
CONCERTO DE ANO NOVO  
Contando com as interpretações das Orquestras de Cordas e de Sopros do 
Conservatório Regional de Évora - Eborae Mvsica, dirigidas por Luis Rufo e 
Artur Barroso, este concerto é gratuito mediante o levantamento de bilhete 
no Teatro Garcia de Resende. 
Local: Évora - Teatro Garcia de Resende 
Horário: Dia 4 - 21h30 / Dia 5 - 18h30 
Org.: Conservatório Regional de Évora - Eborae Mvsica, Associação Eborae Mvsica e Câmara 
Municipal de Évora 
+ info.: T. 266 746 750 ( Teatro Garcia de Resende )  - https://www.eborae-musica.org/  

.: MÚSICA                                        4 e 5 de janeiro 

 Agenda Cultural n.º 01/2020 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T. 266769800 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt                                                    

  

   

CONCERTO DE LANÇAMENTO DO CD“ C ANTE ”  
Concerto dividido em duas partes: uma baseada no “ Cancioneiro de Serpa ” , da autoria 
de Maria Rita Ortigão Cortez; e outra na obra de Antonin Dvorak. A obra é concebida e 
dirigida pelo maestro Nuno Côrte-Real e interpretada pelo Ensemble Darcos ( quinteto 
de cordas e piano )  e pelo Coro Ricercare.  
 
Local: Serpa - Cineteatro Municipal de Serpa 
Horário: 17h00 
Org.: Câmara Municipal de Serpa 
+ info.: T. 284540100 - www.cm-serpa.pt  

.: MÚSICA                                                                          5 de janeiro 

POSTCARDS TRILOGY  -  Abertura da exposição da artista visual Eleonora Marzani, um projeto de 
vídeo-performance que explora diferentes paisagens, agrícolas, urbanas, e até as 
esquecidas, bem como a relação individual com a roupa, a paisagem e a espera. 
Trata-se de uma coleção de 42 vídeo-postais, divididos em três partes. A terceira 
parte Postcards from the Unknown é realizada no Alentejo, em lugares cuja 
identidade parece desconhecida, apagada pelo tempo ou pela intervenção 
humana. A exposição ficará patente até 15 de fevereiro de 2020. 
Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  - Horário: 15h30 
Org.: DRCAlentejo em parceria com o CHAIA - Universidade de Évora  
+info.: T. 266769800 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                                 7 de janeiro 

CONCERTO DE ANO NOVO - CATEDRAL DE ÉVORA 
Os grupos Capella Patriarcal e Cornetas & Sacabuxas de Lisboa, com direção e órgão a 
cargo de João Vaz irão interpretar obras dos séculos XVI e XVII, de Duarte Lobo e de 
Fernando de Almeida. 
A entrada é livre mediante inscrição obrigatória, de acordo com a disponibilidade do 
espaço. 
Local: Évora - Sé de Évora  - Horário:18h00 
Org.: Cabido da Sé de Évora e Althum.com, com o apoio mecenático da Fundação EDP e os apoios da Fundação 

Eugénio de Almeida, DRCAlentejo, Dinarte Machado - Atelier Português de Organaria, entre outros. 
+Info/Inscrições.: T.: 919745338 - www.cultura-alentejo.pt 

.: MÚSICA                                                                      11 de janeiro 



VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO 2019/2020 - As primeiras visitas guiadas da iniciativa 
que tem por objetivo promover o património cultural da região, em 2020, realizam-se no 
concelho de Alcácer do Sal, à Cripta Arqueológica do Castelo e ao Museu Municipal 
Pedro Nunes, limitadas a um grupo de 20 pessoas. As Visitas ao Património, decorrem 
ao sábado, uma vez por mês, mediante inscrição prévia, gratuita.  
Local/Horário: Alcácer do Sal - Cripta Arqueológica do Castelo - 10h30 / Museu 
Municipal Pedro Nunes -14h30 
Org.: DRCAlentejo com o apoio do Município de Alcácer do Sal 
+info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.gov.pt - www.cultura-alentejo.pt 

.: VISITAS GUIADAS                                                         11 de janeiro 

