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Semana de 14 a 17 de março - 2017 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|

•

"Guardar. Pousar. Assento. Estes são os nossos móveis"
É o nome da exposição recentemente inaugurada no Museu de Évora, que
apresenta peças de mobiliário quase exclusivamente de uso doméstico,
situadas entre os séculos XVII e o XIX, marcadas pela prevalência da forma, face
à

decoração

e

pela

excelência

das

madeiras

utilizadas.

As peças escolhidas para acompanhar o mobiliário exposto pretendem mostrar
outras

expressões

artísticas,

contemporâneas.

A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo – Museu
de Évora.
•

'Arqueologia em Portugal, Recuperar o Passado em 2015 '
É o tema da exposição que pode ser visitada no Pátio da Casa de Burgos, em
Évora, até 18 de março.
Esta exposição divulga a atividade arqueológica no território nacional, com
destaque para as intervenções consideradas de maior relevo, sendo apresentadas
duas intervenções de cada uma das regiões nacionais do continente e dos
arquipélagos.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Direção
Geral do Património Cultural e Direções Regionais de Cultura do Algarve, Centro,
Norte, Madeira e Açores, com a colaboração do Município de Évora.

|FESTIVAIS|

•

FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo
Contando já com a sua 4.ª edição, este festival que tem vindo a ganhar
território e prestígio, assumindo-se como um dos maiores festivais de artes

performativas ibero-americano realizado em Portugal, encontra-se a decorrer
até dia 25 de março.
O programa desta edição contempla 7 companhias de teatro internacionais e
8 nacionais que apresentarão espetáculos nos concelhos de Beja, Serpa,
Portalegre, Grândola, Santiago do Cacém, Elvas, Campo Maior e Aljustrel.
O festival é organizado pela Companhia de Teatro Lendias d’Encantar.
•

Festival Terras sem Sombra
No âmbito da 13.ª edição deste Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo, no
próximo dia 25 de março, em Santiago do Cacém, será realizada, às 14h30,
uma visita guiada ao Palácio dos Condes de Bracial. No mesmo dia, às 21h30, a
Igreja Matriz de Santiago Maior recebe o concerto “Perpétuo Movimento: Em
torno d’A Arte da Fuga”, interpretado pelo Brentano String Quartet.
O festival, organizado pela Associação Pedra Angular e Departamento do
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, decorre até dia 1 de julho,
abrangendo os concelhos de Almodôvar, Beja, Castro Verde, Ferreira do
Alentejo, Odemira, Serpa, Santiago do Cacém e Sines.

|MÚSICA|

•

Projeto “Música na Terra”
Integrado neste projeto, no próximo dia 25 de março, às 18 horas, será
realizado, no Centro Cultural de Arronches, o Concerto de Primavera pela
Filarmónica do Crato.
A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia de Assunção, com o apoio da
Câmara Municipal de Arronches, Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito
de Portalegre e Comunidade Intermunicipal do Norte Alentejo.

|TEATRO|

•

A Lenda do Menino da Gralha

É o nome do livro da autoria de Julieta Aurora Santos bem como do
espetáculo pela Companhia Teatro do Mar, que serão apresentados, dia 26 de
março, às 16 horas, no Centro de Artes de Sines, para o público em geral.
No dia 27, haverá duas sessões, às 10h30 e às 14h30, direcionadas a
infantários e escolas do concelho, em articulação com o Serviço Educativo do
Centro de Artes de Sines.
A iniciativa, que assinala as comemorações do Dia Mundial do Teatro, 27 de
março, é organizada pela Companhia Teatro do Mar com o apoio da Câmara
Municipal de Sines.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

