
ETHNO PORTUGAL 2019  - A 6ª edição arranca dia 15, em Castelo de Vide, com a maior 
residência artística de jovens músicos e bailarinos, em Portugal. Desta residência 
resultará um espetáculo de música e dança composto pelas músicas partilhadas por 
cada participante, convidando para uma viagem sonora pelos quatro cantos do mundo. 
Os próximos concertos realizam-se dia 22 de julho às 22h00, em Évora, na Praça do 
Giraldo ( Fest. Artes à Rua ) ; 24 julho às 18h00, em Sines, no Palco do Castelo 
(FMM) e dia 26 às 22h00, em Castelo de Vide, no Largo da Igreja. A entrada é livre.  
Local: Castelo de Vide - Escola Garcia de Orta ( Rua da Boavista s/n )   
Org.: Associação PédeXumbo com o apoio da DGArtes e dos Municípios de Castelo de Vide, Évora e 
Sines  + info.: +351 966530883 -  http://ethnoportugal.pedexumbo.com/pt/ 

.: RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS                                  De 15 a 26 de julho 

      Agenda Cultural n.º14/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                        

  

   

ARTE PASTORIL - COM UMA SIMPLES NAVALHA - COLEÇÃO DE ANTÓNIO CARMELO AIRES 
Inauguração da exposição constituída por uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril 
de António Carmelo Aires que reuniu, ao longo de várias décadas e com enorme 
dedicação, um universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores coleções de arte 
pastoril alentejana. A exposição fica patente até dia 26 de setembro e a entrada é livre. 
 
Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos 
Horário: 18 de julho - 17h00 - De 2.ª a 6.ª feira 9h15-12h30 e 14h00-17h30. 
Org.: Parceria entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo 
+info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                                 18 de julho 

“ A MARGAS VIDEIRAS, ALEGRE VINHO - CANÇÕES EM TORNO DO VINHO, DA IDADE MÉDIA À ATUALIDADE ”  
Concerto no qual o Grupo Vocal La Trova  (Esp.) interpretará obras de Zelenka, 
Alessandro Scarlatti, Schubert, Desderi e autores anónimos. Com entrada livre, o 
concerto insere-se no Cistermúsica - 27.º Festival de Música de Alcobaça e integra 
a Mostra Espanha 2019, contando com o Alto Patrocínio da Embaixada de Espanha. O 
Município de Évora disponibiliza um autocarro, que partirá da Porta da Lagoa às 17h30, 
com destino ao Mosteiro de São Bento de Cástris e voltará para a Porta da Lagoa no 
final do concerto. Local: Évora - Mosteiro de São Bento de Cástris  Horário: 18h00 Org.: Parceria entre a 

Rota de Cister - Festival Cistermúsica 2019, o Município de Évora e a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info.: T.266769450- www.cultura-alentejo.pt - www.cistermusica.com/pt/programacao  

.: MÚSICA                                                      20 de julho 

BANDA FILARMÓNICA SIMÃO DA VEIGA 
   Concerto pela Banda Filarmónica Simão da Veiga, da Casa do Povo de Lavre, inserido na 
   programação da Esplanada de Verão O Espaço do Tempo que, durante o mês de julho, até 
   dia 27, 
   contempla iniciativas em diversas áreas artísticas. 
   Local: Montemor - o -Novo - Claustro do Antigo Hospital Civil de Santo André (R. Luís de 

   Camões, 1)   
   Horário: 21h30 
   Org.: O Espaço do Tempo 
   +info.: T. 913699894 - https://www.facebook.com/oespacodotempo/ 

.: MÚSICA                                                                           20 de julho 



A 2.ª edição da iniciativa que pretende promover o património cultural da região 
encerra com "Caça ao Tesouro", uma visita animada para famílias com crianças 
(máximo 15) até aos 10 anos de idade. Esta atividade aborda o tema da escultura em 
pedra de João Cutileiro com objetivo de se descobrir os tesouros que as pedras 
escondem. As inscrições encontram-se abertas e são gratuitas. 
Local: Évora - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo ( MNFMC)  Horário: 10h30  
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo - MNFMC 
+info.: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                          20 de julho 