CONCERTO DE ANO NOVO - GALA LÍRICA  - Para dar as boas vindas ao novo ano uma 
animada Gala Lírica pelo Filomúsica, na qual serão interpretadas valsas, musicais e 
napolitanas a 4 vozes e piano, com os maiores êxitos destes géneros. Um concerto 
de enorme sucesso, por cantores do Teatro Nacional de S. Carlos, com os 
intérpretes Filipa Lopes (soprano) ;  Conceição Brandão de Sousa ( c ontralto ) ; João Queirós 
( t enor ) , Ciro Telmo Martins ( b aixo )  e Kodo Yamagishi ( piano) .  
Local: Redondo - Auditório do Centro Cultural de Redondo 
Horário: 16h00 - Classificação: M/6 anos - Bilhete: 3€ - Org.: Câmara Municipal de Redondo  
+info.: T. 266989210 - www.cm-redondo.pt 

.: MÚSICA                                                                12 de janeiro 

 

“ P URO INÓSPITO OU A TRANSCENDÊNCIA DOS OBJETOS CORPÓREOS ”  
Exposição organizada no âmbito do ARTLAB - Tapeçaria Contemporânea, na qual se 
pode ver a interpretação da tapeçaria mural portuguesa por professores e alunos da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, artistas consagrados e 
promissores, que deixa novos desafios à forma de olhar e desconstruir a arte e de 
conceber a tapeçaria em todas as suas vertentes. 
Local: Portalegre - Castelo de Portalegre 
Org.: Município de Portalegre - Museu da Tapeçaria de Portalegre e FBA da Universidade de Lisboa 
+ info.: T. 245307400/1 - www.cm-portalegre.pt/ 

.: EXPOSIÇÕES                                                          Até 31 de janeiro  

FRANCISCO DE HOLANDA  EM ÉVORA - NASCIMENTO DE UM ARTISTA  HUMANISTA - 1534/1537 - 
1544/1545 - Exposição, com comissariado científico da Professora Sylvie Deswarte-Rosa, 
que dá a conhecer ao público o ambiente intelectual e artístico dos anos de formação de 
Francisco de Holanda em Évora, integrando obras provenientes de vários Museus, 
Bibliotecas e outras instituições a nível nacional e regional.  
Local: Évora - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo - Horário: 3.ª a domingo, 10h - 18h 
Org.: DRCAlentejo, com o apoio do Instituto de Ciências Sociais e Humanas, do CNRS - Universidade de 

Lyon 1, e do Laboratório HERCULES - Universidade de Évora. 
+ info.: T. 266730480 - www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                  Até 31 de março 

CONCERTO DE ANO NOVO: SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO E RECREIO SPORT SINEENSE 
Concerto preparado para dar início a 2020 e para mostrar a atividade 
desenvolvida por esta coletividade. Arte por meio dos sons onde se destacam o 
trabalho e o empenho de todos os músicos, sob a orientação do maestro Sérgio 
Miguel. A banda irá interpretar temas de uma ampla diversidade de géneros, 
desde o rock ao pasodoble. A entrada é gratuita. 
Local: Sines - Auditório do Centro de Artes de Sines  - Horário: 21h00 
Org.: Sociedade Musical União e Recreio Sport Sineense / Câmara Municipal de Sines 
+info.: T. 269860080 - www.sines.pt/ 

.: MÚSICA                                                                       11 de janeiro 

O CONVIDADOR DE PIRILAMPOS 
A partir do livro homónimo do escritor angolano Ondjaki, António Jorge Gonçalves 
efetuou uma adaptação ao palco, desenhando o livro ao vivo acompanhado pela 
narração de Cláudia Semedo e pela música do clarinetista José Conde. Este 
espetáculo para toda a família tem a duração de 40 minutos. A entrada é livre 
mediante reserva. 
Local: Montemor -  o - Novo - O Espaço do Tempo - Oficina Magina ( R . Sacadura 
Cabral, 10 )  - Horário: 16h00 -  Org.: O Espaço do Tempo 
+ info./ reservas: T. 913699894 ou comunicacao@oespacodotempo.pt  

.: TEATRO                                                                        11 de janeiro 


