
“ J OÃO DE BARROS E O COSMOPOLITISMO DO RENASCIMENTO ”  
Inauguração da exposição  sobre João de Barros,  uma das figuras mais marcantes da 
cultura portuguesa de Quinhentos. Foi humanista, polemista empenhado na questão 
judaica, pedagogo e moralista, gramático, prosador, geógrafo e historiador. A exposição 
é cedida pelo Espaço Memória da Câmara Municipal do Barreiro e pode ser visitada até 
dia 31 de outubro de 2019.  
Local: Sines - Centro de Artes de Sines - Biblioteca Municipal 
Horários: De terça a sexta - feira  das 10h00 às 20h00; sábado e segunda-feira das14h30 às 20h00 
Org.: Espaço Memória da CM do Barreiro e Município de Sines 
+ info.: T. 269860080 -  http://centrodeartes.sines.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                   2 de setembro 
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III  ENCONTRO DE ACORDEONISTAS DE VIANA DO ALENTEJO  
 
Este encontro e espetáculo insere-se na edição de 2019 da iniciativa “ Viana 
em Festa ”  e tem início às 17 horas na Praça da República.  
 
Local: Viana do Alentejo - Praça da República  
Horário: 17h00 - 19h00 
Org.: Câmara Municipal  de Viana do Alentejo  
 
+info.: T. 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt  

.: MÚSICA                                                                      8 de setembro 

16.ª EDIÇÃO DO FIKE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS METRAGENS DE ÉVORA 
Realiza-se em diversos espaços da cidade de Évora, e apresenta como novidade 
ter lugar também ao ar livre. Em exibição estarão filmes de ficção, animação e 
documentários de todo o mundo, acompanhados por conversas, música e cine-
concertos, neste que é o mais importante evento cinematográfico no sul do país. 
Constitui-se como uma prática de cultura, de divulgação e promoção do cinema, 
da formação de públicos e de vivências do património concorrendo para a diversidade cultural da 
cidade de Évora candidata a Capital Europeia da Cultura 2027.  Local: Évora - Diversos espaços da 
cidade Org.: SOIR - Joaquim António de Aguiar e CM de Évora. Conta com o apoio da DRCAlentejo.   
+info.: T. 966772323 - https://filmfreeway.com/fikeevora  

.: CINEMA                                                     De 10 a 15 de setembro 

ARTE PASTORIL COM  UMA SIMPLES NAVALHA - COLEÇÃO DE ANTÓNIO CARMELO AIRES 
Visita guiada no âmbito da exposição constituída por uma pequena parte da coleção de 
Arte Pastoril de António Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme 
dedicação reuniu um universo de mais de 200 peças. A visita será conduzida por 
António Carmelo Aires. 
 
Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  
Horários: 17h00  
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                    12 de setembro 



ROTA DOS CORETOS DO ALTO ALENTEJO - 2019 - A iniciativa que pretende homenagear 
e imortalizar a perpetuação dos coretos do Alto Alentejo, contempla ainda, no mês de 
setembro, três concertos. Nesta edição participaram 12 Bandas Filarmónicas e foram 
abrangidos 13 coretos. O concerto de encerramento será no dia 15 de setembro,  no 
Coreto de Gáfete, com a interpretação da Filarmónica do Crato.  
Local: Gáfete ( Freguesia do Crato )  - Coreto de Galveias   
Horário: 15 de setembro/  21h00 
Org.: Fundação INATEL em parceria com a Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de 
Portalegre + info.: T. 916124100 - http://federacaobandasportalegre.pt/pt/filiadas/portalegre/ 

.: MÚSICA                                                            Até 15 de setembro       

