
CAPOTE FEST 
Festival de música portuguesa que, de ano para ano, tem semeado castas de 
sonoridades, adubando bandas novas e dando visibilidade a algumas já mais 
estabelecidas. Esta 4.ª edição conta com 9 bandas que aceitaram o convite 
para representar o melhor do talento nacional!  
 
Local: Évora - Sociedade Harmonia Eborense e SOIR Joaquim António d ’ Aguiar 
Org.: Capote Música e Câmara Municipal de Évora 
 
+ info.: www.facebook.com/pg/capotemusica/about/?ref=page _internal 

.: FESTIVAIS                                  De 2 a 4 de maio 

 Agenda Cultural n.º 09/2019 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 -  sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                   Direção Regional de Cultura do Alentejo   

  

   

  APOCALIPSE HOJE   
Estreia da nova produção do CENDREV, com encenação de Pierre-Étienne Heymann, 
que nos dá conta do estado do mundo através de três acontecimentos trágicos: a 
destruição das Torres Gémeas, em Nova Iorque, o drama dos migrantes rejeitados pela 
Europa e os atentados fanáticos que enlutam todo o planeta.  
Local: Évora - Teatro Garcia de Resende 
Horário: De quarta a sábado: 21h30; Domingo: 16h00 
Org.: CENDREV com o apoio de: MC - DGArtes, Município de Évora, Diário do Sul, Registo e Rádio 
Telefonia do Alentejo 

+ info./reservas: T. 266703112 - geral@cendrev.com - www.facebook.com/cendrev/ 

.: TEATRO                                                               De 2 a 25 de maio 

“ D A TERRA AO CÉU ”   
Estreia do novo documentário da PédeXumbo, filmado em 2018, que surge 
após o trabalho de investigação e registo das memórias associadas à 
prática dos Mastros Tradicionais no concelho de Odemira. Além da estreia, 
terão lugar várias exibições, com entrada livre, entre 4 e 12 de maio, nas 
diversas freguesias do concelho. 
Local: Odemira - Cineteatro Camacho Costa  -  Horário: 21h30 
Prod.: PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da Dança com o apoio do Município de 
Odemira e em coprodução com a associação local ADMIRA. 
+ info.: T. 266732504 - www.pedexumbo.com 

.: DOCUMENTÁRIOS                                                             3 de maio 

ALVES REDOL - HORIZONTE REVELADO  
Exposição biobibliográfica sobre a vida e o percurso literário de Alves Redol ( 1911 - 
1969 ) , figura cimeira do neorrealismo português. Esta mostra permite uma leitura mais 
aprofundada sobre o trajeto de um escritor essencial para entender os valores e as 
ideias que marcaram o Portugal de meados do século XX. 
 
Local: Grândola - Cineteatro Grandolense 
Org.: Associação Promotora do Museu do Neorealismo e Município de Grândola 
 
+ info.: T. 269450000 - www.cm-grandola.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                             Até 4 de maio 



.: VISITAS GUIADAS                                                             4 de maio 

.: EXPOSIÇÕES                                                                    8 de maio .: CONFERÊNCIAS                                                               11 de maio 

.: TEATRO                                                                    Até 11 de maio .: RECONSTITUIÇÕES HISTÓRICAS                               11 e 12 de maio 

 
 

NO PAÍS DE FIALHO DE ALMEIDA: LUGARES E MEMÓRIAS DO AUTOR D ’ OS GATOS   
Percurso que passará por vários pontos de interesse relacionados com o 
escritor Fialho de Almeida, entre os quais a casa que habitou na vila de Cuba. 
Inserido no Festival Terras sem Sombra, que estará em Cuba nos dias 4 e 5 de 
maio, o itinerário termina na zona de Vale do Rocim, onde Fialho possuía 
terras, sendo na Herdade do Rocim o final do percurso. A iniciativa conjuga-se com leitura de textos do 
Escritor. Local: Cuba - Largo da Igreja Matriz de São Vicente ( ponto de encontro ) - Horário: Das15h 
às18h Org.: Associação Pedra Angular com o apoio da Associação Cultural Fialho de Almeida 
+ info.: https://terrassemsombra.pt/  

