
FESTIVAL GARCIA D ’ ORTA - “ENTRE DIÁLOGOS ”  
A 2.ª ed. do Festival Garcia d ’ Orta encerra o Projeto “ Entre Diálogos ”  com diversas 
atividades em várias localidades do país. Viagem cultural, ciclo de cinema, oficina, 
sessão sobre versões da obra de Garcia d ’ Orta, apresentação do Herbário Garcia de 
Orta, Entre Diálogos com o Café do Orta e apontamento musical integram o programa.  
 
Concelhos: Porto, Castelo de Vide, Portalegre, Lisboa e Marvão 
Org.: Grupo de Amigos de Castelo de Vide, com o apoio de OPP, DRCAlentejo, Municípios de Castelo 
de Vide e de Marvão, entre outras entidades.  
+info.: T. 964657914 - https://www.facebook.com/garciadeortaopp/  

.: FESTIVAIS                       Durante o mês de março 

 Agenda Cultural n.º 05/2020 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T. 266769800 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt                                                    

  

   

CONVIVER NA ARTE - MOVIMENTO . IMAGEM . SOM  
Encontra-se a decorrer o prazo para inscrições na V Residência Artística - Conviver na 
Arte, que o Município de Portalegre realiza de 26 de março a 3 de abril. Aberta à 
participação de artistas e criadores portugueses e espanhóis, do território da raia, a 
iniciativa promove a criação artística contemporânea com o objetivo de estimular o 
panorama cultural de zonas transfronteiriças. 
Local: Portalegre 
Org.: Município de Portalegre em parceria com a Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores e a 
Universidad de Salamanca 
+ info.: conviver.arte@cm-portalegre.pt - www.cm-portalegre.pt 

.: RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS                                          Até 6 de março 

UM AO MOLHE 
Concerto por Joana Guerra e Rapaz Improvisado. Compositora transversal e com um 
ADN único, Joana interpreta canções impressionistas e experimentais, alinhadas pela 
hipnose do violoncelo. Numa combinação requintada entre western spaghetti e ficção 
científica, a guitarra de Leonel Mendrix também conhece o solo que pisa e é a rainha 
adulta e temperada de um mundo inquieto, mas tranquilo. 
Local: Montemor - o - Novo - Oficinas do Convento - Convento de S. Francisco 
Horário: 22h00   Obs.: Contribuição à entrada, para os artistas 
Org.: Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação/ONGD 
+ info.: T. 969852390 ( Nélia Marquez Martins ) - www.oficinasdoconvento.com/ 

.: MÚSICA                                                                         6 de março 

BALADA DAS 20 MENINAS FRIORENTAS  
Espetáculo de Margarida Mestre, com música de Rui Ferreira e manipulação de 
imagens ao vivo de Sofia Portugal, no âmbito da programação ‘ Espetáculos para toda 
a família ’ ,  do Espaço do Tempo. Um poema feito canção em redor do universo das 
Andorinhas, a partir do poema homónimo de Matilde Rosa Araújo e da partitura para o 
poema de Fernando Lopes Graça.  
Local: Montemor - o - Novo - O Espaço do Tempo - Oficina Magina ( R . Sacadura 
Cabral,10 ) -Horário: 1ª sessão - 16h00 / 2ª sessão - 17h15 - Classificação: M/5 - Duração: 35 minutos 
Obs.: Entrada livre mediante reserva via e-mail ou n.º móvel ( por sms )  indicados 
+info.: T. 913699894 - comunicacao@oespacodotempo.pt  

.: LEITURAS ENCENADAS                                                  7 de março 



VII FITA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DO ALENTEJO  - Do Alentejo, no Alentejo, 
mas para todos, o FITA é um festival com um perfil Ibero-americano. A sua 7.ª edição 
integra uma programação com mais de 80 companhias convidadas e de 300 artistas, 
cerca de 200 apresentações de teatro, performances, música e dança. Esta edição 
conta com 14 extensões confirmadas, em diversos concelhos. 
Concelhos: Beja, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Campo Maior, Cuba, Elvas, Ferreira do 
Alentejo, Grândola, Lisboa, Mértola, Ourique, Ponte de Sor e Santiago do Cacém.  
Org.: Lendias d ’ Encantar  
+ info.: T. 969391904 -  https://www.lendiasdencantar.com/fita-2020  