VII RESIDÊNCIA CISTERCIENSE - S. BENTO DE CÁSTRIS - Encontram-se abertas as 
inscrições para a 7.ª edição da Residência cisterciense no mosteiro de S. Bento de 
Cástris, este ano sob o tema Conventualidades: representações e vestígios do 
quotidiano, que pretende congregar olhares que vão da análise laboratorial à prática 
arqueológica, da pesquisa histórica à investigação em musicologia, das potencialidades 
digitais para a salvaguarda e valorização do património às paleodietas, passando ainda 
pela realização de workshops. Local: Évora - Mosteiro de S. Bento de Cástris   
Org.: Parceria entre o CIDEHUS - UÉ e a DRCAlentejo, entidades às quais se juntam o Laboratório 
HERCULES e o CEHR  + info./ inscrições: T. 266706581 - http://residenciacisterciense.weebly.com/ 

.: RESIDÊNCIAS                                                   20 e 21 de setembro 

 

ESCRITA NO BAIXO ALENTEJO - DAS ORIGENS AOS NOSSOS DIAS 
Exposição itinerante sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens à época 
contemporânea, promovida pela CIMBAL em parceria com a Rede de Museus do Baixo 
Alentejo. A entrada é gratuita. 
Local: Évora - Igreja do Salvador 
Horário: De 3.ª a 6.ª feira, 9h30 -12h30 e 14h -16h. Aos sábados,11h -13h e 15h -17h 
Org.: Exposição acolhida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o apoio do 
Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora. 

+info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt  

.: EXPOSIÇÕES                                                      Até 27 de setembro 

“ O S CAMPOS DO BAIXO ALENTEJO NA DÉCADA DE 1950 ”  
Exposição que tece um retrato da estrutura fundiária, modos de exploração da terra, 
tecnologia agrícola e modos de vida dos trabalhadores nos Campos do Alentejo, na 
década de 50.  
 
Local: Entradas - Pavilhão de Reservas do Museu da Ruralidade 
Horário: De terça-feira a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00 
Org.: Câmara Municipal de Castro Verde 
+ info.: T. 286915329 - https://pt-pt.facebook.com/museudaruralidade/ 

.: EXPOSIÇÕES                                                 Até finais de setembro 

COLÓQUIO COMEMORATIVO DOS 10 ANOS DO CACMB - O Centro de Arqueologia Caetano de 
Mello Beirão celebra 10 anos de atividade. A data é assinalada com o Colóquio “ 10 anos 
do Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão ” , e com a inauguração da Exposição 
de Pintura de Adriano Dias Pereira. O Município de Ourique, a DRCAlentejo , a 
Universidade de Évora (UÉ) e a Universidade de Coimbra (UC) celebram o aniversário 
deste Centro onde ao longo desta década se conceberam e realizaram projetos de criação 
de saber, de divulgação do património e de cruzamentos de artes com ciência e história. Locais/
Horários: Ourique - Cineteatro Sousa Telles - Colóquio - 10h00 - CACMB - inauguração da exposição-
17h30 Org.: CM Ourique, DRCAlentejo, UÉ, UC +info.: T. 286512263 - www.cacmb.weebly.com  

.: COLÓQUIOS                                                           12 de setembro 

A MEIO DA NOITE, COMPANHIA OLGA RORIZ - Olga Roriz e a sua companhia apresentam-
se pela primeira vez em Montemor-o-Novo. Oportunidade para conhecer o trabalho 
último de uma grande figura da coreografia portuguesa, e referência incontornável da 
Dança. A Meio da Noite, é um espetáculo defendido por um conjunto de seis intérpretes 
excecionais, que se propõe abordar a temática existencialista do encenador e cineasta 
Ingmar Bergman. Entrada gratuita, mediante reserva e levantamento prévio no Posto de 
Turismo, a partir de 9 de setembro.   Local: Montemor-o-Novo - Cine Teatro Curvo 
Semedo  Horário: 21h30   Org.: O Espaço do Tempo e CM de Montemor-o-Novo 
+ info.: 266899856 - www.oespacodotempo.pt   

.: DANÇA                                                                      14 de setembro 


