.: ENCONTROS

2 de julho

.: TEATRO

5 de julho

COLABORAÇÃO E GOVERNAÇÃO INTEGRADA - 4.ª ENCONTRO

20.ª NOITES NA NORA - A CULTURA COMO UMA FESTA

Sessão pública no âmbito da parceria associada ao Projeto [Portugal entre Patrimónios],

No ano em que a BAAL 17 comemora 20 edições de um evento em que

que conta com a participação de Hélder Guerreiro, especialista em Economia Regional e

“ a cultura é como uma festa ” , prepara-se também para dar a conhecer o

Desenvolvimento Local. Serão também apresentados 4 casos por parceiros [Portugal

novo e projeto - o Centro Artístico Cultura Viva, espaço multidisciplinar de

entre Patrimónios]: Mesa da Ajudada - residência artística; Lab Cívico da Universidade

produção, criação e difusão culturais e artísticas. Serão três os momentos

de Aveiro - Construir Comunidades; Praça das Redes; Perspetivas Holacráticas.

de dia 5 de julho: às 21h, a visita ao futuro Centro Artístico Cultura Viva e apresentação do projeto, às
21h45 a apresentação do documentário “20 NNN” e às 22h30, o espetáculo “A visita da velha senhora”

Local: Évora - Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida

pela Oficina de Teatro de Serpa. Esta iniciativa decorre até dia 20 de julho. Local: Serpa-Espaço Nora

Horário: Entre as 14h00 e as 17h00

( R. de Nossa Senhora) Horário: Dia 5 - 21h00 ( consultar programa ) Org..: Baal 17

+Info.: T. 266 748 352 - www.portugalentrepatrimonios.gov.pt/ e www.fea.pt/centrodearteecultura

+ info.: T. 284549488 - https://pt-pt.facebook.com/noitesnanora/

.: TEATRO

5 e 6 de julho

.: FESTIVAIS

6 e 7 de julho

HOT TEA

FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA

A companhia GATO SA apresenta a sua nova produção, a partir de textos de Harold

Neste fim de semana e a encerrar mais uma edição, o Terras sem Sombra

Pinter, prémio Nobel da Literatura 2005 e considerado um dos mais importantes

estará em Sines onde, na esfera do Património Cultural, sábado se realiza

renovadores do teatro moderno. "Hot tea" é baseado em seis histórias curtas de gente

uma visita sob o tema “ No olho do Ciclope: o farol do Cabo de Sines ” .

comum, encenadas por Mário Primo.

À noite terá lugar o concerto “ Longe, mas perto: identidades musicais

Local: Vila Nova de Santo André - Centro de Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro

contemporâneas nos Estados Unidos da América ” , pelo Kronos Quartet. No domingo, o programa da

Horário: 21h30

Biodiversidade contempla a ação “ N ereo e Proteus: Observando e cultivando o mar ” . Local: Sines -

Org.: Centro de Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro em colaboração com o Município de Santiago

Sábado - Farol do Cabo de Sines e Castelo - Domingo - Ponto de encontro nos Paços do Concelho

do Cacém

Horários: Sábado - 15h00 ( visita farol ) e 21h30 ( concerto ) ; domingo - 9h30 - Programa

+info.: T. 269 759096 - www.gatosa.net

Biodiversiade Org.:Assoc. Pedra Angular. + info.: https://terrassemsombra.pt/

Agenda Cultural n.º 13/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt

.: MÚSICA

7 de julho

.: MÚSICA

12 de julho

ENCONTRO INTERNACIONAL DE COROS

ROTA DOS CORETOS DO ALTO ALENTEJO

O CORUÉ - Coro da Universidade de Évora organiza pela terceira vez este encontro

O próximo concerto desta iniciativa, que pretende homenagear e imortalizar a

internacional que conta com a participação do Coral de São Domingos, do Orfeão

perpetuação dos coretos do Alto Alentejo, salas de espetáculos de outros tempos, será
interpretado pela Sociedade Musical Nisense, no Coreto de Tolosa. O programa desta

Tomaz Alcaide e do Coral Gran Mestre, de Espanha.

edição, que decorre até 15 de setembro de 2019, conta com a atuação de 12 Bandas
Filarmónicas e abrange 13 coretos. A entrada é livre.

Local: Évora -Teatro Garcia de Resende

Local: Concelho de Nisa - Coreto de Tolosa Horário: 21h30

Horário: 18h30 Org.: CORUÉ - Coro da Universidade de Évora

Org.:

+info.: https://corue.weebly.com

.: FESTIVAIS

+ info.: T. 245337016 - www.inatel.pt

De 12 a 21 de julho

.: FESTIVAIS

13 de julho

CIDADE PREOCUPADA - Iniciativa que propõe “ ocupar ” e dinamizar a cidade de

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

Montemor-o-Novo e a localidade de Casa Branca, com novos e diferentes projetos nas

Esta 27.ª edição traz a palco importantes artistas internacionais da rede cultural do

mais variadas áreas de criação artística contemporânea, trazendo para o exterior o

Festival. Elvas é uma das cidades que acolhem várias iniciativas, com o apoio do

legado da Oficinas do Convento. Pela primeira vez, o evento acontece também em Casa

Município, celebrando esta longevidade. Dia 13 haverá uma degustação

Branca - antiga aldeia ferroviária, com ligação a Lisboa, Évora e Baixo Alentejo,

gastronómica de sabores da Toscana, Itália, com a chef Daniela Mattonai,

localidade estereótipo da desertificação do Alentejo, com estruturas, escolas e casas

seguindo-se a atuação do grupo Maio 7Luas Band que levará o público numa viagem única pela

desabitadas, num concelho com massa crítica disposta a construir um centro de criação.

música tradicional de Cabo Verde. Todos os espetáculos e workshops são gratuitos. Local: Elvas -

Org.:

Praça da República Horário: 21h30 (degustação gastronómica); 22h00 (concerto)

+Info.: https://www.facebook.com/events/342285786415951/

+Info: T. 96.6365309 - www.7sois.eu

.: EXPOSIÇÕES
“ S ANCHO

EL

De 12 a 21 de julho

QUIJOTE/QUIJOTE EL SANCHO ”

Inauguração da exposição internacional itinerante dedicada ao livro de Miguel de
Cervantes, "Don Quijote de la Mancha", e à iconografia cervantina. Previamente
apresentada em Alcázar de San Juan ( ES ) , reúne 90 obras de pequeno formato
de 90 artistas internacionais, entre pintores, escultores e fotógrafos, que
colaboraram com o Festival Sete Sóis Sete Luas durante os seus 27 anos de existência.
Local: Ponte de Sôr - Centrum Sete Sóis Sete Luas Horário: 18h00
Org.: Parceria entre o Município de Alcázar de San Juan e a Rede das Cidades Cervantinas
+ Info.: T. 96.6365309 - www.7sois.eu

.: MÚSICA

14 de julho

MÚSICA NAS IGREJAS - CONCERTOS DE ÓRGÃO DA IGREJA DE S. FRANCISCO
O concerto com os 3 órgãos históricos construídos por Pascoal Caetano Oldovino, dia
29 de junho, na igreja de S. Francisco, em Évora, iniciou um ciclo de música em várias
igrejas do Alentejo, que se prolonga até novembro, com entrada livre. O próximo
concerto, dia 14, conta com as interpretações de Alice Rocha ( harmónio ) e Erika
Machke ( oboé ) . Local: Évora: Igreja do Espírito Santo Horário: 18h00
Org.:
+ Info.: T. 266769450 - http://igrejadesaofrancisco.pt/noticias/

