.: MÚSICA

16 de agosto

.: FESTIVAIS

Até 18 de agosto

SHEMESH QUARTET

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

Fundado em fevereiro de 2015 e constituído por estudantes de Canto do

Encontra-se a decorrer a 7.ª edição do festival que leva o cinema ao ar livre a aldeias e

Conservatório Nacional de Música do México, o Quarteto Shemesh é um Ensemble

lugares históricos da raia luso-espanhola, continuando a apostar na divulgação de cinema

vocal de música coral a cappella com um reportório versátil que inclui arranjos e

de autor, dentro das temáticas do ambiente, direitos humanos, arte e cultura. Além de

composições originais dos próprios, sendo considerado uma jovem promessa para a

filmes, o programa integra concertos, exposições e debates.

música coral de câmara do México e do Mundo.

Locais: Marvão, Portagem, Santo António das Areias, Beirã, Galegos, Fontañera,

Local: Évora - Convento dos Remédios

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

Horário: 21h30

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

Org.: Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora

Município de Marvão, OPP, Direção Regional de Cultura do Alentejo, CCDRA e Turismo de Portugal

+ info.: T. ( +351 ) 266746750 - https://eborae-musica.org

+ info.: T. ( + 351 ) 919819597 - www.periferiasfestival.com

.: FESTIVAIS

Até 19 de agosto

.: CONCURSOS LITERÁRIOS

Até 28 de agosto

WAKING LIFE

XX CERTAME LITERÁRIO LUSO—ESPANHOL “ J OSÉ ANTÓNIO SARAIVA”

Festival que tem por base a ideia de facilitar a criação de um espaço onde a música, a

20.ª edição do Certame Literário de caráter transfronteiriço ao qual podem concorrer

criatividade, a cocriação e a reflexão se aliam e onde todos são livres de se ( des )

todas as pessoas interessadas, desde que maiores de dezoito anos. Os trabalhos

ligar. Pretende-se ainda que o Waking Life contribua para que se viva de uma forma

apresentados devem ser textos escritos por um único autor/a, em espanhol ou

mais social e ambientalmente responsável.

português, originais, inéditos e que não tenham sido premiados anteriormente.
É indispensável a consulta do respetivo regulamento.

Local: Crato - Próximo da Vila do Crato
Org.: Waking Life com o apoio do Município do Crato

Local: Barrancos - Câmara Municipal de Barrancos
Org.: Câmara Municipal de Villanueva del Fresno em parceria com a Câmara Municipal de Barrancos

+ info.: info@wakinglife.pt - https://wakinglife.pt

Agenda Cultural n.º16/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt

+ info.: T. ( +351 ) 285950630 - www.cm-barrancos.pt - www.villanuevadelfresno.es

.: MÚSICA

16 e 21 de agosto

.: EXPOSIÇÕES

Até 6 de setembro

Os próximos concertos, no âmbito da
iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a perpetuação dos coretos do Alto

É o tema da exposição constituída por fotografias dos finais do século XIX e também

Alentejo, contam com as atuações da Sociedade Filarmónica Galveense e da Banda

do século XX recolhidas junto da população da freguesia de Torrão.

União Artística de Castelo de Vide, dias 16 e 21 de agosto, respetivamente. O
programa desta edição decorre até 15 de setembro, com a participação de 12 Bandas

Local: Torrão - Museu Etnográfico do Torrão

Filarmónicas e abrange13 coretos. A entrada é livre.

Horário: De terça a sexta-feira e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, entre as

Locais: Dia 16 - Coreto de Galveias - Dia 21 - Coreto de Castelo de Vide Horário: 21h30

9h00 e as 13h00 e das 14h00 às17h00

Org.: Fundação INATEL e Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre

Org.: Câmara Municipal de Alcácer do Sal

+ info.: T. ( +351 ) 916124100 - http://federacaobandasportalegre.pt/pt/filiadas/portalegre/

+ info.: T. ( +351 ) 265669203 - www.cm-alcacerdosal.pt

.: MÚSICA

.: EXPOSIÇÕES

30 de agosto

Até 26 de setembro

ARTE PASTORIL, COM UMA SIMPLES NAVALHA - COLEÇÃO DE ANTÓNIO CARMELO AIRES
Concerto pelo Quarteto de Cordas constituído por Caterina Bastos ( v iolino ) ,

Exposição constituída por uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril de António

Gabriele Bastos ( viola d ’ arco ) , César Gonçalves ( violoncelo ) e Franz Jürgen

Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme dedicação reuniu um

Dörsam ( fagote ) , no âmbito da Temporada de Concertos 2019 da Capela do Paço

universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores coleções de arte pastoril

Ducal de Vila Viçosa, que decorre até dia 13 de dezembro. A entrada é livre.

alentejana.

Local: Vila Viçosa - Capela do Paço Ducal de Vila Viçosa

Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos

Horário: 21h00

Horário: De 2.ª a 6.ª feira 9h15-12h30 e 14h00-17h30

Org.: Fundação Casa de Bragança

Org.: Parceria entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo

+ info.: T. ( +351 ) 268980659 - www.fcbraganca.pt

+info.: T. ( +351 ) 266769450 - www.cultura-alentejo.pt

.: EXPOSIÇÕES

Até 27 de setembro

.: EXPOSIÇÕES

Até 27 de outubro

ESCRITA NO BAIXO ALENTEJO - DAS ORIGENS AOS NOSSOS DIAS

“ C ONTRA A ABSTRAÇÃO ” - Constituída por obras da Coleção da CGD, esta exposição integra obras

Exposição itinerante sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens até à

de diversos artistas de renome, portugueses e estrangeiros. Com curadoria de

época contemporânea, acolhida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o

Sandra Vieira Jürgens, a exposição estrutura-se em torno de um dos principais

apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora.

conceitos do discurso comum da História da Arte - o abstrato - propondo um
exercício de debate, de ativação de uma linguagem que oscila entre momentos

Local: Évora - Igreja do Salvador

de crise e superação. A entrada é livre.

Org.: CIMBAL em parceria com a Rede de Museus do Baixo Alentejo

Local: Sines - Centro de Artes de Sines
feriados, 14h30 - 20h

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

Horário: De 2.ª a 6.ªfeira,14h - 20h; sábados, domingos e

Org.: Culturgest em parceria com o Município de Sines

+ info.: T. ( +351 ) 269860080 - www.sines.pt

