.: COMEMORAÇÕES

De 5 a 7 de novembro

.: CONFERÊNCIAS

6 e 13 de novembro

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN

CONFERÊNCIAS: BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE D. MARIA II

Associando-se às comemorações do Centenário de Sophia, a Câmara Municipal de

As duas últimas conferências que se realizam no âmbito das Comemorações do

Grândola promove um conjunto de iniciativas para evocar a vida e obra de uma das

Bicentenário de D. Maria II são “ D. Maria da Glória uma princesa brasileira no trono de

mais importantes poetisas do século XX. O programa contempla “ A Claridade da

Portugal ” , por Cláudia Tomé Witte, no dia 6, e “ A visita de D. Maria II ao Liceu de Évora

Palavra ” , recital com poemas e canções por Afonso Dias ( dia 5 ) ; a exibição de um

( 1 843 ) ” , que será proferida por Fernando Gameiro, no dia 13. A entrada é livre.

documentário e de uma curta-metragem ( dia 6 ) e “ Sophia na Biblioteca Andante ” ,

Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos

mais que uma leitura encenada, uma revisitação aos textos da poetisa ( dia7 ) .

Horário: 17h00

Local: Grândola - Cineteatro Grandolense - Horário: 21h30

Org.: Parceria entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Fundação Casa de Bragança -

Org.: Câmara Municipal de Grândola

Museu - Biblioteca.

+ info.: T. 269448030 - https://www.cm-grandola.pt/

+info.: T. 266769450 ( DRCAlentejo ) - www.cultura-alentejo.pt

.: EXPOSIÇÕES

9 de novembro

.: CONFERÊNCIAS

9 de novembro

40 EM 100 - A COLEÇÃO DO GRUPO PRO - ÉVORA

“ A RQUITETURA EM TERRA - UM PROJETO COM FUTURO ”

Inauguração da exposição comissariada por Isabel Vaz Lopes, integrada nas

É o tema do seminário dedicado à arquitetura e construção com terra, que tem por

comemorações do 1.º Centenário do Grupo Pro - Évora. A mostra tem por

objetivo principal promover o debate entre profissionais, estudantes e público em

objetivo dar a conhecer obras das mais de cem exposições que o GPE

geral, numa região que se caracteriza pela forte presença de arquitetura construída

promoveu, nos últimos 40 anos, e ficará patente ao público até dia 3 de janeiro

com terra, sobretudo em taipa e adobe.

de 2020.
Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos

Local: Santiago do Cacém - Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém

Horário: 17h00 ( inauguração ) - De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às

Org.: Associação Centro da Terra em parceria com diversas entidades e com o apoio, entre outros, da

17h30.

Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da Direção Regional de Cultura do Alentejo

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

+ info./ inscrições: info@centrodaterra.org - Página da Associação Centro da Terra no Facebook

Agenda Cultural n.º 21/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt

.: VISITAS GUIADAS

9 de novembro

.: FESTIVAIS

Até 16 de novembro

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO - 2019/2020 - A próxima visita da iniciativa que tem

FIDANC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - A edição de 2019 do

por objetivo promover o património cultural da região realiza-se no concelho de Nisa. O

FIDANC tem a cidade de Évora como palco central. O programa integra espetáculos,

programa integra um circuito megalítico e uma visita guiada ao Centro Interpretativo do

performance, vídeos dança e atividades educativas que revelam diferentes identidades

Conhal do Arneiro. As Visitas ao Património - Alentejo decorrem ao sábado, uma vez

na dança contemporânea. Criadores consagrados e emergentes apresentam, em

por mês, mediante inscrição prévia, gratuita.

estreia na região, as suas mais recentes criações, e desenvolvem um contato de

Local: Nisa - Horários: 10h30 - Circuito megalítico /14h30 - Centro Interpretativo do

proximidade com o público através de um conjunto de atividades paralelas.

Conhal do Arneiro

Local/Horário: Évora - Diversos espaços e horários ( consultar programa )

Org.: DCAlentejo com o apoio das diversas entidades e municípios envolvidos.

Org.: CDCE - Companhia de Dança Contemporânea de Évora

+info./inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.gov.pt - www.cultura-alentejo.pt

+ info.: T. 266743492 - www.cdce.pt/

.: MÚSICA
“ M ÚSICA

NO INVERNO

Até 14 de dezembro

.: TEATRO

Até 31 de dezembro

CENAS DE NOVEMBRO - A 5.ª edição volta a apresentar um programa diversificado de

” - XV CICLO DE CONCERTOS

Com um programa que contempla 9 concertos, a 15.ª edição do ciclo “ Música no

espetáculos de teatro para todas as idades e para vários gostos. A BAAL 17, companhia

Inverno ” encontra-se já a decorrer, este ano dedicado, sobretudo, à música

anfitriã, estreia a sua 46.ª produção, "Ego", o Cendrev apresenta "Bonecos de Santo

contemporânea e a compositores portugueses, com intérpretes de relevo.

Aleixo", o Teatro Art'Imagem leva a palco "Armazenados". Integram ainda o programa

Local: Évora - Convento dos Remédios

Alice Duarte e Ana Raquel, com "Cavalo Marinho"; Beatriz Baptista, Joana Brito, Marina

Dias/Horário: Até 14 de dezembro / 18h00

Fonseca e Susana Paixão, com "Ishá - A Mulher Que"; e a Red Cloud, com "Teatro Dom

Org.: Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora, estrutura financiada pela DGArtes, com o apoio,

Roberto". Local: Serpa - Cineteatro Municipal de Serpa Dias/Horário: Até 17 de

entre outros, da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Câmara Municipal de Évora.

novembro/Consultar programa Org.: BAAL17, estrutura financiada por DGArtes e subsidiada pelo Município de

+info.: T. 266746750 - https://www.eborae-musica.org/

Serpa +info.: T. 961363107 - www.baal17.pt

.: EXPOSIÇÕES

Até 31 de dezembro

“ R UAS FLORIDAS 2019 ”
Exposição de Fotografia de Claudia Thoelen, fotógrafa alemã com fortes ligações a
Redondo, que resulta da residência artística realizada no verão passado. A exposição
visa dar a conhecer a perceção da artista sobre a mais importante manifestação cultural
de Redondo e revelar a impressionante destreza das mãos a trabalhar o papel, a
criatividade e o compromisso de entrega para que cada rua seja a “ m ais bonita ” . A
entrada é gratuita. - Local: Redondo - Oficina das Ruas Floridas ( R. Prof. Dr. Hernâni
Cidade, 23 ) - Org.: Município de Redondo
+info.: T. 266989217 - www.cm-redondo.pt/

.: EXPOSIÇÕES

Até 12 de janeiro de 2020

CARLOS CORREIA - DA INQUIETAÇÃO NA PINTURA
Exposição constituída por mais de 50 obras, entre pintura, desenho, técnica mista e
livros de artista, pertencentes à coleção Marin Gaspar, que pretende recordar e
homenagear o artista Carlos Correia ( 1975-2018 ) .
Local: Alvito - Espaço Adães Bermudes
Horários: 5.ª a 6.ª-feira 14h-17h30; sábados 10h-12h30 e 14h-17h30. Para visitas em
dias distintos marcar no Posto de Turismo de Alvito - Org.: Inter.meada, Estudos Gerais
de Alvito, com o apoio do Município de Alvito, CEDRU e DRCAlentejo.
+info.: T. 284480808 / 968933260 - https://www.cm-alvito.pt

