
ROTA DOS CORETOS DO ALTO ALENTEJO  2019 
Iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a perpetuação dos coretos do Alto 
Alentejo, salas de espetáculos de outros tempos, com um programa que conta com a 
atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrange 13 coretos. Os concertos são gratuitos. 
Locais/Horários: Distrito de Portalegre - Coretos do Alto Alentejo ( consultar 
programa )   
 
Org.: Fundação INATEL em parceria com a Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de 
Portalegre  
+ info.: T. 245337016 - www.inatel.pt 

.: MÚSICA                                      De 15 de junho a 15 de setembro 

      Agenda Cultural n.º12/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                        

  

   

“ P ROCURO HOMEM, MARIDO JÁ TIVE ”   
Comédia divertida onde três mulheres falam com toda a liberdade das suas vidas e 
tentam encontrar um homem ideal para um final feliz... Mas... Afinal não é uma tarefa 
fácil encontrar o homem ideal nos dias de hoje... Onde andam os Homens???? Uma 
produção de Dramax Oeiras, a partir da obra da escritora Daniela di Segni que se 
tornou um best-seller mundial. 
Local: Grândola - Cine Granadeiro 
Horário: 21h30 - Classificação: M/16 
Bilhete único: 5,00€ 
+info/Reservas: T. 269448030 - www.cm-grandola.pt/  

.: TEATRO                                                                       19 de junho 

FAKE 
45.ª produção da companhia Baal17, que estreia dia 20 de junho. Neste espetáculo 
de teatro de rua, fartas das conversas sobre a falta de dinheiro, de trabalho, de futuro 
e a falta de jeito da Isabel para o karaoke, quatro amigas põem-se a imaginar: -
“ C omo seria se a nossa aldeia tivesse muitos turistas? ”  - “ Ficávamos ricas e a tua 
mãe era despejada para construir um Alojamento Local... ”  Com este sonho 
começam a inventar boatos para atrair visitantes até que são apanhadas na teia, ao 
ponto em que as próprias já não têm a certeza sobre o que é real e o que é FAKE. A entrada é livre. 
Local: Serpa - Largo de Santa Maria Horário: 21h30 - Classificação: M/6   
Prod.: Baal17, com o apoio do Município de Serpa  +info.: T. 284549488 - www.baal17.pt 

.: TEATRO                                       De 20 a 22 de junho 

GRUPO DE BALLET E GRUPO DE SEVILHANAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA  PROGRESSO MATOS GALAMBA 
   Atuações inseridas no Programa da PIMEL - XXIX Feira do Turismo e das Atividades  
   Económicas de Alcácer do Sal que decorre de 21 a 24 de junho. 
 
   Local: Alcácer do Sal - Parque de Feiras e Exposições - Pavilhão Gracieta Baião 
   Horário: 20h30 - Grupo de Ballet; 21h00 - Grupo de Sevilhanas 
   Org.: Município de Alcácer do Sal 
 
 
   +info.: T. 265610040 - www.cm-alcacerdosal.pt 

.: DANÇA                                                                           21 de junho 



Concerto pela Urso Bardo, banda instrumental formada em Lisboa, 
em 2014. A sua música está profundamente enraizada em torno da melancolia e 
do desejo, dois traços bastantes portugueses, combinando melodias com 
guitarras distorcidas e frequentemente atrasadas.  
 Local: Montemor - o - Novo - Oficinas do Convento  Horário: 22h00  
Prod. e iniciativa: Oficinas do Convento, estrutura financiada pelo Município de Montemor - o - Novo 
e MC - DGArtes   
Obs.: Contribuição à entrada para os artistas 
+info.: T. 266899824 - www.oficinasdoconvento.com/ 

.: MÚSICA                                                                       21 de junho 

Interpretado por alunos de canto da Professora Sandra Medeiros, este recital insere-
se na iniciativa ‘ Recitais por alunos ’ ,  do Conservatório Regional de Évora - Eborae 
Mvsica ’ ,  que se encontra a decorrer até dia 7 de julho. 
 
Local: Évora - Convento dos Remédios 
Horário: 19h00 
Org.: Conservatório Regional de Évora - Eborae Mvsica 
+info.: T. 266746750 - https://eborae-musica.org 

.: MÚSICA                                                                         24 de junho 

XXII SEMANA CULTURAL DE ALCÁÇOVAS 

A vila de Alcáçovas acolhe a 22.ª edição da Semana Cultural com um programa que 
apresenta música, cante alentejano, conversas/debates, tasquinhas, artesanato, 
exposições e concertos/espetáculos que pretendem fazer da vila de Alcáçovas um polo 
cultural para todas as idades. 
Local: Alcáçovas  

Org.: Junta de Freguesia de Alcáçovas e Município de Viana do Alentejo em parceria com associações 
locais. 
+info.: T. 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt 

.: ENCONTROS CULTURAIS                                   De 24 a 30 de junho 

3 ÓRGÃOS DE OLDOVINO EM CONCERTO - 

- Horário: 18h00  
Org.:  
+ info.: T. 266704521 - http://igrejadesaofrancisco.pt 

.: MÚSICA                                                                         29 de junho 

‘ T APEÇARIAS DE PORTALEGRE ’  
Exposição que integra duas grandes obras do conjunto das oito tapeçarias ‘ Gare 
Marítima de Alcântara ’ ,  da autoria de Almada Negreiros, que pertencem à coleção 
da Associação Mutualista Montepio. São ainda apresentadas tapeçarias sob cartão 
de Armando Alves, António Charrua, Costa Pinheiro, Graça Morais, Menez, Nadir 
Afonso, entre outros.  
Local: Aljustrel - Oficinas de Formação e Animação Cultural 
Org.: Município de Aljustrel em colaboração com a Manufatura de Tapeçarias de Portalegre 
+info.: T. 284600070 - www.mun-aljustrel.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                             Até 22 de junho 

A FELICIDADE - Nesta nova produção do Projecto Ruínas, uma cantora marcou um 
encontro com Deus quando ficou doente: um suposto tumor nas cordas vocais. Com as 
suas preces, julgou que o seu talento lhe garantia a proximidade (um lugar vip )  com o 
criador. Curada, passado o susto, de regresso ao quotidiano, a cantora debate-se com a 
impossibilidade de se conciliar com as coisas simples da vida e que terá de aceitar o seu 
destino.    
Local: Montemor - o - Novo – Cineteatro Curvo Semedo  Horário: 21h30 
Prod.: Projecto Ruínas, com o financiamento dos Municípios de Montemor - o - Novo e do Porto e MC - 
DGArtes   +info.: T. 967407748 - http://projectoruinas.pt.vu/ 

.: TEATRO                                              De 27 a 29 de junho 


