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• OS MOSQU3TEIROS 

É o nome da criação da Companhia de Teatro ESTE – Estação Teatral que, em 

novembro, estará em palco no Auditório Municipal António Chainho, em 

Santiago do Cacém, dia 10, no Auditório da Escola Secundária Padre António 

Macedo, em Vila Nova de Santo André, dia 11, e no Auditório do Centro de 

Artes de Sines, no dia 12, sempre às 21h30. 

Esta peça, que relata as aventuras de D´Artagnan na sua demanda para se 

tornar num dos célebres mosqueteiros que protegem o rei Luís XIII e a França 

de todo e qualquer perigo, perspetiva uma atualização da obra original de 

Alexandre Dumas para um contexto moderno. 

Este espetáculo insere-se no projeto Litoral EmCena, organizado pela 

Associação AJAGATO em parceria com os Municípios de Santiago do Cacém e 

de Sines, com o cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional.  

Mais informação pode ser consultada no sítio web da AJAGATO, em 

gatosa.net.  

 

• Cerimónia de Entrega do Prémio Literário Joaquim Mestre e lançamento da 

obra vencedora 

No próximo dia 12 de novembro, pelas 16h, terá lugar na Biblioteca Municipal 

de Beja – José Saramago, a cerimónia de entrega do Prémio Literário Joaquim 

Mestre, 3.ª edição. O Prémio Literário Joaquim Mestre foi instituído pela 

ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo em parceria com a Direção 

https://www.gatosa.net/
https://www.gatosa.net/


Regional de Cultura do Alentejo e com o apoio do Município de Beja.  

Nesta terceira edição, o vencedor é o escritor e jornalista João Céu e Silva, com 

a obra «Guadiana», uma edição do Grupo Narrativa.  

Será ainda atribuída uma menção honrosa ao escritor António José da Costa 

Neves, com o original «Para lá do sol-posto». A cerimónia contempla também o 

lançamento da obra vencedora e conta com a presença dos distinguidos, da 

ASSESTA, da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Município de Beja, e 

com algumas intervenções de ilustres representantes da nossa cultura. 

Mais informação sobre a iniciativa poderá ser consultada na página da 

ASSESTA, no Facebook. 

 

• Recital de fado com Cristina Maria 

Terá lugar na Igreja Matriz de Gavião, dia 12 de novembro, às 21h00. 

Acompanhada na Guitarra Portuguesa por João Manuel Neto, na Guitarra 

Clássica por António Neto e no Contrabaixo por Jorge Carreiro, Cristina Maria 

faz parte da nova geração de intérpretes do Fado.  

Retomando alguns dos fados mais emblemáticos de Amália, a artista sente com 

expressividade e emoção cada poema que canta, tanto originais como 

tradicionais, interpretando a voz da alma e os desejos do seu coração. 

Desde o concerto de apresentação do seu primeiro disco “O Outro lado”, em 

2008, que Cristina Maria não mais parou de se apresentar nos palcos nacionais 

e internacionais. “Percursus” e “A voz das Mãos” foram outros trabalhos 

discográficos que se seguiram e com os quais tem promovido as duas artes que 

desenvolve – a escultura e o fado, que têm merecido o seu reconhecimento um 

pouco por todo o mundo.  

No sítio web da Câmara Municipal de Gavião pode ser consultada mais 

informação sobre o recital. 

 

• Cenas de Novembro está a decorrer no Cineteatro Municipal de Serpa  

A 8.ª edição de Cenas de Novembro, uma produção de Baal 17 – Companhia de 

Teatro, decorre até 20 de novembro, no Cineteatro Municipal de Serpa. Este 

https://pt-pt.facebook.com/ASSESTA2015/
https://www.cm-gaviao.pt/eventos/recital-fado/


ano o encontro de teatro acolhe as companhias Lobby, de Lisboa; Projecto 

Ruínas, de Montemor-o-Novo; ASTA, da Covilhã; Fértil Cultural, de V. N. de 

Famalicão; Teatro Art'Imagem, da Maia; e Imaginar do Gigante, de Esmoriz, 

com espetáculos de teatro para todos e para vários gostos. Sextas à noite, às 

21h30, os espetáculos são para os adultos, seguindo-se conversa com os 

artistas. Aos domingos à tarde, as sessões, às 16h, são dedicadas à infância e 

família. A lotação é limitada, pelo que é aconselhada reserva de bilhetes.  

Mais informação sobre o programa, bilhética e reservas encontra-se disponível 

na página de Facebook da Baal17 - Companhia de Teatro, estrutura financiada 

por Direção-Geral das Artes e subsidiada por Município de Serpa.  

 

• 'Arquitectur'arte de bem defender'  

É o nome da exposição de fotografia de António F. Maia e Luís Reina, que a 

Direção Regional de Cultura inaugurou a 7 de outubro, no âmbito das 

comemorações do Dia Nacional dos Castelos, e que se encontra patente na 

Galeria da Casa de Burgos, em Évora, até ao próximo dia 30 de novembro.  

A mostra incide na arquitetura militar mundial através dos tempos e divide-se 

em três partes: a 1.ª dedicada aos castelos e fortalezas de Portugal, da autoria 

de António F. Maia; a 2.ª sobre os fortes portugueses de Omã e a sua influência 

na arquitetura militar omanita e a 3.ª sobre a arquitetura militar no resto do 

mundo, sendo o autor das mesmas Luís Reina.   

A exposição poderá ser visitada em dias úteis, das 9h às 12h30 e das 14h às 

17h30. 

Mais pode ser consultada no sítio web da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. 

https://pt-pt.facebook.com/Baal17teatro/
http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/