 

 
31 OBRAS SOBRE PAPEL E  1 POEMA DESENHADO - RETROSPETIVA BREVE 
Inauguração da exposição de José Maria Pinto Barbosa, arquiteto, doutorado pela 
Universidade de Évora, que se dedica ao desenho e à pintura desde a sua juventude, 
tendo participado em mais de 20 exposições coletivas e em individuais. A exposição 
poderá ser visitada até dia 8 de junho.  
Local: Évora - Igreja do Salvador 

Horário: 17h30 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo  
+ info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

 
 

CONVERSAS À VOLTA DO TIJOLO  - Na sequência das várias “ Conversas à volta de… ” , a presente 
edição acontece no âmbito do Projeto Tijolo, um programa de residências artísticas 
centradas no tijolo. Organizadas em três painéis, estas conversas pretendem cruzar 
diferentes perspetivas sobre a utilização, apropriação e interpretação do tijolo dentro da 
criação artística atual, a partir da apresentação de projetos nacionais e internacionais. 
Serão ainda apresentados os resultados da primeira residência artística integrada no 
Projeto Tijolo. Local: Montemor - o - Novo - Telheiro da Encosta do Castelo - Participação: 10€ ( inclui 

almoço e sessões )  Org.: Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação  
+ info./inscrições: T. 266899824 - www.oficinasdoconvento.com - oc@oficinasdoconvento.com 

 
 

 
“ F RIDA KAHLO ” , DE CLÁUDIA GAIOLAS - Espetáculo infantil sobre Frida Kahlo
( 1 907 - 1954 ) , uma mulher comum, heroína na vida real, que desafiou os 
cânones e revolucionou o mundo através da sua arte, considerada a maior 
pintora do México. A sua vida não foi um “conto de fadas ” , não «viveu feliz 
para sempre», mas foi sempre autêntica, lutadora, independente e apaixonada 
pela vida. Esta evocação sublinha que vale a pena lutar por aquilo em que acreditamos. 

Entrada gratuita mediante reserva. Local: Montemor - o - Novo - Claustro interior do Espaço do 
Tempo ( ar livre )  Horário: 16h00 - Prod. executiva: Armando Valente - Entidade promotora: O 
Espaço do Tempo + info./reservas: T. 913699891 / 913699894 - www.oespacodotempo.pt/pt   

 

 

FEIRA MEDIEVAL DE MONTOITO - 2019  
Esta edição remete-nos para a época de ocupação moura das terras do sul de Portugal. 
As principais ruas de Montoito serão o epicentro de uma festa que integra várias 
iniciativas, entre as quais um cortejo histórico, teatro, espetáculo de fogo, danças 
medievais, venda de produtos regionais, artesanais, doçaria e gastronomia. 
 
Local: Montoito - Consultar programa  

Org.: Município de Redondo e Freguesia de Montoito 
+info.: T. 266539144 - www.cm-redondo.pt 

“ O RIZURO ”  - Produção da Companhia de Música Teatral de Lisboa que leva os bebés e 
adultos, numa viagem ao mundo dos pássaros, aos ninhos onde a música nasce com o 
movimento e são traçados caminhos inesperados povoados de sons e imagens. O orizuru 
é um origami que representa um pássaro. Na cultura tradicional japonesa simboliza a 
felicidade e na 2.ª metade do século XX, após a bomba de Hiroshima, tornou-se num ícone 
do desejo de paz. Dias/Atividades: Dia 4 - Música para bebés ( 0 aos 36 meses ) -10h, 
11h30 e 16h; dia 5 - 10h e 16h / Formação para pais e Educadores: dia 4, das 17h30 às 19h30 
Local: Évora - Convento dos Remédios  - Org.: Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora 

+ info./inscrições: T. 266746750 - eboraemusica@mail.evora.net 

.: MÚSICA/FORMAÇÃO                                                      4 e 5 de maio 

© Estelle Valente 


