Visitas Guiadas sobre Francisco de 
Holanda, no âmbito da exposição patente no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo. 
Segue-se uma visita guiada à exposição por Sylvie Deswarte-Rosa. 
Local: Évora - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de Évora) 
Horário: 15h00 (conferência) / 16h00 (visita guiada) 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo e Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo 
+info.: T. 266730480 - www.cultura-alentejo.pt 

.: CONFERÊNCIAS/VISITAS GUIADAS                            19 de fevereiro 


