
ÉVORA JAZZ FEST 
Festival português que se demarca dos demais eventos similares do 
panorama nacional por fazer do jazz um elemento de ligação entre diversos 
estilos artísticos ou, se se preferir, por fazer do jazz um eixo central para o 
desenvolvimento de várias artes. Esta 2.ª edição alarga ainda mais o círculo 
criado em 2018, em que o jazz foi o pivot de um carrossel, a que se juntaram a pintura, a fotografia, 
a formação e a música, entre outras artes e emoções. 
Local: Évora - Teatro Garcia de Resende  Horário: Consultar programa  Produção: Euphonia 
Org.: Câmara Municipal de Évora  
+ info./Bilheteira: T. 266703112 - www.cm-evora.pt 

.: FESTIVAIS                                                      De 15 a 17 de março 

      Agenda Cultural n.º06/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                       Direção Regional de Cultura do Alentejo   

  

   

PONTOS DE ENCONTRO / GULBENKIAN ITINERANTE - Inauguração da exposição integrada no 
projeto «Gulbenkian Itinerante», que procura divulgar as coleções do Museu Calouste 
Gulbenkian privilegiando as regiões mais distantes dos principais centros. Partindo do 
tema «Atravessar culturas através dos tempos», acordado por todos os parceiros do 
projeto, são expostas obras que falam de muitas viagens, mostrando, cada uma, a 
bagagem que o artista traz para as viagens que com o público se propõe fazer.  
Local: Sines - Centro de Artes de Sines - Centro de Exposições 
Horário: 16 de março - 16h ( inauguração ) - Dias úteis 14h - 20h; sábados, domingos e 
feriados,14h30 - 20h.  Org.: Museu Calouste Gulbenkian / Câmara Municipal de Sines 
+ info.: T. 269860080 - www.sines.pt  

.: EXPOSIÇÕES                                     De 16 de março a 9 de junho 

    PAISAGENS URBANAS NO ALENTEJO DE ARTUR PASTOR  
   Exposição de fotografia à qual se realiza uma visita guiada, dia 20, orientada por Maria 
   Bernardo, investigadora integrada do CIDEHUS - UÉ. Terão também lugar duas 
   conferências, dia 27 de março sob o tema “Artur Pastor, Vida e Obra, pelo olhar do 
   filho ” , por Artur Costa Pastor, e dia 10 de abril sob o tema “Artur Pastor: paisagens 
   urbanas ao sul ” , por Paulo Batista, investigador integrado do CIDEHUS - UÉ. A entrada 
   é livre. Local: Évora - Galeria da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  
   Horário: 20 março - 11h30 - visita guiada / 27 de março e 10 de abril - 17h30 - conferências 
   Org.: DRCAlentejo, CIDEHUS - Universidade de Évora e ASSP - Évora  
   + info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS/CONFERENCIAS       20 e 27 de março e 10 de abril 

IDEOGRAMMI II  
Inauguração da exposição de pintura contemporânea do artista Vasko Vidmar ( Eslovénia )  
que apresenta obras figurativas criadas de 2016 até hoje. À primeira vista as criações de 
Vidmar parecem simples texturas mas, ao perto, podem encontrar-se diferentes desenhos, 
elementos e formas que provêm do subconsciente do artista. A base da cor utilizada em 
cada obra é cuidadosamente escolhida por Vidmar consoante o seu estado de espírito.  
Local: Ponte de Sor - Centrum Sete Sóis Sete Luas   
Horário: 17h00 ( inauguração )   Org.: Município de Ponte de Sor - Centrum Sete Sóis Sete Luas de 
Ponte de Sor - Ass. Cult. Sete Sóis Sete Luas  
+ info.: T. 966193540 - www.festival7sois.eu 

.: EXPOSIÇÕES                                                                 23 de março 



.: VISITAS GUIADAS                                                        23 de março 

.: GASTRONOMIA                                                De 29 a 31 de março .: RECRIAÇÕES HISTÓRICAS                                De 29 a 31 de março 

.: RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS                                         Até 15 de abril 

