
CONCERTO COM A BANDA MUNICIPAL MOURANENSE E A BANDA FILARMÓNICA UNIÃO MONTOITENSE  
Concerto conjunto integrado nas Festas Tradicionais em Honra de N. Sra. das 
Candeias que aliam o património imaterial e religioso à música e a outras atividades 
culturais, até dia 3 de fevereiro. 
 
Local: Mourão - Pavilhão Gimnodesportivo de Mourão 
Horário: 23h00 
Org.: Câmara Municipal de Mourão e Fábrica da Igreja Paroquial de Mourão 
 
+ info.: T. 266560010 - www.cm-mourao.pt 

.: MÚSICA                                                                     2 de fevereiro 

      Agenda Cultural n.º03/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                       Direção Regional de Cultura do Alentejo   

  

   

“ M EMÓRIAS DO PASSADO EM VÉSPERAS DO FUTURO ”  - Apresentação do livro da autoria 
Pinho Neno. Diplomado pela Escola do Magistério de Évora, licenciado em Direito pela 
Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro, 
José Augusto de Pinho Neno, natural de Murtosa ( 1934 ) , dedicou-se à Educação e ao 
Ensino, além de ter exercido a docência em vários níveis e modalidades, e exercido 
diversos cargos ligados à área da Educação. Tem diversos artigos publicados em 
revistas da especialidade, e várias obras editadas em prosa e em poesia. 
Local: Vila Viçosa - Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Viçosa   Horário: 16h00   
Org.: Câmara Municipal de Vila Viçosa 
+ info.: T. 268889310 - www.cm-vilavicosa.pt 

.: LIVROS E LITERATURA                                               3 de fevereiro 

SEPHARDICA  
Espetáculo de música com Emilio Villalba, Sara Marina, Ángeles Núñez 
( Espanha ) , trio de referência no panorama da música medieval, que se apresenta 
pela primeira vez em Serpa. Com um repertório de raíz medieval, o grupo interpreta 
as músicas com recurso a instrumentos históricos tais como a viola medieval, a 
rabeca, o oud, a harpa medieval, o saltério, o bendir, o duff, entre outros. 
Local: Serpa - Auditório Musibéria 
Horário: 18h30   Classificação: M/06 
Org.: Musibéria com o apoio institucional do Município de Serpa 
+ info.: T. 284540600 - Página do Musibéria no Facebook  

.: MÚSICA                                                                    9 de fevereiro 

“ T ESTAMENTO EM TRÊS ATOS ”  
Espetáculo pela companhia de teatro SillySeason, que parte da obra ‘ Rei Lear ’ ,  
de William Shakespeare, para discursar sobre os conceitos de efemeridade e 
legado, enquanto temáticas teórico-práticas. É feito o paralelismo entre a relação 
paternal de Rei Lear com as suas três filhas e os performers trabalham a sua 
relação com o poder paternal e delegam o espaço teatral aos seus pais, forjando uma ficção em vídeo 
sobre a sua própria identidade e ascendência.  
Local: Sines - Auditório do Centro de Artes de Sines   Horário: 21h30 
Org.: Câmara Municipal de Sines 
+ info.: T. 269860080 - www.sines.pt/ 

.: TEATRO                                                                      9 de fevereiro 



.: EXPOSIÇÕES                                                          14 de fevereiro 

.: TEATRO                                                                   15 de fevereiro .: VISITAS GUIADAS                                                      16 de fevereiro 

.: EXPOSIÇÕES                                                              Até 5 de maio 

 

 
“ Q UE GRANDE CALDEIRADA! ”   
Espetáculo de teatro/revista com Florbela Queiroz a festejar 60 anos de carreira. Este 
espetáculo recupera grandes êxitos do teatro de revista aos quais se juntam novos 
números intemporais, com a crítica atual e acutilante da revista à portuguesa. Uma 
produção de João Baptista e Ricardo Miguel que conta com um elenco de jovens 
valores, liderado por Florbela Queiroz. 

