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| COLÓQUIOS E CONFERÊNCIAS|

•

X Encontro de História do Alentejo Litoral
Realiza-se em Sines, nos dias 28 e 29 de outubro, sendo a entrada livre.
Esta 10.ª edição, subordinada ao tema “Alentejo Litoral: Território, Trabalho”,
abordará a transformação/apropriação e quotidiano do espaço geográfico pela
população que nele vive, numa dada temporalidade, ou em temporalidades
diferentes, conduzindo ao conceito de "território", enquanto "construção
histórica". No Alentejo Litoral, o trabalho, que representa grande parte do
quotidiano da população, realiza-se frequentemente em atividades de interface
nas quais a Terra e o mar se encontram presentes.
A iniciativa é organizada pelo Centro Cultural Emmerico Nunes - Núcleo de
História e Património, que atualiza a informação sobre o encontro na respetiva
página do Facebook.

|EXPOSIÇÕES|

•

“Cantão e a Rota Marítima da Seda”
É o nome da exposição que pode ser visitada, até 31 de dezembro de 2017, no
Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora.
A iniciativa tem por objetivo mostrar ao público português peças originais do
Museu de Guangzhou (Cantão), que comprovam as relações multisseculares
estabelecidas com a Europa e Portugal através da rota marítima da seda.
Trata-se da primeira vez que um museu chinês é autorizado pelo governo da
China a enviar, para Portugal, um acervo desta importância histórica, com
peças originais, entre as quais, algumas recolhidas no decurso de escavações
arqueológicas realizadas em túmulos de antigas dinastias chinesas.
A exposição resulta da parceria entre o Observatório da China com o Museu de
Guangzhou, a Direção Regional de Cultura do Alentejo/ Museu Nacional Frei

Manuel do Cenáculo e a Câmara Municipal de Évora, contando com o apoio da
Embaixada da República Popular da China, União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa e o Turismo do Alentejo - ERT.
•

MONSARAZ
É o tema da exposição que estará patente na Igreja do Salvador, em Évora, a
partir de dia 10 de outubro, no âmbito do 18.º Encontro Internacional de Arte
Jovem.
Apresentando obras executadas em atelier aberto, esta exposição poderá ser
visitada até 30 de novembro.
A 18.ª edição do Encontro Internacional de Arte Jovem é organizada por
Teoartis, com o apoio da Câmara Municipal de Évora, Direção Regional de
Cultura do Alentejo/Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, Cabido da Sé de
Évora e Fundação Eugénio de Almeida.

|LITERATURA|
•

Lançamento do livro vencedor "Vinte mil léguas de palavras"
Da autoria de Luís Manuel de Jesus Cunha, este livro venceu a 11.ª edição do
Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca.
O lançamento, com leitura dramatizada, terá lugar dia 21 de outubro, às 16
horas, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém –
Biblioteca Municipal.

|MÚSICA|

•

Mês da Música '17
Ciclo de Concertos que decorre durante o mês de outubro, sempre ao sábado,
às 21h30, no Cineteatro Municipal de Elvas.
Com direção artística a cargo do Professor Luís Zagalo, o programa desta
iniciativa contempla ainda, no próximo dia 14, “Trovas e Canções”, por Ruy de
Carvalho e Convidados, e, no dia 28, um concerto que junta em palco os
Monda e João Gil, e a atuação do grupo elvense Bomb'Alen.
Os bilhetes encontram-se à venda no Posto de Turismo de Elvas e, 1 hora antes
dos concertos, no próprio Cineteatro Municipal.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Elvas e produzida por Pautas
e Melodias, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do
GADICE - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Elvas.
•

Paulo de Carvalho
Numa coprodução da Câmara Municipal de Beja com Produtores Associados, o
músico Paulo de Carvalho realiza um concerto no Pax Julia - Teatro Municipal
de Beja, no próximo sábado, dia 14 de outubro, às 21h30.
Dispensando apresentações, o cantor, músico e compositor Paulo de Carvalho é
conhecido e reconhecido a nível nacional e internacional .

|VISITAS GUIADAS|

•

‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’
No âmbito deste projeto, organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo com o objetivo de divulgar o património que se encontra sob a sua
tutela, no próximo dia 21 de outubro, terá lugar uma visita guiada ao castelo
de Belver, concelho de Gavião, com início às 10 horas.
Segue-se, às 11h30, uma visita guiada ao Museu do Sabão, com início previsto
para as 11h30, organizada pela Câmara Municipal de Gavião.
Este projeto, que decorre até julho de 2018, contempla o total de 11 visitas
guiadas, uma por mês, sempre ao sábado, de manhã.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através do endereço
paula.serra@cultura-alentejo.pt
Para mais informações deverá ser contactada a Direção Regional de Cultura do
Alentejo ou consultada a respetiva página Web.

