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Semana de 9 a 12 de julho - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Rostos Esquecidos
É o nome da exposição que vai estar patente no Museu Etnográfico do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal, de 13 de julho a 6 de setembro de 2019.
A mostra, constituída por fotografias dos finais do século XIX e também do
século XX recolhidas junto da população da freguesia, será inaugurada no
próximo dia 13, pelas 21h30, com um pequeno concerto com o fadista Fábio
Veríssimo, acompanhado por Bruno Mira, na guitarra portuguesa, Carlos Silva,
na viola de fado, e Gonçalo Cercas na viola baixo.
Organizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal, a exposição poderá der
visitada de terça a sexta-feira e no primeiro e terceiro sábados do mês, das 9h
às 13h e das 14h às 17h.

•

“100 passos”
Exposição que pode ser visitada no Museu Regional de Beja, até 31 de
dezembro de 2019, inserida nas comemorações dos 350 anos da primeira
edição das “Cartas Portuguesas”, de Soror Mariana Alcoforado, organizadas
pelo Município de Beja.
Em sentido figurado Mariana Alcoforado viveu a sua vida no espaço físico de
100 passos. Aquando do seu batismo na igreja de Santa Maria e logo aos 11
anos, quando ingressou no Convento de Nossa Senhora da Conceição, as
distâncias muito curtas desde a casa de seus pais limitaram a sua vivência no
espaço e na vida. A exposição “100 passos” procura retratar esse espaço, que
embora curto, não coibiu o surgimento de uma enorme paixão e de um amor

maior.
Esta exposição é promovida pela Câmara Municipal de Beja, Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo e Museu Regional de Beja, com o apoio do
Arquivo Distrital de Beja, e insere-se na programação do Festival B – Beja,
Cidade de Mariana Alcoforado.
Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Beja.

|FESTIVAIS|
•

Festival Sete Sóis Sete Luas
Promotor das artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono este
Festival, organizado pela Associação Sete Sóis Sete Luas, apresenta a sua 27.ª
edição, que trará a palco importantes artistas internacionais da rede cultural do
evento. Elvas será uma das cidades que acolherá várias iniciativas, com o apoio
do Município, celebrando esta longevidade. Dia 13 de julho a Praça da
República, acolherá às 21h30, uma degustação gastronómica de sabores da
Toscana (Itália), com a chef Daniela Mattonai. Às 22h00, o grupo Maio 7Luas
Band levará o público numa viagem única pela música tradicional de Cabo
Verde, numa produção original do Festival que conta com a participação de 5
prestigiados músicos de Maio, uma das ilhas mais periféricas do arquipélago.
Todos os espetáculos e workshops são gratuitos.
O programa e mais informação podem ser consultados na página do Festival.

•

20.ª edição - Noites na Nora
A Baal 17 assinala 20 edições de um evento onde “a cultura é como uma festa”.
A decorrer até 20 de julho, no Espaço Nora, em Serpa, esta edição integra
espetáculos de teatro, música, dança, e residências artísticas, apostando numa
programação eclética e na criação de momentos únicos. É também de salientar
a apresentação do novo projeto da Baal17, o Centro Artístico - Cultura Viva, um
espaço multidisciplinar de produção, criação e difusão cultural e artística.

O programa detalhado pode ser consultado na página do Noites na Nora, no
Facebook.
•

Festival Músicas do Mundo – Sines – 2019
O festival de música realizado no concelho de Sines, Costa Alentejana, arranca
no próximo dia 18 de julho e prolonga-se até dia 27 deste mês.
Organizado pela Câmara Municipal de Sines, é um festival de serviço público
cultural povoado por espectadores-descobridores. Adotando “Música com
espírito de aventura” como assinatura, define-se por uma programação
diversificada apresentada em cenários históricos e urbanos de grande beleza e
autenticidade, próximos de uma costa com paisagem protegida. Para além da
música o programa abrange um conjunto de atividades paralelas que
contemplam exposições, dança cinema, oficinas, visitas guiadas, entre muitas
outras.
O programa e mais informação podem ser consultados na página da Câmara
Municipal de Sines.

|MÚSICA|
•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo
O próximo concerto da iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a
perpetuação dos coretos do Alto Alentejo, salas de espetáculos de outros
tempos, será dia 12 de julho, às 21h30 no Coreto de Tolosa, concelho de Nisa,
pela Sociedade Musical Nisense. O programa desta edição, que decorre até 15
de setembro, conta com a atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrange 13
coretos.
A organização é da Fundação INATEL em parceria com a Federação das Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre
O programa e mais informação encontram-se disponíveis na página da
Fundação INATEL.

•

Música Nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da igreja de S. Francisco

No âmbito deste ciclo, no próximo dia 14 de julho, às 18h00, a Igreja do
Espírito Santo, em Évora, recebe um concerto de harmónio e oboé
interpretado por Alice Rocha e Erika Machke, respetivamente.
Com entrada livre, este ciclo de concertos, que decorre de julho a novembro de
2019, abrange os concelhos de Évora, Elvas Alvito, Almodôvar, Arronches e
Sousel, e resulta de uma parceria entre a Paróquia de S. Pedro de Évora e a
Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o apoio das Dioceses e
Municípios envolvidos.
Para mais informação podem ser consultadas as páginas da Igreja de S.
Francisco e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.
•

"Amargas Videiras, Alegre Vinho - Canções em torno do vinho, da Idade
Média à Atualidade"
É o tema do concerto pelo grupo vocal La Trova, dirigido por Maria José Álvarez
Borondo, que se realiza dia 20 de julho, às 18h00, no Mosteiro de S. Bento de
Cástris, em Évora, com entrada livre. Serão interpretadas obras de Zelenka,
Alessandro Scarlatti, Schubert, Desderi e autores anónimos.
Este concerto insere-se no programa do Cistermúsica - 27.º Festival de Música
de Alcobaça e resulta de uma parceria entre a Rota de Cister - Festival
Cistermúsica 2019, o Município de Évora e a Direção Regional de Cultura do
Alentejo. Integra também a Mostra Espanha 2019, contando com o Alto
Patrocínio da Embaixada de Espanha.
O grupo vocal La Trova, fundado em Madrid, em 1988, incorpora cantores de
diversas nacionalidades, interpretando música renascentista profana e religiosa
de vários países europeus, bem como obras de outras épocas, incluindo a
contemporânea.
Para mais informação deverá ser consultada a página do festival Cistermúsica.

