
3,5 C CONGRESSO MARIANA  
Realiza-se em Beja o 1.º Congresso Internacional Soror Mariana Alcoforado, 
sobre a freira portuguesa que se acredita ter escrito as cinco cartas de amor 
publicadas há 350 anos, em Paris. O programa, que começa em Lisboa, além 
das comunicações, integra visitas guiadas, homenagens, lançamento de livros, concerto, entre outras 
iniciativas. A inscrição é gratuita junto do Secretariado do Congresso, no local das sessões.  
Local: Dia 15 - Lisboa - Dias 16 e 17 - Beja 
Org.: Investigadores da UNL em colaboração com a Universidade de Massachusetts e a Câmara 
Municipal de Beja 
+info.: https://cm-beja.pt/ 

.: CONGRESSOS                                      Entre 15 e 17 de novembro 

  Agenda Cultural n.º 22/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt                                                        

  

   

SESSÃO COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DO GRUPO PRO - ÉVORA ( 1919 - 2019 )   
Assinala os 100 anos do Grupo Pro - Évora (GPE )  com um programa que, 
além das intervenções oficiais, contempla a projeção do documentário realizado 
por Carolina Lecoq, sobre o GPE, seguindo-se a abertura da mostra ‘ G rupo 
Pro - Évora - 100 anos de Defesas do Património Cultural de Évora’  e um momento de convívio.  
Local/Horário: Évora -16h00 - Igreja do Salvador- intervenções oficiais e documentário/ Sede do GPE 
(R. do Salvador,1) - abertura da mostra e momento de convívio. 
Org.: Grupo Pro - Évora. As Comemorações do Centenário do Grupo Pro-Évora têm o Alto Patrocínio de Sua Excelência O Presidente da 

República e o apoio de: Câmara Municipal de Évora, da DRCAlentejo, FEA, Cabido da Sé de Évora e jornal Diário do Sul.  
+info.: https://www.pro-evora.org/pt/  

.: COMEMORAÇÕES                                                  16 de novembro 

OFICINA DA LUZ  
Oficina de fotografia que propõe investigar Montemor - o - Novo a partir do lugar que a 
cidade ocupa e das pessoas que lá vivem. A orientação é de Pedro Letria, a curadoria e 
impressão com José Manuel Rodrigues. 
 
Local: Montemor - o - Novo - Oficinas do Convento ( Convento de S. Francisco )  
Horário: 10h00-18h00 
Org.: Oficinas do Convento - Associação de Comunicação e Arte 
 
+info.: T.: 969 852 390 / 266 899 824  - oc@oficinasdoconvento.com - www.oficinasdoconvento.com/ 

.: OFICINAS                      16,17, 23 e 24 de novembro 

MÊS DA MÚSICA - MÉRTOLA 
No âmbito da iniciativa que se encontra a decorrer até dezembro de 2019, os próximos 
concertos realizam-se no dia 16 de novembro, pelo Agrupamento de Câmara da Orquestra 
Clássica do Sul, e no dia 30 de novembro, por Malino - Duo de Guitarras.  
 
Local: Mértola - Dia 16 - Igreja do Espírito Santo/ Dia 30 - Museu de Arte Sacra  
Horário: 21h30 
Org.: Câmara Municipal de Mértola 
 
+info.: T. 286610100 - https://www.cm-mertola.pt/ 

.: MÚSICA                                                          16 e 30 de novembro 



Conferência por Vitor 
Lamberto e Daniel Parreira, que encerrará o programa da iniciativa “ P rovando o 
Tareco ”  a decorrer nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Para assinalar a abertura das 
talhas e a prova do vinho novo, Vila Alva, detentora de vinhas centenárias, mantém a 
tradição da produção artesanal de vinho. O programa integra também uma Rota pelas 
Adegas, e diversos momentos musicais com Cante Alentejano e Fado, ambos 
classificados Património Imaterial da Humanidade. Local: Vila Alva - Recinto da Festa - Horário: 17h00 
Org.: JF de Vila Alva com o apoio da Câmara Municipal de Cuba e de Slow Food 
+info.: T. 284495175 (JF Vila Alva) -  https://www.cm-cuba.pt/ 

