.: MÚSICA

3 de agosto

.: TEATRO

4 de agosto

ROTA DOS CORETOS DO ALTO ALENTEJO - 2019 - No âmbito da iniciativa que pretende

FAKE - Neste espetáculo de teatro de rua - 45.ª produção da companhia Baal 17 -fartas

homenagear e imortalizar a perpetuação dos coretos do Alto Alentejo, o próximo

das conversas sobre a falta de dinheiro, de trabalho, de futuro quatro amigas põem-se a

concerto conta com a atuação da Associação de Recreio Musical 1.º de Dezembro. O

imaginar: - “ Como seria se a nossa aldeia tivesse muitos turistas?” - “ Ficávamos ricas

programa desta edição, que decorre até 15 de setembro, contempla a atuação de 12

e a tua mãe era despejada para construir um Alojamento Local... ” Com este sonho

Bandas Filarmónicas e abrange 13 coretos.

começam a inventar boatos para atrair visitantes até que são apanhadas na teia, ao ponto

A entrada é livre.

de já não terem a certeza sobre o que é real e o que é FAKE.

Local: Campo Maior - Coreto ( Av. da Liberdade ) Horário: 22h00

Local: Alvito - Pousada do Castelo de Alvito

Org.: Fundação INATEL em parceria com a Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de

Horário: 21h00 - Classificação: M/6

Portalegre

Prod.: Baal17

+ info.: T.916124100 - http://federacaobandasportalegre.pt/pt/filiadas/portalegre/

+info.: T. 284480800 ( CM Alvito) - www.baal17.pt

.: LIVROS E LITERATURA

Até 10 de agosto

Org.: Município de Alvito, no âmbito de “ Tardes no Castelo - 2019 ”

.: FESTIVAIS

De 10 a 18 de agosto

XVIII FEIRA DO LIVRO “ U NIVERSO EM FESTA ” - Encontra-se a decorrer na antiga escola primária n.º1

PERIFERIAS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MARVÃO E DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

de Torrão e, em simultâneo, no Jardim Público da vila que recebe animações

7.ª edição do festival que leva o cinema ao ar livre a aldeias e lugares históricos da raia

noturnas, com Zumba, Grupos Corais masculinos, femininos, sénior e infantil/

luso-espanhola, continuando a apostar na divulgação de cinema de autor, dentro das

juvenil e espetáculo de Sevilhanas do Torrão, entre outras atividades.

temáticas do ambiente, direitos humanos, arte e cultura. Além dos filmes, estão

Locais/ Horários: Torrão -Antiga Escola Primária nº1 da vila e Jardim Público do

agendados concertos, exposições e debates.

Torrão/das 21h00 às 23h00

Locais/Horários: Marvão, Portagem, Santo António das Areias, Beirã, Galegos,

Org.: Centro de Atividades de Tempos Livres “ Universo das Artes” da ADT - Associação para o

Fontanheira, Valência de Alcântara, Cedillo, Malpartida de Cáceres e Zarza la Mayor

Desenvolvimento do Torrão, com o apoio do Município de Alcácer do Sal e da Junta de Freguesia de

Org.: Associação Cultural Periferias ( PT ) e Gato Pardo ( ESP ) . Em Portugal com o apoio do

Torrão

Município de Marvão, OPP, DRCAlentejo, CCDRA e Turismo de Portugal

+info.: T. 265669245 ( JF Torrão) - www.cm-alcacerdosal.pt/

+ info.: T. 919819597- www.periferiasfestival.com

Agenda Cultural n.º 15/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt

.: FESTIVAIS

14 e 15 de agosto

.: EXPOSIÇÕES

Até 23 de agosto

REGUENGOS WINE & BLUES - Festival Internacional integrado na ExpoReg - 27.ª

“ P ORTO

Exposição de Atividades Económicas, que alia o Blues ao vinho num concelho

Rita Vargas, que explora a reconciliação entre continuidades e

que registou a marca Reguengos de Monsaraz - Capital dos Vinhos de Portugal.

descontinuidades de um estado transitório em relação ao outro, de uma

Integram a 3.ª edição do festival as seguintes bandas: Animals & Friends ( UK ) ,

existência fugaz num lugar provisório. Esta exposição insere-se na programação

Delta Blues Riders ( PT ) , Guitar Not So Slim ( ESP ) e T-Roosters ( IT ) . O

que assinala os 100 anos do Grupo Pro - Évora.

festival tem entrada gratuita. Deve ser consultado o programa específico.

Local: Évora - Grupo Pro - Évora

DE

ABRIGO / LEARNING CURVE ” - Exposição de gravura e escultura de

Local: Reguengos de Monsaraz - Parque de Feiras e Exposições

Org.: Grupo Pro - Évora com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Município de Évora,

Org.: Município de Reguengos de Monsaraz

Fundação Eugénio de Almeida, Diário do Sul e A.H. dos Bombeiros Voluntários de Évora.

+ info.: 266508040 - www.cm-reguengos-monsaraz.pt

+info.: pro-evora@sapo.pt - www.pro-evora.org

.: LIVROS E LITERATURA

Até 23 de agosto

.: VISITAS GUIADAS

Durante o mês de agosto

BIBLIOTECA NA PRAIA - 2019

RUÍNAS ROMANAS DE TRÓIA

Está a decorrer mais uma edição da iniciativa que promove o gosto pela leitura

A equipa de arqueologia de Troia realiza visitas guiadas às Ruínas Romanas que

enquanto se aproveita o Sol e o mar, na Costa de Santo André. Dirigida ao público em

convidam a descobrir os tanques onde era salgado o peixe e se faziam os

geral leva livros, jornais, revistas e ateliês até à beira-mar, para que banhistas e

emblemáticos molhos de peixe, vendidos por todo o Império Romano.

curiosos possam usufruir deste serviço em plena praia.

Local: Carvalhal - Ruínas Romanas de Tróia

Local: Vila Nova Santo André - Praia - Costa de Santo André
Horário: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00
Org.: Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Até 27 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

Org.: Tróia Ruínas com o apoio da Câmara Municipal de Grândola.
+ info.: 939031936 - www.troiaresort.pt/ruinas-romanas-de-troia/

+ info.: T. 269 829400 - www.cm-santiagocacem.pt

.: EXPOSIÇÕES

Dias/ Horário: À quarta-feira e ao sábado / 10h30

.: EXPOSIÇÕES
“ OS

CAMPOS DO

Até finais de setembro

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/