Projeto que estreia em julho e percorre algumas ruas de Évora, no âmbito do 
Festival Artes à Rua, contando estórias de medo, de mistério e de lendas 
que as pedras da cidade ocultam. Toda a cidade está construída em 
diversas camadas de sangue ( dizem )  e é circundada por várias muralhas, ora de pedra ora 
mentais ( dizem, também ) . Quem fará de cicerone? A bruxa... que tudo conhece, o que está oculto 
pelas paredes, o que está para trás e...o que aí vem. Local: Évora - Início junto à Igreja da Graça   
Horário: 23h30 Criação: coisasdocorpo Produção: ExQuorum Apoio: Câmara Municipal de Évora 
+ info.: T. 963114591 -  http://www.cm-evora.pt/ (Festival Artes à Rua)  

.: TEATRO                                                          23, 24 e 25 de julho 

ESCRITA NO BAIXO ALENTEJO - DAS ORIGENS AOS NOSSOS DIAS  
Abertura ao público da exposição itinerante sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, 
das origens até à época contemporânea. Acolhida pela Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, com o apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora, a exposição 
poderá ser visitada até 27 de setembro.  
 
Local: Évora - Igreja do Salvador 
Org.: CIMBAL em parceria com a Rede de Museus do Baixo Alentejo 
+info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                                   25 de julho 

XX CICLO DE CONCERTOS ‘ MÚSICA E OUTRAS ARTES NOS CLAUSTROS ’   
Iniciativa marcada pela originalidade ao articular a música com diferentes formas de 
expressão artística, com qualidade e relevância cultural. O programa contempla ainda 
“ Ó pera e Musicais ”  ( dia 19 ) ; “ M usic ’ Alta - Danças da Renascença ”  ( dia 20 ) ; 
“ P aralelismos ”  ( dia 27 )  e Concerto Poético “ D. Maria II - Viagens Breves ”  ( dia 
28). Local: Évora - Claustro do Convento dos Remédios (Av. de S. Sebastião )   
Horário: 21h30 
Org.: Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora 
+ info.: T. 266746750 - https://eborae-musica.org 

.: MÚSICA                                                                    Até 28 de julho 

MÚSICA NAS IGREJAS - CICLO DE CONCERTOS DE ÓRGÃO DA IGREJA DE S. FRANCISCO 
No âmbito desta iniciativa que decorre em várias igrejas do Alentejo, até novembro de 
2019, com entrada livre, os próximos concertos, contam com as interpretações de Alice 
Rocha ( órgão )  e de Erika Machke ( oboé barroco ) , em Évora, e de Rafael Reis 
(órgão) e de Orlanda Isidro (canto), em Alvito, respetivamente. Dias/Horários/Locais: 
Dia 21 -18h00 - Évora - Igreja de S. Francisco; dia 27 -21h00 - Alvito - Igreja Matriz  
Org.: Parceria entre a Igreja de S. Francisco - Paróquia de S. Pedro de Évora e a Direção Regional 

de Cultura do Alentejo, com o apoio dos Municípios e das Dioceses envolvidas  

+info.: T. 266769450 ( DRCAlentejo )  - http://igrejadesaofrancisco.pt/noticias/  

.: MÚSICA                                                                    21 e 27 de julho 

PEDRO MESTRE & CONVIDADOS  
Sobem ao palco com o espetáculo “ Sons do Mediterrâneo ” , inserido no 
programa da Feira do Chocalho - Alcáçovas 2019, que decorre até 28 de julho, e 
que tem vindo a destacar o património imaterial português classificado pela 
UNESCO.  
Local: Alcáçovas - Parque da Feira - Palco principal   
Horário: 22h00 
Org.: Município de Viana do Alentejo em parceria com a Junta de Freguesia de Alcáçovas 

+ info.: T. 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt 

.: MÚSICA                                                            26 de julho 


