
GULLIVER, DE TIAGO CADETE 
Na versão de Gulliver de Tiago Cadete são usadas as imagens digitais que fazem parte 
do universo das crianças, para abordar temas atuais como o colonialismo, a migração - 
o lugar do viajante. Uma projeção em vídeo funciona como ecrã táctil em palco, para a 
interatividade do espetáculo. A entrada é gratuita mediante reserva por sms. 
Local: Montemor - o - Novo - Oficina Magina ( R. Sacadura Cabral, n.º 10 )  
Horário: 16h00  
Classificação: M/6 
Org.: O Espaço do Tempo no âmbito do ciclo Espetáculos para toda a família 

+info/Reserva.: Envio de sms para o T. 913699894 

.: TEATRO                                           1 de fevereiro 

 Agenda Cultural n.º 03/2020 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T. 266769800 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt                                                    

  

   

ESPETÁCULO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ ILHAS ” , DE CLÁUDIO HOCHMAN 
Pensado de início para três atrizes, este espetáculo, a partir do livro “ Ilhas ” , de 
Cláudio Hochman, incorpora, na sua estreia mundial em Sines, artistas locais que 
habitarão estas ilhas com os seus aportes criativos. 
 
Local: Sines - Centro de Artes de Sines ( CAS )  
Horário: 21h30 
Org.: Município de Sines 
Obs.: A entrada é gratuita mediante levantamento de bilhete no CAS 
+ info.: T. 269860080 - www.sines.pt/  

.: TEATRO                                                                       1 de fevereiro 

FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA  - Neste fim de semana, a 16.ª edição do Terras sem Sombra 
contempla a seguinte programação: sábado, à tarde, workshop 

, com Carla Pica e Dalila Lopes, e à noite, concerto de 
violoncelo, por Pedro Bonet. No domingo,  é o 
tema da iniciativa no âmbito da Biodiversidade, que terá como guias Diogo Nascimento, 
Débora Moraes e José Perdigão. Local: Barrancos - Workshop (Sociedade R. Artística 
Barranquense ) ; Concerto ( Cineteatro Barranquense ) ; Biodiversidade ( Herdade da Coitadinha - 
Parque de Natureza de Noudar )  Horários: Dia 1 - workshop - 15h00; concerto - 21h30 / Dia 2 - 
Biodiversidade - 9h30  Org.: Pedra Angular com o apoio do Município de Barrancos e da EDIA 
+ info.: T. 962414521 - https://terrassemsombra.pt/  

.: FESTIVAIS                                                            1 e 2 de fevereiro 

CICLO DE CONFERÊNCIAS E VISITAS GUIADAS - No âmbito da exposição sobre Francisco de Holanda, 
patente no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, realiza-se um ciclo de três 
conferências sob os temas 

 por Sylvie Deswarte-Rosa ( 1 fev. ) ;  
por Fernando Baptista Pereira ( 2 9 fev. )  e 

 por Vitor Serrão ( 2 1 mar. ) .  
Às conferências segue-se uma visita guiada por Sylvie Deswarte-Rosa.  
Local: Évora - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo ( Museu de Évora )  Horário: 15h00 - 
Conferências / 16h00 - Visitas guiadas Org.: DRCAlentejo - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo 
+ info.: T. 266730480 - www.cultura-alentejo.pt  

.: CONFERÊNCIAS                         1 e 29 de fevereiro e 21 de março 



I ENCONTRO DE ESCRITA E ESCRITORES DE FERREIRA DO ALENTEJO  
Encontro que pretende reunir e dar a conhecer os diversos escritores Ferreirenses 
que residem em Ferreira do Alentejo ou noutras zonas do país e do mundo. 
 