 

 
13.º CONGRESSO DAS AÇORDAS 
Assumindo-se como um fórum para reflexão e debate e como um evento 
gastronómico com uma importante vertente cultural, este Congresso pretende 
valorizar e divulgar um dos pratos mais característico, rico e variado da gastronomia 
alentejana - a açorda. Feira gastronómica e de produtos regionais, exposições, 
concursos, cante tradicional e fado completam o programa. 
Local: Portel - Consultar programa  
Org.: Município de Portel  
+ info.: T. 266619030 - www.cm-portel.pt 

 
 

“ CORTEJO HISTÓRICO PARA A RECEÇÃO DE COLOMBO ”   
Este cortejo e o “Anúncio dos banhos e do noivado entre a filha do 
capitão donatário de Porto Santo, Filipa Moniz e Cristovão Colombo”  são 
algumas das recriações históricas, pela Companhia de Teatro Viv ’ Arte, 
que integram o programa ‘ Vila Ruiva Medieval ’ . A iniciativa pretende dar 
a conhecer a vivência quotidiana na Idade Média, através de uma viagem ao passado e à história da 
urbe Vilaruivense. Local: Vila Ruiva (Cuba )  Horários: Consultar programa  
Org.: Junta de Freguesia de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos com o apoio do Município de Cuba 
+ info.: T. 284495178 - Página da Freguesia de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos, no Facebook 

 

 

TRADIÇÃO >< CONTEMPORÂNEO 
Está a decorrer o prazo para candidaturas no âmbito do programa de residências 
artísticas dirigido a criadores residentes na região Alentejo, nas áreas da cerâmica, 
terra e/ou novos media. Com este concurso a Oficinas do Convento pretende desafiar, 
artistas, designers e arquitetos, para a criação de obras que contribuam para um 
processo continuado de reinterpretação, cruzamento e inovação de técnicas. 
Local: Montemor - o - Novo - Oficinas do Convento - Convento de S. Francisco 
Org.: Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação 
+ info.: T. 266899824 - www.oficinasdoconvento.com  

 
 

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO - 2018/2019  
Com o objetivo de promover o património cultural da região, esta iniciativa continua a 
decorrer uma vez por mês, sempre ao sábado, com inscrições gratuitas. As próximas 
visitas, dirigidas a um grupo de 25 pessoas (máximo ) , realizam-se no concelho de 
Almodôvar, ao Museu da Escrita do Sudoeste e ao Povoado das Mesas do 
Castelinho. Locais/Horários: Almodôvar - 10h30 - Museu da Escrita do Sudoeste / 
14h30 - Povoado das Mesas do Castelinho  
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com o apoio do Município de Almodôvar 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                            Até 24 de março  
 
 “ TUDO COMEÇA COM UM ESBOÇO”  
  Nesta instalação artística com pintura, de Maria Beatitude, rolos de papel com laranja 
  fluorescente nas extremidades saem do altar da igreja e ficam desenrolados no 
  espaço onde estão expostas as pinturas em técnica mista e acrílico sobre tela. A 
  iniciativa integra-se no ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto.  
 Local: Monsaraz - Igreja de Santiago - Galeria de Arte 
  Horário: Diariamente - Das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30  
  Org.: Município de Reguengos de Monsaraz  
  + info.: T. 927997316 - www.cm-reguengos-monsaraz.pt   

  “REFLEXOS DA NOITE ”   
   Exposição de pintura de Marta Algarvio, jovem de 15 anos, natural de Aguiar, que encontrou 
   nas cores, formas e sentidos para os seus gostos, pensamentos e emoções. Autodidata por 
   natureza associou o desenho à tela e ao acrílico, procurando explanar o mundo que a 
   envolve. Local: Viana do Alentejo - Castelo de Viana do Alentejo ( Igreja da Misericórdia )  
   Horário: Das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30 
   Org.: Município de Viana do Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia local e da Direção 
   Regional de Cultura do Alentejo 
   + info.: T. 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt  

.: EXPOSIÇÕES                                           Até 31 de março 


