
EM LINHA - UMA PEÇA PARA MATADOUROS - Espetáculo do Coletivo Câmara 
realizado no espaço do Antigo Matadouro de Évora, sede da Associação Pó de 
Vir a Ser - Departamento de Escultura em Pedra, em regime de residência 
artística. Apresentado no âmbito da chamada para Novas Criações do Artes à 
Rua - Festival de Artes Públicas, Em Linha é uma reflexão sobre a forma como 
transformámos o mundo numa linha de montagem na esperança de sobreviver à própria 
sobrevivência.  Local: Évora -  Pó de Vir a ser - Departamento de Escultura em Pedra ( R. de 
Machede, 58 )  - Horário: 19h30 - Classificação etária: M/14  
Org.: Coletivo Câmara em parceria com a Associação Pó de Vir a Ser 
+info.: T. 266708339 - https://www.podeviraser.pt/ 

.: TEATRO                                       1 e 2 de outubro 

 Agenda Cultural n.º 19/2019 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt                                                    

  

   

O FIM DO FIM  - Estreia do espetáculo que nos guia por dois mundos: o que vivemos e 
o que sonhamos. Amândio Anastácio e João Garcia Miguel cruzam em palco as suas 
capacidades num tema algo indefinível que é a tensão entre dois mundos 
sob o espectro do fim. Esta produção que fala também sobre as contantes mudanças 
do meio ambiente e da premente mudança do meio pessoal. 
 
Local: Montemor - o - Novo - Cineteatro Curvo Semedo 
Horário: 21h30 
Coprodução: Companhia João Garcia Miguel e Alma d ’ Arame  
+info.: T. 266898100 (cineteatro)  - https://almadarame.pt/  

.: TEATRO                                                                   4 e 5 de outubro 

XIV AL MOSSASSA - 14ª edição do Festival que faz Marvão recuar até à sua fundação por Ibn Maruan, 
no séc. IX, recordando as raízes árabes da vila. Naquele cenário amuralhado e mágico 
haverá recriações históricas, um mercado árabe, artesãos a trabalhar ao vivo, jogos 
para crianças, cavaleiros em duelos, música e dança exótica, cuspidores de fogo, 
encantadores de serpentes, domadores de aves de rapina, artes circenses, entre outras 
atividades que vão relembrar o ambiente da época, no séc. IX, e as origens de Marvão. 
Local: Marvão - Vila de Marvão  
Horário: Consultar programa 
Org.: Câmara Municipal de Marvão 
+info.: T. 245909130 - www.cm-marvao.pt/pt/ 

.: FESTIVAIS                                                        De 4 a 6 de outubro 

OFICINA DA RAKU - Raku é uma técnica de cozedura de peças cerâmicas que envolve 
uma posterior "queima" das peças. Esta oficina, orientada pelos formadores João 
Rolaça e Leonor Mire, divide-se em dois momentos: no primeiro as peças serão 
modeladas e, após a sua secagem e cozedura, num segundo momento, serão 
realizadas diversas modalidades de queimas de Raku. 
Local: Montemor - o - Novo - Centro de Investigação Cerâmica + Telheiro da Encosta 
do Castelo - Datas/Horários: Modelação - 5 de outubro (sábado); Vidragem e queimas - 
16 de novembro (sábado) / das 10h00 às 18h00 - Público-alvo: Público em geral - Inscrições: 70€ 
Org.: Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação 
+ info./Inscrições: telheiro@oficinasdoconvento.com - www.oficinasdoconvento.com 

.: OFICINAS                                      5 de outubro e 16 de novembro 



XXII JORNADAS INTERNACIONAIS DA “ESCOLA DE MÚSICA DA SÉ DE ÉVORA ”  - Promovida 
pela Associação Eborae Mvsica e com direção artística de Pedro Teixeira, a presente 
edição destas jornadas estabelece ligações à Música do Paço Ducal de Vila Viçosa. O 
programa integra vários momentos abertos ao público em geral, entre os quais a sessão 
de abertura, apresentação de livro, conferência e concertos. Locais: Évora - Convento dos 
Remédios e Sé de Évora/ Vila Viçosa - Paço Ducal ( consultar programa ) .  
Org.: 

 

+ info.: T. 266746750 - https://jornadaseborae.com/programa/ 

.: MÚSICA                                                        De 10 a 13 de outubro      