Local: Ferreira do Alentejo - Biblioteca e Museu Municipais de Ferreira do Alentejo 
Horário: Das 10h00 às 17h30 
Org.: Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo - Biblioteca e Museu Municipais 
 
+ info.: T. 284738700 - https://ferreiradoalentejo.pt/ 

.: ENCONTROS LITERÁRIOS                                            8 de fevereiro 

VER A RIBEIRA E OUVIR O CAMPO 
As Aves entre a Serra e a Planície - O Redondo, entre a Serra e a Planície, possuí 
uma enorme diversidade de aves que ocupam nichos ecológicos bastante 
variados. Jorge Safara monitorizará duas curtas incursões em distintas realidades 
naturais: o fundo da barragem da Vigia e a Ribeira da Quinta, na Serra d'Ossa, 
onde poderão ser observadas diversas aves limícolas invernantes e muitos passeriformes, 
respetivamente. A Câmara Municipal de Redondo assegura o transporte. 
Local: Redondo - Praça da República ( ponto de encontro )  Horário: 9h00  Org.: CM de Redondo 

+info./Inscrições: geral@cm-redondo.pt ( até 6 de fevereiro - máx. 16 participantes )  

.: VISITAS GUIADAS                                                        8 de fevereiro 

 

PAVÃO ALBINO, PELO SAS ORKESTRA DE RÁDIOS - ‘ Pavão ALBINO’  é o nome da mais 
recente criação do coletivo SAS Orkestra de Rádios, fundado em 2013 por Sónia Moreira, 
Ana Trincão e Simão Costa. Trata-se de um concerto/performance que parte das 
idiossincrasias plásticas e sonoras dos instrumentos construídos pelo coletivo a partir de 
antenas e rádios ( transistores ) . Os três artistas investigam o inusitado e constroem uma 
narrativa em articulação com a improvisação como metodologia de base deste trabalho. 
Local: Serpa - Musibéria  Horário: 18h30 | Duração: 60 minutos | Classificação: M/6 anos 
Org: Associação Cultbéria/ Musibéria com o apoio institucional do Município de Serpa 
+info.: T. 284 540 600 - Página do Musibéria no Facebook 

.: MÚSICA                                                                     15 de fevereiro 

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO 2019/2020  
A próxima visita guiada da iniciativa que tem por objetivo promover o património cultural 
da região terá lugar na Gruta do Escoural e é direcionada a dois grupos de 10 pessoas, 
num total de 20 participantes ( m áximo ) . As Visitas ao Património, decorrem ao 
sábado, uma vez por mês, mediante inscrição prévia, gratuita.  
Local: Montemor - o - Novo - Gruta do Escoural  
Horário: 10h00  
Org.: DRCAlentejo com o apoio do Município de Montemor - o - Novo 
+info.: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.gov.pt - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                      15 de fevereiro 

MERTOLARTE 2020 
Encontra-se a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas em mais uma edição 
do concurso MertolArte, que tem por objetivos incrementar as artes plásticas na região, 
dar a conhecer novos artistas e sensibilizar o público para as artes e cultura. O 
regulamento encontra-se disponível na página do Município de Mértola e é dirigido a 
todos os interessados que desenvolvam trabalho na área da Pintura, Escultura e 
Desenho.  
Local: Mértola - Divisão de Cultura e Património, Desporto e Juventude da CM de Mértola  
Org.: Município de Mértola + info.: T. 286610100 - https://www.cm-mertola.pt/ 

.: ARTES PLÁSTICAS                                               Até 7 de fevereiro 

‘ A RQUITETURA DE TERRA: CONHECER PARA PRESERVAR ’  
Palestra que será proferida pela Arq. Inês Fonseca, no âmbito da 2.ª edição do ciclo 
“ C olóquios no Convento - A história de… ” . Este ciclo, a decorrer mensalmente, em 
Avis, conta com a participação de investigadores e especialistas de diferentes áreas do 
saber.  
 
Local: Avis - Auditório do Centro Interpretativo da Ordem de Avis 
Org.: Câmara Municipal de Avis 
+info.: T.242410060-  www.cm-avis.pt/ 

.: CONFERÊNCIAS                                                            8 de fevereiro 

© Jorge Safara 