.: CONFERÊNCIAS                                                    17 de novembro 

O último dos Debates Acesso Cultura de 2019 abordará, em diversos locais do país, 
em simultâneo, questões em torno das diferentes formas de estar e usufruir dos 
espaços culturais por diferentes públicos e as tensões que daí podem advir. Em 
Évora, a moderação do debate encontra-se a cargo do Professor José Alberto Ferreira 
(diretor do Centro de Arte e Cultura da FEA) que, com os demais convidados, irá 
partilhar reflexões pertinentes sobre o tema. A entrada é livre.   Local: Évora - DRCAlentejo - Casa de 
Burgos ( R. de Burgos, 5 )    Horário: 18h30   Org.: Acesso Cultura e DRCAlentejo   
+info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt - https://acessocultura.org/  

.: DEBATES                                                               19 de novembro 

DESDOBRA-TE - FESTIVAL DE DANÇA E OUTRAS ARTES  
Festival folk que promete quebrar estereótipos e atravessar fronteiras no contexto da 
dança tradicional ( e não só! ) . Serão cerca de 40 atividades que, em mais de 15 
espaços da cidade de Évora, se desdobrarão entre oficinas de dança para iniciados e 
para avançados, bailes, passeios temáticos, concertos, oficinas de artes manuais, 
gastronomia, espetáculos para a infância, cinema e muitas outras surpresas.  
Local/Horários: Évora - Diversos espaços/horários ( consultar programa )  
Prod.: PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da Dança, financiada por DGArtes   
Co-Produção: CM de Évora   + info./bilheteira: T. 266732504 - http://pedexumbo.com/desdobra-te/  

.: FESTIVAS                                                  De 22 a 24 de novembro 

“ G EOMETRIAS DA VIDA ”  
Exposição de Pintura de Henrique Mexia Mendes. A mais recente fase da sua 
obra, mais introspetiva e mais interpelativa, propõe-nos uma reflexão sobre a 
vida, a partir de um elemento central, o Jogo de Xadrez, que é perspetivado de 
múltiplas formas e com recurso a diferentes técnicas. 
Local: Portel - Capela de Santo António 
Horário: Diariamente das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Org.: Município de Portel 
+info.: T.:  266619030 - www.cm-portel.pt/  

.: EXPOSIÇÕES                                                      Até 1 de dezembro  

O concerto de encerramento da iniciativa que abrangeu diversas igrejas do Alentejo 
realiza-se em Sousel e conta com as interpretações de Rafael Reis ( h armónio )  e de 
Joana Godinho ( canto ) . A entrada é livre. 
Local: Sousel - Igreja do Convento de Santo António  - Horário: 17 horas 
Org.: Igreja de S. Francisco - Paróquia de S. Pedro de Évora em parceria com a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo ( DRCAlentejo ) , com o apoio dos Municípios 
e das Dioceses envolvidas. 
+info.: T. 266769450 ( DRCAlentejo )  - http://igrejadesaofrancisco.pt/noticias/  

.: MÚSICA                                                                   17 de novembro 

“ M UNDIVIDÊNCIAS ”   
Inauguração da exposição coletiva de fotografia constituída por obras de Jorge 
Custódio, Luís Magalhães, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor 
Seromenho. Inserida nas comemorações do Dia do Município de Sines, a mostra 
integra projetos de seis fotógrafos do concelho que procuram refletir um momento 
do seu trabalho, ou um conceito que condensa a abrangência da sua obra. A exposição ficará patente 
até 26 de janeiro de 2020 e a entrada é livre.    Local: Sines - Centro de Artes de Sines   
Horário:16h (inauguração) - 2.ª a 6.ª,14h -20h; sáb., dom. e feriados, 14h30-20h 
Org.: Câmara Municipal de Sines    +info.: T. 269860080 - www.sines.pt/  

.: EXPOSIÇÕES                                                  23 de novembro 