.: FESTIVAIS                                                       De 12 a 21 de março 

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO  2019/2020  - Por questões de prevenção e controlo 
de infeção pelo Covid-19 foi adiada a visita guiada prevista para dia 14, no concelho do 
Crato, inserida na iniciativa que tem por objetivo promover o património cultural da 
região. A nova data prevista para a vista que abrangerá o Mosteiro de Santa Maria de 
Flor da Rosa e o Museu Municipal do Crato é  o dia 27 de junho. Serão consideradas as 
inscrições já efetuadas, mediante confirmação. 
Local: Crato - Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa e Museu Municipal do Crato 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com o apoio do Crato  
+info.:T. 266769800 - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                          14 de março 

 

‘ P OLÍTICAS CONTRA A FUGA NOS CAMPOS: UMA HISTÓRIA ANTIGA E AS ESTRATÉGIAS DO 
PRESENTE ’ -  É o tema da palestra que será proferida por Maria Antónia Pires de 
Almeida ( CIES - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa )  no âmbito da 2.ª edição do 
ciclo “ Colóquios no Convento - A história de… ” . Este ciclo, a decorrer mensalmente, 
em Avis, conta com a participação de investigadores e especialistas de diferentes áreas 
do saber.  
Local: Avis - Auditório do Centro Interpretativo da Ordem de Avis 
Org.: Câmara Municipal de Avis 
+info.: T.242410060- www.cm-avis.pt/ 

.: CONFERÊNCIAS                                                             14 de março 

PASTOR - UM ALENTEJO DISTANTE - Exposição constituída por 70 fotografias de Artur 
Pastor ( 1922 -1999 ) , um dos grandes fotógrafos portugueses do século XX, que 
propõe uma viagem etnográfica a um Alentejo distante em tempo e em modo. É também 
apresentado o documentário “Paisagem de Artur Pastor ” , realizado por Fernando 
Carrilho. Local: Beja - Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial ( R. do Sembrano, 74 )  Horário: Dias úteis 9h30 -13h00 e 14h30 -18h30 Org.: 
Parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa - Arquivo Municipal de Lisboa, a Câmara 
Municipal de Beja e o Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial - Beja. 
+info.: T. 284094763 - https://cm-beja.pt/ 

.: EXPOSIÇÕES                                                           Até 17 de março 

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA  DE CENA, COM ALÍPIO PADILHA - Tem por objetivo que 
os formandos, já conhecedores da técnica fotográfica, se familiarizem com o 
papel da fotografia no processo criativo de uma produção em artes performativas. 
Inclui uma parte prática de acompanhamento e fotografia de um ensaio do 
espetáculo “Ato Cultural ”  ( estreia da Baal17 a 12 de março )  e pós-produção, permitindo a 
abordagem prática ao fluxo de trabalho completo do fotógrafo que trabalha nesta área. No ano em que 
a Companhia comemora 20 anos de atividade, a formação insere-se no projeto “ Qualificar a cultura ” .  
Local: Serpa - Cineteatro Municipal de Serpa  Org.: Baal 17 - Companhia de Teatro  
+info./inscrições: baal.17@mail.telepac.pt -  www.baal17.pt 

.: WORKSHOPS                                                            7 e 8 de março  

FUGA & LIBERDADE NA ARTE CONTEMPORÂNEA - Por questões de prevenção e controlo de 
infeção pelo Covid -19 ficou sem efeito a inauguração da exposição de Antonio Regis da 
Silva, mantendo-se a abertura da exposição e os horários para visita.  
Mestrando do curso Práticas Artísticas em Artes Visuais, da Escola de Artes da 
Universidade de Évora ( UÉ )  Antonio Regis da Silva apresenta um projeto de 
intervenção artística constituído por instalação, esculturas, fotografias e projeção de um 
vídeo - arte. Local: Évora - Galeria da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  Horário: De 12 de março a 
17 de abril - De 2.ª a 6.ª feira: 09h30-12h30 e 14h-17h30  Org.: 

+ Info.: T. 266769800 - www.cultura-alentejo.pt  

.: EXPOSIÇÕES                                                                 12 de  março 


