.: FESTIVAIS

De 19 a 21 de setembro

.: RESIDÊNCIAS

20 e 21 de setembro

MAR - MOSTRA DE ARTES DE RUA

VII RESIDÊNCIA CISTERCIENSE - S. BENTO DE CÁSTRIS

A 3.ª edição oficial da M.A.R. apresenta 22 estruturas/artistas de diversos

A 7.ª edição da Residência cisterciense no mosteiro de S. Bento de Cástris, este ano sob

países que ocuparão as ruas, espaços patrimoniais e não convencionais da

o tema Conventualidades: representações e vestígios do quotidiano, pretende congregar

cidade de Sines. Este projeto do Teatro do Mar apresenta diferentes

olhares que vão da análise laboratorial à prática arqueológica, da pesquisa histórica à

propostas artísticas, de caráter contemporâneo, nas áreas do teatro, circo,

investigação em musicologia, das potencialidades digitais para a salvaguarda e

arte urbana, dança, performance, música, instalação e formação, inteiramente vocacionadas para o

valorização do património às paleodietas, passando ainda pela realização de workshops.

espaço público.

Local: Évora - Mosteiro de S. Bento de Cástris

Local: Sines - Vários espaços da cidade ( consultar programa )

Org.: Parceria entre o CIDEHUS - UÉ e a DRCAlentejo, entidades às quais se juntam o Laboratório

Org.: Teatro do Mar com o apoio do Município de Sines

HERCULES e o CEHR

+info: T. 269634511 - www.teatrodomar.com

+ info./ inscrições: T. 266706581 - http://residenciacisterciense.weebly.com/

.: FESTIVAIS

De 20 a 22 de setembro

“ V IVA BACH ”
Festival de música de J.S. Bach promovido pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal,
com direção artística a cargo de Veronika Schreiber. O programa contempla a
realização de vários concertos e de uma mesa redonda. A entrada é gratuita.

.: MÚSICA

21 de setembro

BANDA SINFÓNICA DA PSP
20.ª edição do Certame Literário de caráter transfronteiriço ao qual podem concorrer
todas as pessoas Banda Sinfónica da PSP - Concerto que encerra a edição de 2019
da iniciativa ‘ Tardes no Castelo’ . As entradas são gratuitas.

Local: Alcácer do Sal - Igreja de Santiago ( concertos ) e Auditório Municipal ( mesa

Local: Alvito - Pátio da Pousada do Castelo de Alvito

redonda )

Horário: 19h00

Horário: Consultar programa Org.: Município de Alcácer do Sal

Org.: Câmara Municipal de Alvito em parceria com a Pousada do Castelo de Alvito

+ info.: T. 911791594 - www.cm-alcacerdosal.pt

Agenda Cultural n.º18/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt

+ info.: T. 284480800 - www.cm-alvito.pt

.: TEATRO/CIRCO

22 de setembro

.: CONFERÊNCIAS

25 de setembro

Peça de técnica mista para palhaço e pianista, com direção, interpretação e música

Com a participação de António Carmelo Aires, Rui Arimateia e Hugo Guerreiro, esta

de António Bexiga e Diogo Duro. ‘ A mor de Margarida ’ é um espaço de sonho e de

conversa realiza-se no âmbito da exposição Arte Pastoril com uma simples navalha -

sonhadores, onde a Magia, o Circo e a Música têm lugar. Emoção e improvisação

Coleção de António Carmelo Aires, que resultou de uma parceria entre a Direção

num momento de rara beleza poética, para todas as idades. A entrada é gratuita.

Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo. A entrada é livre.

Local: Redondo - Auditório do Centro Cultural de Redondo

Local: Évora - Galeria da Casa de Burgos

Horário: 16h00

Horário: 17h30

Org.: Município de Redondo

Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo

+info.: T. 266989210 - www.cm-redondo.pt

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

.: VISITAS GUIADAS

26 de setembro

.: CINEMA/MÚSICA

27 de setembro

CINE - CONCERTO MIGUEL GIZZAS
No âmbito da exposição, sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens até

Um espetáculo único: n ’ “ O Dia em que o Mar Voltou ” , a história do

à época contemporânea, terá lugar uma visita acompanhada conduzida pelo Dr. Rui

romance homónimo do cantor-escritor Miguel Gizzas é contada pela voz de

Cortes, curador da mostra. A exposição é promovida pela CIMBAL em parceria com a

atores como Ricardo Carriço, Sofia Nicholson, João Didelet, Luis Filipe Borges

Rede de Museus do Baixo Alentejo e acolhida pela Direção Regional de Cultura do

e tantos outros - em cinema de animação, intercalado pelos temas musicais

Alentejo, com o apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora.

do livro, cantados ao vivo. Juntam-se assim três artes - Literatura, Cinema e Música - numa

Local: Évora - Igreja do Salvador Horário: 11h30

experiência difícil de esquecer.

Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo

Local: Portalegre - Centro de Artes e do Espetáculo Horário: 21h30 Classificação: M/6

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

Org.: Município de Portalegre - CAE +info.: T. 245307498 - http://caeportalegre.blogspot.com

.: CONFERÊNCIAS

28 de setembro

.: EXPOSIÇÕES

Até 2 de outubro

“ V ESTIR A VIRGEM EM PORTUGALM MILAGRE E MATERNIDADE ”

MUITO BARULHO POR NADA, DE SUSANA MONTEIRO

Conferência que será proferida pela Dr.ª Diana Pereira ( FLUP, FCT, CITCEM ) e

Exposição de ilustrações à volta de Shakespeare, a partir do livro “ Muito Barulho Por

moderada pelo Dr. Artur Goulart ( D iretor do Inventário Artístico da Arquidiocese de

Nada ” . Nos últimos anos, Susana Monteiro ilustrou livros para diversos autores, ilustrou

Évora ) , no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019.

cartazes e panfletos para várias instituições e projetos, publica regularmente ilustrações e
bandas desenhadas e tem exposto frequentemente o seu trabalho em festivais de Banda

Local: Vila Viçosa - Casa do Peregrino

Desenhada e galerias, individual e coletivamente.

Horário: 16h30

Local: Portel - Capela de Santo António

Org.: IPPEM - Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia

Horário: Diariamente, das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 18h30 Org.: Município de Portel

+ info.: ippem.instituto@gmail.com - https://ippem.pt/

+ info.: T. 266619032 - www.cm-portel.pt/