O CEREJAL, DE ANTON TCHÉKHOV - Estreia dia 10 juntando em palco alunos, antigos 
alunos, professores e atores profissionais do Cendrev, com encenação de Ana Tamen. 
‘ O  Cerejal ’  de Tchékhov, conta a história de uma perda trágica de uma família 
aristocrática russa, dividida entre a Rússia ainda feudal do século XIX e o fim pressentido 
desse mundo. Hoje, ’ O Cerejal ’  confronta o espectador com questões atuais como o 
valor da ecologia e o impacto da turistificação na transformação dos lugares. Local: Évora 
- Teatro Garcia de Resende - Horário: 21h30 (estreia) / Quarta a sábado - 21h30 - Domingo - 16h00 
Coprodução: Cendrev e Escola de Artes da Universidade de Évora -Bilhete normal: 6 € 
+info./reservas: T. 266703112 - geral@cendrev.com - Página do CENDREV no Facebook. 

.: TEATRO                                                        De 10 a 27 de outubro 

 

MÚSICA NAS IGREJAS - CONCERTOS DE ÓRGÃO DA IGREJA DE S. FRANCISCO 
No âmbito da iniciativa que decorre em várias igrejas do Alentejo até novembro de 2019, 
com entrada livre, os próximos concertos contam com as interpretações de Gianvito 
Tanoia ( órgão ) , dia 11, em Almodôvar, e de Gianvito Tanoia ( acordeão )  e Rafael 
Reis ( órgão ) , dia 13, em Évora.  Local: Dia 11 - Almodôvar - Convento N.ª Sr.ª da 
Conceição /Dia 13 -  Évora - Igreja de S. Francisco  -  Horários: Almodôvar - 21h00 / 
Évora - 18h00   -  Org.: Parceria entre a Igreja de S. Francisco - Paróquia de S. Pedro de Évora e a 
DRCAlentejo, com o apoio das Dioceses e Municípios envolvidos. 
+info.: T. 266769450 ( DRCAlentejo )  - http://igrejadesaofrancisco.pt/noticias/ 

.: MÚSICA                                                              11 e 13 de outubro 

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO - 2019/2020 
No âmbito de mais uma edição da iniciativa que tem por objetivo promover o património 
cultural da região, terá lugar uma visita guiada ao Museu Regional de Beja - Rainha D. 
Leonor - dirigida a um grupo de 25 pessoas (máximo). As ‘Visitas ao Património’ 
continuam a decorrer uma vez por mês, sempre ao sábado, com inscrições gratuitas.  
Local: Beja - Museu Regional de Beja - Rainha D. Leonor 
Horário: 10h30  
Org.: DRCAlentejo com o apoio do Museu Regional de Beja - Rainha D. Leonor 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.gov.pt - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                        12 de outubro 

DE EBORAE INQUISITIONE - Espetáculo de rua produzido pela ExQuorum/Coisas 
do Corpo, no qual se percorrem os caminhos centrais da Inquisição em Évora. O 
roteiro é conduzido por dois guias atores ( e música ) , que nos levam por uma 
visita guiada com toques de teatro, aos espaços, à história, à memória 
patrimonial de Évora. Local: Évora - A partir da Praça 1.º de Maio, junto à Igreja 
de S. Francisco - Horário: Sempre à terça-feira, às 18h00 
Prod.:  ExQuorum/ coisasdocorpo, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da 
Câmara Municipal de Évora 
+ info.: T. 967215560 - Vídeo promocional: https://youtu.be/JA1S7Y3iCro 

.: VISITAS TEATRALIZADAS                          8, 15, 22 e 29 de outubro 

20.º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE JOVEM  - No âmbito de mais uma edição do 
Encontro que se realiza anualmente em Évora, organizado pela  Teoartis, terá lugar 
uma exposição constituída por pinturas feitas por jovens artistas, provenientes de 
diversos países, na anterior edição deste encontro. 
 
Local: Évora - Igreja do Salvador  
Horários: De 3.ª a 6.ª - feira: 9h30 -12h30 e 14h -16h. Sábados 11h -13h e 15h -17h. 
Org.: Teoartis e DRCAlentejo com o apoio do Cabido da Sé de Évora  
+info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                    De 8 a 30 de outubro 


