.: EDIÇÕES

7 de março

O EREMITÉRIO DA CARTUXA DE ÉVORA. ARQUITECTURA E VIDA MONÁSTICA

.: FESTIVAIS

De 8 a 17 de março

X MOSTRA GASTRONÓMICA DO PEIXE DO RIO

Lançamento do livro de Luís Ferro, editado por Canto Redondo. Esta obra

10.ª edição do festival gastronómico que oferece uma experiência única

estabelece um diálogo próximo com a arquitetura do mosteiro de Santa Maria

de contacto com os sabores do Guadiana e de Alqueva, nos 15

da Scala Coeli, interpretando a organização espacial, os muros, a métrica e a

restaurantes e 6 cafés aderentes de todo o concelho de Alandroal, com a

luz como os construtores do isolamento e do silêncio que possibilitam e

colaboração do Chef José Júlio Vintém. Entre várias iniciativas, o

favorecem a longa espera, que pauta o ritmo da vida cartusiana.

programa integra passeios pedestres, tertúlias, conferências, animação cultural e um "Roteiro do

Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )

Petisco", incluindo também uma componente solidária.

Horário: 18h00

Local: Alandroal - Consultar programa

Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo e Editoras do Canto Redondo

Org.: Câmara Municipal de Alandroal

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

+ info.: T. 268440040 - www.cm-alandroal.pt

.: MÚSICA

9 de março

.: GASTRONOMIA

Até 10 de março

IMAGENS SUL-AMERICANAS, DE NORTON DAIELLO E ARIEL RODRÍGUEZ

QUINZENA GASTRONÓMICA DO PORCO

Espetáculo de música com predominância da linguagem jazzística e influências

Com a colaboração dos restaurantes aderentes de Arronches, esta Iniciativa pretende

estilísticas e rítmicas sul-americanas. O repertório cruza temas instrumentais originais

divulgar e promover a gastronomia num concelho que tem o porco como produto

e peças consagradas, em formato renovado e desligado do enfoque tradicional. É

endógeno. Uma oportunidade para se ficar a conhecer a gastronomia tradicional da vila

interpretado pelo argentino Ariel Rodriguez ao piano e acordeão e pelo brasileiro

de Arronches e o seu património cultural.

Norton Daiello no baixo elétrico.
Local: Serpa - Auditório Musibéria

Local: Arronches - Consultar programa

Horário: 18h30

Org.: Município de Arronches com a colaboração de treze restaurantes do concelho

Org.: Associação Cultbéria / Musibéria com o apoio institucional do Município de Serpa
+ info.: T. 284540600 - www.facebook.com/musiberia/

Agenda Cultural n.º 05/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt

+ info.: T. 245580080 - www.cm-arronches.pt

Direção Regional de Cultura do Alentejo

.: CONFERÊNCIAS

10 de março

CONFERÊNCIA SOBRE A RELAÇÃO DE CORIA DEL RÍO COM O JAPÃO
A cargo de D. Juan Manuel Suárez Japón e do Dr. Tiago Salgueiro, esta conferência
insere-se na cerimónia oficial de geminação do Município de Vila Viçosa com o
visita à exposição “ El r@stro del samurai ” , um espetáculo de animação musical com
Baile Flamenco e o Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila
Espanca Horário: 12h00 ( conferência ) Org.: Município de Vila Viçosa e Ayuntamiento de Coria del Río
+ info.: T. 268889310 - www.cm-vilavicosa.pt

14, 21 e 22 de março

Música e o envolvimento da comunidade educativa. O concerto pela Orquestra
Évora. Local: Évora - Convento dos Remédios/Teatro Garcia de Resende/Sé de
Évora Horário: Consultar programa Org.: CRÉ/Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora

.: MÚSICA

15 de março

CONCERTO BAILE FOLK, COM LAURENT GEOFFROY

Em 2019 a 5.ª edição do FITA contempla um programa com mais espetáculos para
todas as idades, mais concertos, workshops e conferências, abrangendo nove

pelas ondas da sua concertina, Laurent Geoffroy irá animar o próximo concerto
a fazer brincar e sonhar os pés dos dançarinos e que Laurent propõe numa versão

( L endias d ’

mais intimista num concerto a solo. Local: Évora - Espaço Celeiros

Encantar ) e ‘ A Ilha do Desamanhã ’ ( Certa do Varazim Teatro e Lendias d ’

Horário: 22h00 Bilhetes à entrada: Geral:5€ | Estudantes e Sócios PX:3€

Encantar - Portugal ) . Local: Grândola - Cine Granadeiro Horário: Consultar
programa Org.: Companhia de Teatro Lendias d ’ Encantar / Município de Grândola
+ info.: T. 269450000 - www.lendiasdencantar.com

.: DANÇA

Músico, compositor, marinheiro, carpinteiro naval… 20 anos passados a navegar
baile folk, em Évora, com Scottish, mazurkas, rondeus… melodias que continuam

concelhos do Alentejo. Em Grândola serão apresentados os espetáculos ‘ Pareja

16 de março
DE

o programa da iniciativa que visa o intercâmbio entre Conservatórios e Escolas de

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

FITA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DO ALENTEJO

“ G RÁFICO DO GESTO ” ,

XXII SEMANA DA PORTA ABERTA - As portas da Associação Eborae Mvsica voltam a
estar abertas para quem queira visitar as instalações, assistir às aulas e às atividades

Sinfónica Juvenil, dirigido por Christopher Bochmann, encerra o programa na Sé de

Viçosa e um intercâmbio gastronómico. Local: Vila Viçosa - Cineteatro Florbela

Abierta ’ ( T eatro Memorias - Honduras ) , ‘ Vidas Clandestinas’

De 11 a 16 de março

em curso. Concertos à noite e ao fim de tarde e espetáculo para as escolas integram

Município de Coria del Río ( Espanha ) , que contempla também a inauguração e

.: FESTIVAIS

.: MÚSICA

ALDARA BIZARRO - Coreógrafa, investigadora na área da dança,

formadora, produtora e programadora, Aldara Bizarro tem vindo a desenvolver, em
anos mais recentes, um trabalho maioritariamente direcionado a públicos jovens.

Gráfico do Gesto é uma peça de dança que procura investigar para medir o gesto,
refletir sobre a composição gráfica, dimensão e relevância do gesto, questionando
a sua presença em várias situações sociais, públicas ou privadas. Entrada gratuita, mediante
reserva. Local: Montemor -o- Novo - Salão Nobre da Sociedade Carlista Horário:16h
Classificação: M/6 Coprodução: Aldara Bizarro, Festival Alkantara e São Luiz Teatro Municipal
Promotor: O Espaço do Tempo + info./Reservas: T. 913699893 / 913699891 / 913699894

Org.: PédeXumbo - Associação para a promoção da Música e da Dança
+ info.: T. 266732504 - http://pedexumbo.com

.: EXPOSIÇÕES

Até 30 de março

CALIGRAFIAS
Exposição constituída por 35 fotografias de Santiago Macias, com curadoria de Jorge
Calado, inicia em Alvito a sua digressão pelo Alentejo. Com a Arqueologia islâmica e a
História em pano de fundo, de Mértola a Damasco, de Bissau a Florença, e tendo sempre
Moura como ponto central, traça-se um caminho que reflete o percurso pessoal e
profissional do autor. Local: Alvito - Centro Cultural Raul de Carvalho
Org.: Colaboração entre a DRCAlentejo, o autor, a CM de Alvito e os diversos municípios envolvidos,
com o patrocínio da Fundação Millennium bcp
+ info.: T. 284480800 - www.cm-alvito.pt