Local: Cuba - Centro Cultural de Cuba  Horário: 21h30   Classificação etária: M/14 
Bilhetes: 5€ ( à venda no Posto de Turismo de Cuba )  Org.: Município de Cuba e Cultur +  
+ info.: T. 284419900 / 963709475 - www.cm-cuba.pt 

 
 

VISITAS AO PATRIMÓNIIO - ALENTEJO 2018/2019  - Iniciativa com inscrições gratuitas, que decorre até 
julho de 2019, uma vez por mês, sempre ao sábado, com o objetivo de promover o 
património cultural da região. Dia 16 realiza-se o workshop ‘ Iconografia Mariana ’ , a 
partir do Retábulo da Vida da Virgem da antiga Capela Mor da Sé de Évora, no qual 
será explorado o grande conjunto de pintura que é um dos ex-libris do Museu de 
Évora. À tarde terá lugar a visita à Igreja N. Sra. da Graça. Inscrições limitadas a 20 
participantes. Locais/Horários: Évora - Museu Nac. Frei Manuel do Cenáculo - 10h30/ 
Igreja N. Sra. da Graça 14h00  Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt  

 

 

AD INITIO: O MUSEU HÁ 100 ANOS  
Exposição que assinala os cem anos de existência do Museu Municipal de Portalegre 
exibindo peças do núcleo inicial. Inaugurado em 1918, este Museu é detentor de um 
espólio de grande qualidade artística, que tem vindo a aumentar ao longo dos anos.  
 
Local: Portalegre - Museu Municipal de Portalegre 
Org.: Município de Portalegre - Museu Municipal 
 
+ info.: T. 245307525 - www.cm-portalegre.pt 

 
 
PAISAGENS URBANAS NO ALENTEJO DE ARTUR PASTOR  - Inauguração da exposição de 
fotografia de Artur Pastor que pretende ser um reconhecimento da importância do seu 
legado para o património fotográfico do século XX. A exposição apresenta uma seleção 
de fotografias de cidades e vilas do Alentejo, demonstrando a relevância do legado de 
Artur Pastor para o conhecimento da história, da morfologia e da identidade de centros 
urbanos da região. Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos (R. de 
Burgos, 5 )  Horário: 18h ( inauguração ) - Até 18 de abril de 2019: de 2.ª a 6.ª - feira 9h-
12h30 e 14h -17h30 Org.: DRCAlentejo, CIDEHUS - Universidade de Évora e Arquivo Fotográfico 
Municipal de Lisboa + info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt 

.: DANÇA                                                                       15 de fevereiro  
 
 CONCERTO BAILE FOLK COM BALSOL 
Um concerto para dançar na cumplicidade tímbrica do trompete de Manuel 
Amarelo e do acordeão cromático de Nuno Carpinteiro, em composições 
originais, inspiradas na música Folk europeia com um toque contemporâneo. 
Temas intemporais do mundo, numa simbiose musical e instrumental.  
Local: Évora – Espaço Celeiros  Horário: 22h00  
Bilhetes à entrada: Geral - 5€ | Estudantes e Sócios PX:3€ 
Org.: PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da Dança 
+ info.: T. 266732504 -  http://pedexumbo.com/ 

TRADIÇÃO >< CONTEMPORÂNEO - Decorre o prazo para candidaturas no âmbito do 
programa de residências artísticas dirigido a criadores residentes na região Alentejo, nas 
áreas da cerâmica, terra e/ou novos media. Enquadrado no programa ‘ Técnica, Artes e 
Lugares ’ ,  a Oficinas do Convento abre este concurso com os seus recursos técnicos 
permitindo o desenvolvimento de um projeto que pretende desafiar, artistas, designers e 
arquitetos, para a criação de obras que contribuam para um processo continuado de 
reinterpretação, cruzamento e inovação de técnicas. Local: Montemor - o - Novo - 
Oficinas do Convento - Convento de S. Francisco  Org.: Oficinas do Convento  
+ info.: T. 266899824 - www.oficinasdoconvento.com 

.: RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS                                 Até 15 de abril 


